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Vec:
Ohlásenie stavby – doplnenie telekomunikačného zariadenia – oznámenie.

Dňa 10. 4. 2017 ohlásil stavebník ORANGE SLOVENSKO, a.s.,  Metodova 8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270, v zast.: MOVYS, a.s., Piesočná 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 802 286,
v zast.: Ing. Juraj Lackovič, Družstevná 485/5, 972 47 Oslany, IČO: 35 387 858, č.op: EA067528,
stavbu elektronickej komunikačnej siete - doplnenie telekomunikačného zariadenia: „Inštalácia MW
rádiového spoja f. Orange Slovensko, a.s. pre pripojenie objektu f. Angelini Pharma Slovenská
republika, s.r.o. – MW_8550BR“ v priestoroch sídla tejto spoločnosti, v rodinnom dome, súp. č. 7254,
parc. č. 6010/120, v katastrálnom území Vinohrady, na Júnovej ul. č. 33 v Bratislave.
Vlastníkom pozemku parc.č. 6010/120 a rodinného domu so súp.č. 7254 sú Ing. Zoroslav Zita a Anna
Zitová, bytom Cabanova 22, 841 02 Bratislava 42, ktorí dali stavebníkovi dňa 31.3.2017 súhlas
s umiestnením navrhovaného technologického telekomunikačného zariadenia vrátane kabeláže. Tento
súhlas nahrádza nájomnú zmluvu a zaniká dňom deinštalácie predmetného zariadenia..

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) predložené ohlásenie preskúmala
a v súlade s § 57 stavebného zákona oznamuje, že

nemá námietky

proti uskutočneniu stavby elektronickej komunikačnej siete - doplnenie telekomunikačného zariadenia:
„Inštalácia MW rádiového spoja f. Orange Slovensko, a.s. pre pripojenie objektu f. Angelini Pharma
Slovenská republika, s.r.o. – MW_8550BR“ v priestoroch sídla tejto spoločnosti, v rodinnom dome,
súp. č. 7254, parc. č. 6010/120, v katastrálnom území Vinohrady, na Júnovej ul. č. 33 v Bratislave.

Predmetná stavba bude uskutočnená podľa predloženej projektovej dokumentácie, vypracovanej
MOVYS, a.s., Piesočná 7, 821 04 Bratislava, Ing. arch. Petrom Jakubišinom, ev.č. 2290AA, Ing.
Mariánom Čurillom, č.osv. S2012/02166/EIC COO/EZ a Ing. Jurajom Lackovičom, v 04/2017, a je
neoddeliteľnou súčasťou tohto oznámenia.
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  PD rieši návrh inštalácie jedného mw RR zariadenia, ktoré bude zabezpečovať prepojenie
priestorov spoločnosti Angelini Pharma Slovenská republika, s.r.o. s dátovými sieťami operátora
Orange Slovensko, a.s.. Toto pripojenie bude vybudované smerom na existujúcu stavbu elektronickej
komunikačnej siete 1100BR – BD Dérera ( bytový dom na ul. L.Dérera č. 8 v Bratislave ).

V rámci výstavby mw rádiového spoja 8550BR bude zrealizované nasledovné:

- inštalácia vonkajšej mw jednotky ODU a novej parabolickej antény VHLP1-38-NC3B Ø 300
mm, ktorá bude osadená na novom anténnom nosiči L-výložníku umiestnenom na bočnej stene
na balkóne prístupnom z kuchyne objektu na 2. poschodí

- inštalácia vnútornej mw jednotky IDU do existujúceho technologického kabinetu v serverovni
- prepojenie jednotiek IDU a ODU káblom RG 214 o celkovej dĺžke 18 m
- zapojenie nových technologických zariadení ORANGE na elektrickú energiu z existujúceho

elektrického rozvodu v technologickej miestnosti zákazníka

 Inštalácia zariadení navrhovaného rádioreléového spoja aj na protistrane, na bode 1100BR (BD
Dérera 8, BA), pričom dĺžka RR trasy bude 267,3 m, nasledovným spôsobom:

- inštalácia vonkajšej mw jednotky ODU a novej parabolickej antény VHLP1-38-NC3B Ø
300 mm, ktorá bude osadená na trubke prichytenej o existujúcu konštrukciu na streche
bytového domu Dérera 8

- inštalácia vnútornej mw jednotky IDU do existujúceho MW kabinetu na streche BD
-  prepojenie jednotiek IDU a ODU káblom RG 214 o dĺžke 18 m v jestv. trase
-  zapojenie nových technologických zariadení na elektrickú energiu z existujúceho
  elektrického rozvodu

 Stavebné otvory pre inštaláciu súvisiacej kabeláže sa nebudú realizovať v nosných
konštrukciách objektu a po uložení káblov budú otvory riadne vyspravené a začistené. Po nainštalovaní
technológie a kabeláže sa zrealizuje kontrolné meranie a káble sa označia predpísanými štítkami.
O podrobnom opise trasy a postupe inštalačných prác pojednáva priložená projektová dokumentácia.
  Stavba bude realizovaná dodávateľsky, spoločnosťou MOVYS, a.s., so sídlom Piesočná 7, 821
04 Bratislava.

Stavebník je povinný:
- inštaláciu telekom. zariadenia vykonať s odbornou starostlivosťou tak, aby nedošlo k poškodeniu
nehnuteľnosti, inak vlastníkom uhradí vzniknutú škodu na svoje vlastné náklady
- prevádzkovať inštalované  telekom. zariadenie a bezodplatne vykonávať jeho údržbu

  Priložená projektová dokumentácia potvrdzuje, že stavba spĺňa podmienky ohlásenia stavby
elektronickej komunikačnej stavby podľa § 55, ods. 2, písm. e) zákona č. 50/1976 Zb., v znení zmien
a doplnkov.

  Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, aby pri uskutočňovaní drobnej stavby dodržiaval
príslušné technické normy, všeobecné záväzné stanoviská, všetky záväzné predpisy týkajúce sa
bezpečnosti práce, technických zariadení, ochrany zdravia osôb na stavenisku a vykonal opatrenia na
minimalizovanie vplyvu stavebných a montážnych prác na susedné nehnuteľnosti, životné prostredie
a okolie stavby udržiaval v čistote počas celej doby realizácie.

Podľa ustanovenia § 57 ods. 2) stavebného zákona stavebník môže uskutočniť ohlásenú drobnú
stavbu len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá
námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu do 2 rokov odo dňa jeho
doručenia stavebníkovi, inak toto oznámenie stratí platnosť.
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Zároveň stavebníka upozorňujeme v súlade s ustanovením § 57 ods. 5) stavebného zákona, že
toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

Mgr.  Rudolf   K u s ý
                                starosta mestskej časti

                                                                                                          Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 80,– EUR bol zaplatený.

Príloha:
1x potvrdená projektová dokumentácia

Doručenie verejnou vyhláškou.

Doručuje sa na vedomie:

1. Ing. Juraj Lackovič, Družstevná 485/5, 972 47 Oslany
2. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
3. MOVYS, a.s., Piesočná 7, 821 04 Bratislava
4. Ing. Zoroslav Zita, Cabanova 22, 841 02 Bratislava 42
5. Anna Zitová, Cabanova 22, 841 02 Bratislava 42
6. Angelini Pharma Slovenská republika, s.r.o., Júnová 33, 831 01 Bratislava
7. Spoločenstvo Dérerova 8, PhDr. Jaroslav Rezník, predseda, L.Dérera 8, 831 01 Bratislava

(so žiadosťou vyvesiť vo vchode BD)
8. Vlastníci bytových a nebytových priestorov BD na ul. L.Dérera 8, Bratislava – doručí sa

verejnou vyhláškou

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát – TU

(so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť na odd. ÚKaSP)

      Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:


