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VEC: „ Bratislava - Vajanského nábrežie - 0248BR" - modifikácia (stavebná úprava + drobná stavba 
EKS ..... ) existujúcej stanice elektronickej komunikačnej siete 0248BR spoločnosti Orange Slovensko, 
a.s., ktorá bude realizovaná v rámci objektu - Bytový dom na Vajanského nábreží 9 v Bratislave, súp. č . 

63, na pozemku reg. „C" KN par. č. 220 v k. ú. Staré Mesto 
oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania 

Dňa 02.03.2018 podal navrhovateľ Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 
35 697 270), v zastúpení spoločnosťou 1.T.A. TELECOM SLOVAKIA, s.r.o., Nové záhrady I 13A, 821 05 
Bratislava (IČO: 35 700 050) (ďalej len „navrhovatel"') návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu 
s názvom: „ Bratislava - Vajanského nábrežie - 0248BR" - modifikácia (stavebná úprava+ drobná stavba 
EKS ..... ) existujúcej stanice elektronickej komunikačnej siete 0248BR spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ktorá 
bude realizovaná v rámci objektu - Bytový dom na Vajanského nábreží 9 v Bratislave, súp. č. 63, na pozemku 
reg. „C" KN par. č. 220 v k. ú. Staré Mesto v rozsahu predloženej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú 
vypracoval Ing. JozefRecký, reg.č. 1154*A*3 -1 v 03. 2017. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Základné údaje o stavbe: 
Existujúca stanica elektronickej komunikačnej siete 0248BR s elektrickou NN prípojkou spoločnosti 

Orange Slovensko, a. s. je umiestnená v rámci objektu - Bytový dom na Vajanského nábreží 9 v Bratislave, súp. 
č. 63, na pozemku reg. „C" KN par. č. 220 v k. ú. Staré Mesto. 

Účelom projektu je rekonfigurácia - modifikácia ( stavebná úprava + drobná stavba EKS.„„) existujúcich 
technologických zariadení a antén. Pôvodné technologické kabinety, roznášacie rámy, anténne nos iče 

a panelové antény budú zdemontované a na nových pozíciách v rámci strechy objektu ( t.j . nebude prekročená 
prenajatá plocha podľa NZ, resp. zmenší sa plocha, na ktorej budú umiestnené zariadenia EKS 0248BR„.+ nové 
konštrukcie budú uložené bez zásahu do konštrukcie strechy ..... ) bude umiestnený nový rám pre technologický 
kabinet KSBM4TN-PH a dva oceľové anténne nosiče s výškou 3,5 m nad atikou ( resp. celkovo 4 m) pre 
umiestnenie 2 ks nových panelových a 2 ks MW antén (preložené z pôvodných konštrukcií, t. j . s priemerom 30 
cm a s azimutmi 235,37° a 338, 17°). Na bočnej stene strojovne budú umiestnené držiaky RRH modulov. 
Vybudované budú nové káblové trasy pre spojenie technologických skríň a antén. Pôvodná elektrická prípojka 
bude využitá pre napojenie stanice na elektrickú energiu. Projektované sú nové multibandové panelové antény 
JB 5982200G-LV (2 ks) pre pásma L TE/GSM/UMTS 800/900/1800/2100/2600 MHz s azimutmi 240° a 345°. 
Na stanici sa nainštaluje nový kabinet KSBM4/TN-p-H a vnútornými jednotkami d2U V5 (LTE 800/2600), 
SUMX 900 (GSM 900/1800), d2U V2 ( UMTS 2100), 2xIDU NEC, optický panel ODF. Nové vonkajšie 
rádiové moduly, 2 ks RRH800 (L TE), 2 ks MC-RRH (GSM 1800), 2 ks RRH2 l 00 (UMTS) a ks RRH2600 
(LTE) budú nainštalované na troch nových oceľových držiakoch na bočnej stene strojovne. Moduly RRH budú 
s anténami prepojené \Ii" koaxiálnymi jumper-ami a koaxiálnymi káblami. Moduly RRH budú prepojené 
s vnútornými jednotkami v kabinete KSBM4/TN-p-H pomocou optických káblov a napájané dvožilovými 
káblami 48V DC. Káble budú uložené v nových káblových trasách. Celá oceľová konštrukcia sa pripojí na 
existujúcu zemniacu sústavu objektu. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") podľa 
§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a ods.2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") a čl. 67 



Štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. c) zákona č.608/2003 Z. z. o štátnej správe pre 
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/J 976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 písm. e) 
zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 
celky v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 ods.! stavebného zákona v nadväznosti na § 18 
ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďa lej len 
„správny poriadok") oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom 
konania verejnou vyhláškou z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania a nariaďuje za účelom prerokovania 
tohto návrhu ústne pojednávanie na deň 

dňa 22.05.2018 (utorok) o 09,00 hod. 

so stretnutím pozvaných v zasadačke miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, na Vajanského 
nábreží č.3 na 2. poschodí, v miestnosti č.223. 

Stavebný úrad súčasne upozorňuje účastníkov konania, že námietky a pripomienky k navrhovanej stavbe 
môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom . pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne ( § 61 ods.1 stavebného 
zákona). 

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky 
a námietky účastníci stavebného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie 
návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred uplynutím primerane predÍži. Ak dotknutý 
orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so 
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí ( § 61 ods.6 stavebného zákona). 

Upozornenie: 
V zmysle § 17 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok") účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať 
zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svoj ich 
orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným 
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a 
znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke(§ 33 ods.! správneho poriadku). 

Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, v 
lehote - najneskôr na ústnom pojednávaní alebo ohliadke, ak ich stavebný úrad nariadil. V opačnom prípade 
najneskôr v lehote určenej stavebným úradom (§ 33 ods.2 v nadväznosti na § 27 správneho poriadku). Účastník 
konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe (§ 34 ods.3 správneho 
poriadku.) 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v miestnosti č. 237, na 2. poschodí 
v budove Miestneho úradu Bratislava - Staré Mesto (úradné dni: pondelok a streda, 8 - 12, 13 - 17 hod.). 

Doručí sa: 

1. účastníkom konania - verejnou vyhláškou : 

In~;>z.á 
vedúca oddelenia územJl4'":~;~hodovania 

a stave/ó poriadku 

- I.T.A. Telecom Slovakia, s . r. o„ Nové Záhrady I 13A, 821 05 Bratislava - splnomocnenec; 
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vlastníkom bytov a NP bytového domu súp. č. 63 na Vajanského nábreží 9 v Bratislave na pozemku 
reg. „C" KN par. č. 220 v k. ú. Staré Mesto; 

spoluvlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich pozdÍž vyššie uvedenej parcely v mestskej 
časti Bratislava Staré Mesto na ulici Vajanského nábrežie 9 v Bratislave; 

BYTY, spol. s .r.o., Janotova 14 - 16, 841 05 Bratislava 4 - správca BD na Vajanského nábreží č. 9 
v Bratislave; 

2. dotknutým orgánom (doporučene): 

1. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most, 814 06 Bratislava, 
2. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

odpadové hospodárstvo, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 
3. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, OPaK, 

Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 
4. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava; 
5. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 4 7 Bratislava, 
6. Technická inšpekcia, a. s„ Trnavská cesta 56, 821 O 1 Bratislava; 
7. Towercom, a.s„ Cesta na Kamzík 14, 831 O 1 Bratislava; 
8. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 82 04 Bratislava 

Na vedomie: 

1. I.T.A. Telecom Slovakia, s. r. o., Nové Záhrady 113A, 82105 Bratislava - splnomocnenec 

2. BYTY, spol. s.r.o., Janotova 14 - 16, 841 05 Bratislava 4 - správca BD na Vajanského nábreží č. 9 
v Bratislave ( so žiadosťou o vyvesenie na tabuli v bytovom dome na Vajanského nábreží 9 v 
Bratislave s dátum vyvesenia a zvesenia a zaslanie kópie oznámenia na stavebný úrad MČ Sta ré 
Mesto) 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 

3 z 3 




