MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
Váš list; zo dňa

naše číslo
KV/SU/3303/2019/21 162/ZK

vybavuje/tel. číslo
Ing.Klaučová/70711317

'?Bratislava
22.ll.2019

OZNÁMENIE
Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, ako prfslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad")
podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon?) v nadváznosti na § 7a písm. i) zákona
č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (d'alej
len ,,zákon o hlavnom meste"), a v nadváznosti 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. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
v súlade s § 2 písm.e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej
edpisov preskúmala podanie žia4atera
správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,
aedÍženii užívania telekomunikaěnej
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava o predlženie
stavby ,,zs a RR bod Cl 294 BR 599 - Hany Meličkovej Bratislava? na dobu neurěitú, a v súlade
s e) 80 v spojení s § 85 ods.l stavebného zákona v nadvuznosti na § 18 ods. 3 zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej správny poriadok),
oznamuje
zaěatie konania o zmene v užívaní stavby
dotknutým orgánom a účastníkom konania bez miestneho zist'ovania
názov a miesto stavby :
,,zs a RR bod Cl 294 BR 599 - Hany Meliěkovej Bratislava?, je existujúcou
stavbou verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s., ktorá sa nachádza
na streche budovy bytového domu, ul. Hany Meličkovej č. 10-12, súp. č. 2988, parc. č.
1426/70, k.ú. Karlova Ves, v lokalite ul. Hany Meličkovej č. 10-12, 841 04 Bratislava.
žiadatel' :

Orange Slovensko a.s., IČO 35 697 270, Metodova 8, 821 08 Bratislava
- v zastúpení spqločnost'ou Ericsson Slovakia spol. s. s r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
v mene ktorej koná Mgr. Martin Vašina, korešpodenčná adresa: Cesta na Kamzík 5/a,
831 0l Bratislava

účel stavby :
pokrytie verejnej elektronickej komunikačnej siete
stručný popis stavby :
Predmetom zmeny v užívaní stavby ZS a RR bod Cl 294 BR 599 - Hany Meličkovej BratiSlava je jej

predÍženie užívania na dobu neurěitú. Užívanie stavby ZS a RR bod Cl 294 BR 599 - Hany
Meličkovej Bratislava, bolo povolená rozhodnutím Oblastného telekomunikačného úradu Bratislavský
kraj, Oddelenie výstavby telekomunikačných stavieb, Jarošova 1, Bratislava ě. 1475-2/99/VTS dňa
30.8.1999, na dobu určitú. Základňová stanica pozostáva ztechnológie GSM/DCS/UMTS/LTE.
Anténny systém tvoria tri antény typu JB 56961 200G vo výške +30,9 m, tri antény typu ADU45 l 8R6
vo výške +31,5 m. Stanica je bez trvalej obsluhy, dial'kovo monitorovaná. Elektrická energia pre
stavbu je zabezpečená z jestvujúceho rozvodu budovy.
Následne prešla základňová stanica opakovane stavebnými úpravami, ktorých predmetom bola jej
modernizácia a rekonfigurácia.

l

Vzhl'adom na to, že predmetom konania zmeny v užívaní stavby je zmena doby jej trvania z určitej na
dobu neurčitú a stavebnému úradu boli predložené doklady o jej nepretržitom prevádzkovaní bez
závad , stavebný úrad v uvedenej veci nenariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním.
Dňom podania žiadosti, stavebný úrad postupujúc podl'a ustanovenia § 80 v spojení s § 85
ods.l stavebného zákona začal konania o zmene v užívaní stavby, čo týmto oznamuje známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom. Stavebný úrad v súlade s ustanoveniami § 80 ods. 3
stavebného zákona určuje, že námietky móžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatnit' do 10
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na tunajšom úrade. K neskoršie podaným
námietkam a pripomienkam nebude stavebný úrad prihliadať. V rovnakej lehote, v súlade s
ustanoveniami § 80 stavebného zákona oznámia svo3e stanoviská dotknuté orgány. Ak dotla'iutý orgán

v určenej; alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko ku konaniu o zmene v užívani -stavby,

má sa za to, že s uvedenou zmenou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa niektorý z
účastníkov konania nechá zastupovat', predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom toho účastníka
konania, ktorý sa nechá zastupovat'.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut' pred dňom ústneho pojedriávania na tunajšom úrade
(úradné dni sú v pondelok a v stredu od 8.00-12.00 hod. a od 13 .00-17.00 hod.).
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Doruěí sa :

- účastníkom konania - verejnou vyhláškou :

1. Orange Slovensko a.s., IČO 35 697 270, Metodova 8, 821 08 Bratislava
- v zashipení Mgr. Martin Vašina, Cesta na Kamzfk 5/a, 83101 Bratislava
2. vlastníci bytového domu, ul. Hany Meličkovej č. 10-12, súp. č. 2988, parc. č. 1426/70, k.ú.
KarlovaVes, v lokalite ul. Hany Meličkovej č. 10-12, 841 04 Bratislava.
- dotknutým orgánom:

3. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu,
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

4. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunik. a bezpeč. MV SR, odbor
telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

5. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, RadlinsMho 6, 81107 Bratislava
6. Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
Na vedomie (nemá účinky doručenia) :

1. Mgr. Martin Vašina, Cesta na Kamzík 5/a, 83101 Bratislava
2. BYTOKOMPLET - D, s.r.o., Kameriárska 18, 821 08 Bratislava - so žiadost'ou o vyvesenie
Na vedomie:

1. starostka MČ BA Karlova Ves
2. spis 2x
3.a/a

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, posledný deň vyvesenia je
dňom doručenia oznámenia. Súčasne sa zverejní na internetovej stránke: www.karlovaves.sk.
Dátum vyvesenia:!- ;'k'a 2?i'7

Dáturn doručenia:

Pečiatka a podpis:
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Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

