Obec Nižný Hrušov
Číslo: OcÚ–S2019/00108- 02 Mi

Nižný Hrušov 21.03.2019

Vec
Oznámenie k ohláseniu - „Výmena a doplnenie telekomunikačného zariadenia na existujúcom
objekte 0464 KO Nižný Hrušov“
Spoločnosť Orange Slovensko a.s. Bratislava (stavebník), prostredníctvom splnomocneného
zástupcu Ericsson Slovakia s.r.o. Bratislava a následne prostredníctvom splnomocneného zástupcu
CASSTEL s.r.o. Košice, dňa 14.02.2019 ohlásila stavebné úpravy telekomunikačnej stavby „Orange
Slovensko a.s.“, ktorá je postavená na parcele EKN číslo 1286/78 k.ú. Nižný Hrušov. Ide o
„Rekonfiguráciu existujúceho zariadenia VEKS na existujúcom objekte 0464KO Nižný Hrušov.
O umiestnení telekomunikačnej stavby bolo rozhodnuté územným rozhodnutím číslo 4570/2006 zo
dňa 05.10.2006, právoplatné dňa 27.10.2006.
Predmetom ohlásenia je výmena a doplnenie zariadení základňovej stanice 0464KO Nižný Hrušov,
ako jedného z bodov VEKS za účelom úpravy existujúcej technológie GSM, LTE a UMTS. (§ 55, ods.
(2) písm. g) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk.
predpisov- stavebný zákon).
Rekonfigurácia bude pozostávať z:
•Výmeny existujúcich technologických kabinetov MBO2, MW a 2xE+ za nový technologický kabinet
KSBM4-TN-P-F,
•výmeny
existujúcich
antén
GSM900
(3
ks)
za
nové
viacpásmové
antény
GSM900/GSM1800/UMTS2100 (3 ks).
•Existujúce antény GSM900 (3ks) a GSM 1800 (6ks) sa upravia na nezapojené.
•Existujúce antény pre systém LTE800/UMTS2100 sa upravia na antény pre systém LTE800,
•demontáže existujúceho RRH modulu na technológiu LTE800 (3ks),
•osadenia nových RRH modulov pre technológiu GSM1800/UMTS 2100 (3ks), RRH modulov (3ks)
a DVB-T filtrov (3ks) pre technológiu LTE800/GSM900 na nové krátke výložníky uchytené
k zábradliu plošiny a k nárožníku stožiara,
•prepojenia antén so zariadeniami RRH a novým technologickým kabinetom KSBM4-TN-F pomocou
optických a koaxiálnych káblov.
Obec Nižný Hrušov, ako stavebný úrad a správny orgán príslušný podľa § 117 ods. (l)
stavebného zákona, v zmysle § 57 ods. (2) citovaného zákona, v spojení s § 5 vyhl.č. 453/ 2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, proti uskutočneniu opísaných
stavebných úprav jestvujúcej telekomunikačnej stavby v rozsahu uvedenom v ohlásení a podľa
projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: Ing. Ivan Petro - autorizovaný stavebný
inžinier, reg.č. 2738+Z+5-3,
nemá námietky.
UPOZORNENIE
•Telekomunikačnú stavbu uskutoční zhotoviteľ CASSTEL s.r.o. Košice, Garbiarska 18, Košice.
Zhotoviteľ stavby zabezpečí výkon činnosti stavbyvedúceho oprávnenou osobou. Povinnosti
a oprávnenia stavbyvedúceho vyplývajú z § 46a stavebného zákona.
Citácia zo stanovísk dotknutých orgánov:
•Slovanet a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 28.02.2019:

2
Spoločnosť nemá pripomienky k pripravovanej stavbe na existujúcom objekte 0464KO Nižný Hrušov.
•MO SR, Agentúra správy majetku Košice, stanovisko ASMdp-49-152/2019:
Súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej projektovej dokumentácie
s podmienkou dodržania plánovaných technických a prevádzkových parametrov ZS a RR bodu a za
podmienok nenarušenia prevádzky rádiokomunikačných zariadení vojenskej správy.
•Slovak Telekom a.s., vyj. č.6611905411:
V zmysle citovaného vyjadrenia nedôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti
Slovak Telekom a.s. a /alebo DIGI Slovakia s.r.o.
Ostatné:
•Toto oznámenie nenahrádza ďalšie rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.
•Pri realizácií prác je potrebné chrániť okolitú poľnohospodársku pôdu. Prípadnú potrebu vstupu na
susedné pozemky sa majú prerokovať s vlastníkmi dotknutých pozemkov a dohodnúť s nimi
podmienky vstupu.
•S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácií predmetnej stavby sa bude nakladať v zmysle platnej
legislatívy v odpadovom hospodárstve.
•Pri realizácií stavebných a montážnych prác sa má dbať na dodržanie bezpečnostných predpisov, na
bezpečnosť strojov a technických zariadení na stavbe a na bezpečnosť a zdravie osôb sa tam
zdržujúcich.
•O úhrade prípadných škôd, ktoré by moli spôsobené na majetku iných vlastníkov vplyvom
uskutočňovania stavebných úprav, platia príslušné ustanovenia zákona číslo 351/2011 Z.z.
o elektronických komunikáciách a príslušné ustanovenia občianskeho, (obchodného) zákonníka.
•Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu do dvoch rokov odo dňa, kedy mu bude
doručené toto oznámenie k ohláseniu. Ohlásená telekomunikačná stavba nepodlieha kolaudácií podľa
§ 76 ods. 1 stavebného zákona.
Toto oznámenie k ohláseniu nie je správnym rozhodnutím a nemožno sa proti nemu odvolať.

Ján F e n č á k
starosta

Doručí sa
-CASSTEL s.r.o., Garbiarska 18 040 01 Košice
Na vedomie
__________________________________________________________________________________
ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Prílohy pre stavebníka: Overená dokumentácia telekomunikačnej stavby

