
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Číslo : KV/SU/5l 3/2020/21 76/ZK Bratislava 20,01.2020

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný
úrad") podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v nadvuznosti 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"), v nadvuznosti na § l 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 nadváznosti na § 2 písm.e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, posúdila návrh a podl'a
§ 82 ods. 1 a 4. stavebného zákona v spojení v spojení s § 85 ods. 1 stavebného zákona

povol'uje užívanie stavby

,,zs a RR bod Cl 294 BR 599 - Hany Meličkovej Bratislava': - existujúca telekomunikačná stavba
verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s., po vykonanej zmene v užívaní
stavby, ktorá spočíva v zmene užívania z doby dočasnej na dobu trvalú.

názov a miesto stavby :
,,zs a RR bod C 1294 BR 599 - Hany Meličkovej Bratislava': je existujúcou stavbou
verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s., ktorá sa nachádza na
streche budovy býtového 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, Meto«lova 8, 821 08 Bratislava
- v zastúpení spoločnost'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,
83101 Bratislava

účel stavby :
pokrytie verejnej elektronickej komunikačnej siete

struČný popis stavby :
Predmetom zmeny v užívaní stavby ZS a R$ bod C 1294 BR 599 - Hany Meličkovej Bratislava je jej
predÍženie užívania na dobu neurčitú. 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, Jaroš6va 1, Bratislava č. 1475-2/99/VTS dňa
30.8.1999, na dobu určitú. Základňová stanica pozostáva z technológie GSM/DCSfUMTS/LTE.
Anténny systém tvoria tri antény typu JB 56961200G vo výške +30,9 m, tri antény typu ADU45 1 8R6
vo výške +31,5 m. Stanica je bez trvalej obsluhy, dial'kovo monitorovaná. Elektrická energia pre
stavbu je zabezpečená z jestvujúceho rozvo.du budovy.
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Následne prešla základňová stanica opakovane stavebnými úpravami, ktorých predmetom bola jej
modernizácia a rekonfigurácia. Stavba sa riadne sa užíva od roku 1999.

Povolenie vydané na predmetnú stavbu : kolaudačné rozhodnutie vydané (,blastným
telekomunikačným úradom Bratislavský kraj, Oddelenie výstavby telekomunikačných stavieb,
Jarošova 1, P.O.BOX 76, 830 08 Bratislava pod číslÓm : 1475-2/99/VTS zo dňa 30.8.1999,
právoplatné 29.9.1999.

Pre užívanie stavby stavebný úrad podra e( 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto
podmienky:

Stavba, resp. stavebný objekt búde užívaný na účel, pre ktorý bol povolený
pri užívaní stavby budú dodržiavané platné stavebr'ié normy tak, aby stavba a jej prevádzka
negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životriého prostredia,
hygieny, zdravia a bezpečnosti osí"b ako aj požiarna bezpečnost'
udržiavat' staybu v dobrom stavebno-technickom staye
počas celej životnosti stavby uchovávat' projektovú dokumentáciu stavby

*

*

*

*

VzM'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.
Po oznámení o začatí konania stavebným úradom o zmene v užívaní stavby si účastníci konania
neuplatnili žiadne námietky apripomienky a dotknuté orgány si neuplatnili žiadne požiadavky z
hradiska nimi sledovaných záujmov, má sa za to, že s vydaním uzívacieho povoleniá na dobu trvalú
súhlasia.

Odóvodnenie:

Stavebný úrad preskúmal návífí spoločnosti Orange Slovensko a.s., IČO 35 697 270,
Metodova 8, 821 08 Bratislava, zastúpenej spoločnost'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. Oznámenie o začatí konania pod č. KV/SU/3303/2019/21 162/ZK zo
dňa 22.11.20l9 o zmene v užívaní stavby stavebný úrad účastníkom konania doručoval formou
verejnej vyhlášky podl'a ustanovenia § 80 v spojení s § 85 ods.l stavebného zákona, dotknutým
orgánom jednotlivo. V konaní neboli domčené stavebnému úradu žiadne námietky a pripomienky
účastníkov konania. Dotla'iuté orgány si neuplatnili žiadne požiadavky z hradiska nimi sledovaných
záujmov, má sa za to, že s vydaním užívacieho povolenia na dobu trvalú súhlasia.
Vzhradom na to, že predrnetom 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
z4vad , stavebný úrad v uvedenej veci nenariadil ústne poje4návanie spojené s miestnym zist'ovaním.
K žiadosti o vydanie rozhodnutia o zrriene v užívaní stavby stavebník predložil : póvodné kolaudačné
rozhodnutie vydané Oblastným telekomunikačným úradóm Bratislavský kraj, Oddelenie výstavby
telekomunikačných stavieb, Jarošova 1, P.O.BOX 76, 830 08 Bratislava pod číslom : 1475-2/99/VTS
zo dňa 30.8.l999, zmluvu o nájme zo dňa 1.7.2005 uzatvorenú s BYTOKOMPLET - D, s.r.o.,
v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov na dobu neurčitú, rozhodnutie MDVaRR SR,
útvar vedúceho hygien'ika ?rezort'u po«l č. 08920/2016/D415-ÚVHR/10679 zo dňa 15.2.2016-,
právoplatné 16.2.20l6, ktorým súhlasil s uvedenim priestorov do prevádzky a schválil prevádzkový
poriadok posudzovanej stavby, schválený prevádzkový poriadok zo dňa 19. 1.2016, opakovanú správu
OpaOS elektrického zariadenia zo dňa 18.l1.20l6, správu ovypracovaní pravidelnej prehliadky
a odbornej skúšky vonkajšej ochrany pred bleskom LPS a LEMP zo dňa 4.11.2017, 2x plná moc na
Mgr. Martin Vašina, KKM4 doklad o zaplatení správneho poplatku.
Predložené doklady preukazujú že zariadenia sú schopné be,zpečnej prevádzky. Užívaním stavby
nebude ohrozený život a zdravie osób ani životné prostredie.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podat' odvolanie na tunajšom úrade,
ktorý rozhodnutie vydal, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, v súlade s § 53 a § 54 správneho poriadku.
Ak tunajší stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava,
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odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie, ktoré
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnost', je možné preskúmat' súdom
podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.

DoruČí sa :

- úěastníkom konania - verejnou vyhláškou :
l . Orange Slovensko a.s., IČO 35 697 270, Metodova 8, 821 08 Bratislava

- v zastúpení Mgr. Martin Vašina, Cesta na Kamzík 5/a, 831 0l 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 infqrmatiky, telekomunik. a bezpeč. MV SR, odbor

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
5. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 0 7 Bratislava
6. Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava

Na vedomie (nemá účinky doruěenia) :
1. Mgr. Martin Vašina, Cesta na Kamzík 5/a, 831 0l Bratislava
2. BYTOKOMPLET - D, s.r.o., Kamenárska 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 rozhodnutie 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 intemetovej stránke:
www.karlovaves.sk.

Dátum vyvesenia: /" ď. '= '2ůZO
Pdd? - Kadmi Vet;

li!!l

Dátumdoručenia: 7,7. 7.,Z,,
Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia: ,
Pečiatka a podpis:

a sta?l
Náín. svŤraiitišk* l
842 62 Bratíslayú 4

Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová, 02/ 707 í1317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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