
Terézia Kavuliaková

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Miroslava Valková <valkova.zsleopoldov@gmail.conn> 
streda 9. marca 2022 8:36 
Terezia Kavuliakova 
Fwd: FW: SWAN,a.s.
Iist_v!astnictva(141).pdf; Parcela registra C, 134.pdf; Informácie z mapy{4).pdf

Ahoj, Terka,

spoločnosť SWAN by mala záujem o prenájom strechy budovy školy a komína jedálne pre svoje zariadenia 
{preposielam mail.)
Možno by stálo za zváženie ponuku využiť a pri tejto príležitosti dať opraviť komín jedálne.

Daj mi, prosím ťa, vedieť, či by sme sa mohli s nimi stretnúť a ponuku zvážiť.

S pozdravom

PhDr. Miroslava Valková 
riaditeľka školy
Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov

-------- Forwarded message--------
Od: Základná škola Leopoldov <zsleopoldov@Email.com> 
Dáte: ut 8. 3. 2022 o 13:27 
Subject: FW: SWAN,a,s,
To: Mirka Valková <valkova.zsleopoldov@gmaii.com>

From: Michal Spáčil <mÍchai.spacil@otns.sk> 
Sent: Tuesday, March 8, 2022 12:33 PM 
To: zsleopoldov@gmail.com 
Subject: SWAN,a.s.

Dobrý deň,

Spoločnosť SWAN, a.s, v zastúpení spoločnosťou OTNS, a.s. rieši obhliadky, zazmluvnenia a výstavbu 
telekomunikačných zariadení pre možnosti zlepšenia pokrytia mobilného a internetového LTE signálu. Zo strany
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SWAN, a.s. je prejavený záujem o možnosť prenájmu časti strechy na objektoch (budova Základnej školy na Námestí 
sv. Ignáca., Súp.č. 31, PSČ 920 41, Leopoldov, SR ) a (komín na objekte jedálne Základnej školy, Holubyho ul., 
Súp.č. 301, PSČ 920 41, Leopoldov, SR) pre umiestnenie svojich zariadení.

Technické riešenia umiestnenia a konštrukcie zariadení by zohľadňovali všetky požiadavky, ako aj všetky zákonom 
požadované normy a povolenia (statické posudky, stavebné povolenie, atď). Presné technické riešenie, umiestnenie 
a rozmery technologickej skrine, ako aj počet a rozmery antén, budú vyšpecifikované v Návrhu technického riešenia, 
ktorý by bol aj súčasťou nájomnej zmluvy, ako jej príloha a bude vyhotovený na základe obhliadky 
projektanta, statika, spolu s majiteľom (alebo len zástupcom majiteľa ak sa jedná o iný objekt). Napájanie by bolo 
riešené ako samostatné odberné miesto s distribučnou spoločnosťou. Naše zariadenia spĺňajú všetky normy 
požadované Ministerstvom zdravotníctva a úradom životného prostredia na základe Vyhlášky Zz 537/2007 SR (viď 
1 ink nižšie) čo deklarujeme aj získaním licencie na užívanie týchto zariadení a poskytovaním mobilných služieb.

http ://w w w .uvzsr.sk/docs/leg/534 2007 elmag ziaren ie.pdf

Legislatívu a výstavbu celej základňovej stanice, či prípadné úpravy interiéru alebo exteriéru, bude spoločnosť 
SWAN, a.s. realizovať v plnom rozsahu na vlastné náklady s certifikovanými dodávateľmi. Celková očakávaná výmera 
prenajatej plochy by bola asi 15 m2. Ponúkaná suma za ročný nájom zaujatej plochy ako aj ostatné podmienky 
nájomnej zmluvy by boli predmetom ďalšieho rokovania.

V tejto chvíli sa jedná len o informačnú rovinu, kedy zisťujeme či by bolo možné zo strany vlastníkov o takejto 
možnosti uvažovať. V prípade, že by ste so zámerom principiálne súhlasili, chceli by sme sa dohodnúť na krátkej 
obhliadke kde by sme si aj povedali ďalšie detaily.

Ďakujem pekne

S pozdravom

Mgr. Michal Spáčil

OTNS, a. s.
Vajnorská 137, 83104 Bratislava 

michal.spacilťa)otns.$k

mobile: +421940 989 146 
www.otns.sk
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