MESTO TRSTENÁ
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
___________________________________________________________________________
Číslo: 703/744/2018/9-T
Vybavuje: Ing. Eva Ulrichová
V Trstenej dňa 24. 01. 2018

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Mesto Trstená ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) a článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona
v spojení s § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov posúdilo návrh stavebníka - SWAN Mobile, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04
Bratislava, IČO 35 680 202, v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Evou
Šimončičovou, OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, zo dňa 04. 12. 2017 o vydanie
kolaudačného rozhodnutia na stavbu Základňová stanica verejnej komunikačnej siete
TS_TRS_B a na základe výsledkov kolaudačného konania v y d á v a
toto
r o z h o d n u t i e, ktorým podľa ustanovenia § 82 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje užívanie
stavby: „Základňová stanica verejnej komunikačnej siete TS_TRS_B“,
postavenej na bytovom dome súpisné číslo 960/25, postavenom na pozemku parcela registra
C-KN č. 1577/19,
katastrálne územie Trstená,
pre stavebníka: SWAN Mobile, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava,
IČO 35 680 202.
Vymedzenie účelu užívania:
Technologické zariadenie tvorené z technologického kabinetu ZTE (1 ks), skrinky RRU
(3 ks), vysielacej antény GSMILTE (3 ks), 1ks MW antény priemeru 390mm. Stavebnú časť
tvoria typové a atypové oceľové konštrukcie (OK): trojboký oceľový priehradový stožiarik
celkovej výšky 7,5 m, roznášací rošt, výložníky, podstavec pod technologický kabinet.
Technologický kabinet ZTE (600 x 600 x 1800 mm) je inštalovaný na typový univerzálny
oceľový závesný rám kotvený do steny strojovne výťahu na východnej stene.
Vysielacie antény GSM/LTE sú umiestené na výložníkoch kotvených na kruhové prstence vo
vrchole stožiarika. Skrinky RRU sú inštalované na nosné prvky (výložníky) ukotvené na
nárožníky stožiara. MW anténa je inštalovaná na výložník, ktorý bude kotvený na nárožník.
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Základné parametre systému:
Počet digitálnych jednotiek:
Počet sektorov:
Typ GSM/LTE antén:
Výška GSM/LTE antén:

1 ks B8200
S1, S2, S3
3ks APXVR13S-C-A20
S1, S2, S3 – 36, 600m od úrovne +0,000 k spodnému
okraju antény

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods.2 stavebného zákona určuje tieto
podmienky:
 Stavba bude užívaná a prevádzkovaná k účelu stanovenom v projektovej dokumentácii
overenej stavebným úradom a podľa bezpečnostných predpisov, ktoré sa na túto
stavbu vzťahujú. Akákoľvek zmena v užívaní stavby musí byť ohlásená stavebnému
úradu, ktorý o nej rozhodne.
 Vlastník stavby je povinný vybudované dielo starostlivosťou dobrého hospodára
udržiavať tak, aby nedošlo k jeho predčasnému znehodnoteniu.
 Vlastník stavby je povinný v zmysle stavebného zákona uchovať po celý čas užívania
úplnú projektovú dokumentáciu stavby so všetkými rozhodnutiami, pri zmene
vlastníka stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby
stavebnému úradu.
 Vlastník stavby je povinný zabezpečovať pravidelné prehliadky a revízie zariadení
podľa osobitných predpisov.
Kolaudačné rozhodnutie je v zmysle § 82 ods. 5 stavebného zákona osvedčením, že
stavba je spôsobilá na prevádzku.
 Budúci prevádzkovateľ je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.
pred uvedením do prevádzky na MDV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu
Bratislava na posúdenie z hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie
podať návrh na vydanie rozhodnutia o uvedení do prevádzky a schválení
Prevádzkového poriadku zariadenia. K uvedenému návrhu je v zmysle platnej
legislatívy investor stavby povinný v prílohe predložiť:
1. protokol o objektivizácii intenzity elektromagnetického poľa a výsledky
meraní spolu s výpočtom úrovne expozície zamestnancov, resp. obyvateľov.
2. prevádzkový poriadok zariadenia vypracovaný v rozsahu vymedzenom NV SR
č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách
na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
elektromagnetickému poľu v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli podané žiadne námietky.
Odôvodnenie
Stavebník SWAN Mobile, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO 35680202,
v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Evou Šimončičovou, OTNS, a.s., Vajnorská 137,
831 04 Bratislava, podal dňa 04.12.2017 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby
„Základňová stanica verejnej komunikačnej siete TS_TRS_B“, postavenej na bytovom dome
súpisné číslo 960/25, postavenom na pozemku parcela registra C-KN č. 1577/19, katastrálne
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územie Trstená. Na uvedenú stavbu vydalo Mesto Trstená stavebné povolenie pod
č. 8743/1176/2017/9-T, zo dňa 20.04.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.05.2017.
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou začatie konania známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom štátnej správy a nariadil na deň 15.01.2018 ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním. V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania
a dotknuté orgány štátnej správy, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby bol posúdený na
ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, na ktorom bol spísaný protokol
podpísaný zúčastnenými osobami.
Pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebný úrad preskúmal:
• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní,
• doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,
• že odovzdávaná stavba bola ukončená a neboli zistené nedorobky a drobné vady.
Stavebník ku kolaudačnému konaniu predložil:
 splnomocnenie,
 výpis z obchodného registra
 stavebné povolenie č. 8743/1176/2017/9-T zo dňa 20.04.2017,
 zápisnicu o preberacom konaní – ukončenie stavby,
 východiskovú revíziu elektroinštalácie,
 montážny denník, stavebný denník,
 protokoly a ďalšie doklady, ktoré si stavebný úrad v rámci kolaudačného konania
osvojil.
Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.
Keďže stavebný úrad zistil, že nie je žiadna prekážka vydania kolaudačného
rozhodnutia, v súlade s vykonaným dokazovaním podľa § 76 a násl. stavebného zákona
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa jeho oznámenia.
Podľa § 54 správneho poriadku odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté
rozhodnutie vydal, t.j. Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom
v zmysle zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
primátorka mesta
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Toto rozhodnutie sa oznámi účastníkom konania verejnou vyhláškou v súlade s ustanovením
§ 26 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Trstená. na
webovom sídle mesta Trstená a vo vchode bytového domu na ulici Mieru súpisné číslo 960,
028 01 Trstená. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Doručuje sa:
Účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1/ Spoločenstvo vlastníkov bytov na Ulici Mieru 960/25, Bc. Stanislav Gregorec, Mieru
960/25, 028 01 Trstená (so žiadosťou o vyvesenie vo vchode bytového domu súpisné
číslo 960)
2/ Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená (so žiadosťou o vyvesenie na
úradnej tabuli a na internetovej stránke Mesta Trstená)
3/ SWAN Mobile, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
- v zastúpení Ing. Evou Šimončičovou, OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
4/ SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
Na vedomie:
Dotknutým orgánom a organizáciám:
5/ Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie 254,
027 44 Tvrdošín
6/ Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika
rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
7/ Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
8/ Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
9/ Ing. Július Matejček, DELTECH a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
- zodpovedný projektant
10/ ARBOR SK, a.s., Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
- zhotoviteľ stavby
11/ SWAN Mobile, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, v zastúpení Ing. Evou
Šimončičovou, OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
12/ SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava

