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kvalita a skúsenosti

Spoločnosť DELTECH patrí od roku 1991 k významným spoločnostiam, ktoré poskytujú komplexné služby  
v oblasti dodávok elektro-technológií pre rôzne trhové segmenty. Sídlo spoločnosti je v Liptovskom  
Mikuláši a obchodno – technické prevádzky sú v Bratislave, Zvolene, Prešove a Žiline.

Odborný tím je zložený zo špecialistov, ktorých skúsenosti tvoria Know How spoločnosti.

V spoločnosti DELTECH rešpektujeme individualitu každého zákazníka, ponúkame odbornosť a komplexnosť,  
ktorú garantujeme tímom skúsených obchodníkov, projektantov, projektových manažérov, technikov, servisných 
pracovníkov a ostatných administratívnych zamestnancov.

Disponujeme vlastným Know How, Projekčným oddelením, Montážnym pracoviskom, Servisom s 24 hodinovým 
dispečingom a Testovacím pracoviskom.

Vlastníme všetky potrebné certifikáty a oprávnenia pre predaj, projektovanie, realizáciu ako aj záručný  
a pozáručný servis vo všetkých oblastiach poskytovaných služieb.

ROZSAH ČINNOSTÍ

Vytvárame riešenia komplexných dodávok elektro-technológií v oblasti:

SILNOPRÚDOVÝCH ELEKTROINŠTALÁCIÍ

SLABOPRÚDOVÝCH ELEKTROINŠTALÁCIÍ

TECHNICKEJ OCHRANY OBJEKTOV

a to pre všetky tri oblasti v rozsahu:
• Poradenská a konzultačná činnosť
• Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie
• Legislatívna a inžinierska činnosť 
• Zabezpečenie dodávok a montáží
• Uvedenie do prevádzky
• Funkčné skúšky, zaškolenie užívateľa
• Odborné prehliadky a odborné skúšky
• Záručný a pozáručný servis
• Rekonštrukcia a modernizácia

Okrem hlavného rozsahu činností ponúkame našim zákazníkom služby GENERÁLNEHO DODÁVATEĽA - budujeme 
optimálne technické a stavebné riešenia v oblasti realizácie malých a stredných objektov.

K nezanedbateľnej oblasti činností spoločnosti DELTECH patrí aj SERVIS, ktorý poskytujeme pre všetky segmenty  
nášho trhu na území celého Slovenska a je obsluhovaný z piatich stredísk. (Liptovský Mikuláš, Bratislava, 
Zvolen, Prešov, Žilina)

Na základe našich dlhoročných skúseností sa naše riešenia osvedčili pre rôzne segmenty trhu a v súčasnosti 
poskytujeme komplexné služby v oblasti dodávok elektro-technológií v segmentoch: 

PRIEMYSEL

KRITICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

TELEKOMUNIKÁCIE

OSTATNÉ



Komplexná realizácia veľkých technologic-
kých a telekomunikačných stavieb je našou 
spoločnosťou ponúkaná v rozsahu: líniové 
stavby a rádiokomunikačné stavby.
Prípravné a realizačné činnosti dokážeme za-
bezpečiť aj na špecifických miestach ako sú 
objekty v blízkosti železničných dráh alebo 
miesta definované ako banské prostredie.



POSKYTUJEME:

Rádiokomunikačné stavby:
• Výstavba telekomunikačných stavieb 
   na budovách, priemyselných objektoch, 
   vo vnútri administratívnych a obchodných 
   komplexoch a pod.
• Výstavby stožiarových stavieb.

Líniové stavby:
• optické prepojenia objektov
• optické prístupové siete FTTH
• optické distribučné mikrotrubičkové siete



Správa o akvizícii  BB_LIM_D 

Dátum akvizície 
28.5.2015 

Identifikácia objektu 
BB_LIM_D 

Obec: 

Ulica: 

Č.O. Č.S. 

Banská Bystrica 

Limbová 

7-11 6466 

Základné údaje o objekte 

súradnice LAT N: 
48.742744 súradnice LON E: 19.105346 

výška 
n.m.: 440 

počet poschodí: 
8+1 

výška objektu: 27 m 
Výťah: áno 

Kontakty 

Meno zástupcu/ZVB: 

Tel.: 
Email: 

Miriam Korcová 

 

 

Obchodné meno správcu/vlastníka: 

Stavebné bytové druzstvo BB 

Meno zástupcu:  

Tel.: 
Email: 

Pan Chmelik 

 

 

Funkcia:  

 

Predbežný súhlas 

Ano 

Očakávaná cena nájmu ročne v €/rok 
 

Doplňujúce údaje o objekte: blízko je heliport pri nemocnici 

Je objekt v ochrannom pásme letiska: 
nie Je objekt v pamiatkovej zone: 

nie 

Iný operátor na objekte: 
nie Rozmery prístupu na strechu: 

900x600 

Popis prístupu na strechu 

Výťahom na deviate poschodie, odtiaľ po výleze cez otvor 900x600 do strojovne výťahu. Otiaľ cez dvere  na strechu. 

 
Popis konštrukcie strechy (výťahovej kobky): 

Plochá strecha s tromi výťahovými strojovňami. Rozmery strojovne 530x305x310. 

Asfaltove kratina. Predpokladame poslednu kobku c7  severna. 

 
Popis elektroinštalácie: 

Z elektrorozvádzača na poslednom poschodí. 

 
Poznámky: 

Toto je bytovy dom , kde maju zaujem, treba ho podchytit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komplexné služby pre oba typy stavieb:

Poradenská a konzultačná činnosť
Na základe obhliadky a požiadaviek zákazníka vyberieme a navrhneme optimálne možnosti riešenia. 
Oboznámenie sa s platnou legislatívou a normami v danej oblasti.

Akvizičná činnosť 
Výber a príprava najvhodnejšej lokality pre výstavbu základňovej stanice.
Na základe skúseností považujeme akvizičnú činnosť za jednu z najdôležitejších a najťažších činnosti pri 
výstavbe nových základňových staníc. V súčasnosti zabezpečujeme podporu pri akvizíciách pre viacerých 
operátorov.

Zazmluvnenie lokality pre výstavbu
Príprava a podpis nájomnej zmluvy na výstavbu a prenájom novej základňovej stanice s majiteľom 
objektu či pozemku.

Projekčná činnosť 
 Vypracovanie všetkých stupňov projektovej  dokumentácie.
 Disponujeme vlastným inžiniersko - projekčným oddelením s rozpočtármi, projekčno - inžinierskymi     
 pracovníkmi ako aj autorizovanými projektantmi.



Legislatívna a inžinierska činnosť 
Činnosť na získanie vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií 
poverených výkonom štátnej správy. Následné ohlásenie drobnej stavby alebo žiadosť na 
stavebné povolenie, získanie ich povolení, rozhodnutie o umiestnení stavby, získanie 
vyjadrení správcov jestvujúcich sietí, územné rozhodnutie a pod. 

Realizačná činnosť
Výroba rozvádzačov NN, elektroinštalácie a realizácia NN aj VN prípojok
Výroba jednoduchých oceľových konštrukcií (konzoly pre uchytenie antén)
Výroba a výstavba oceľových stožiarov
Stavebné úpravy, murárske a zemné práce každého druhu,
montáž káblových žľabov, technologických roštov a PVC líšt, kabeláže, 
konektorovanie, zemnenie a pod.
Bleskozvody a elektroinštalácie
Realizácia signalizácie narušenia objektu
Technologické kontajnery 
Ploty

Ostatné:
Meranie parametrov optických vláken a vypracovanie protokolov o meraní
Meranie parametrov VF káblov a vypracovanie protokolov
Geodetické zameranie, pred aj porealizačné
Legislatívna správa optickej siete
Záručný a pozáručný servis optickej siete
Rekonštrukcia a modernizácia
Monitoring siete
Návrh topológie siete 



Montáž a inštalácia technológie 
Inštalácia základňových staníc, napájacích kabinetov a mikrovlnných prepojení, inštalácia optických sietí, 
káblových trás a inej komunikačnej infraštruktúry. Všetci montážni pracovníci spoločnosti disponujú 
osvedčením v zmysle vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 na činnosť ELEKTROTECHNIK NA RIADENIE 
ČINNOSTI ALEBO PREVÁDZKY  alebo SAMOSTATNÝ ELEKTROTECHNIK.

Odborné prehliadky a odborné skúšky 
Revízie a vypracovanie revíznych správ. Zamestnanci spoločnosti disponujú osvedčením na revíziu 
elektrotechnických zariadení v zmysle vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 na činnosť ELEKTROTECHNIK 
ŠPECIALISTA – odborné prehliadky.a odborné skúšky.

Realizačná činnosť

Výroba rozvádzačov NN, elektroinštalácie a realizácia NN aj VN prípojok
Výroba jednoduchých oceľových konštrukcií (konzoly pre uchytenie antén)
Výroba a výstavba oceľových stožiarov
Stavebné úpravy, murárske a zemné práce každého druhu
montáž káblových žľabov, technologických roštov a PVC líšt, kabeláže, 
konektorovanie, zemnenie a pod.
Bleskozvody a elektroinštalácie
Realizácia signalizácie narušenia objektu
Technologické kontajnery 
Ploty

Ostatné:

Meranie parametrov optických vláken a vypracovanie protokolov o meraní
Meranie parametrov VF káblov a vypracovanie protokolov
Geodetické zameranie, pred aj porealizačné
Legislatívna správa optickej siete
Záručný a pozáručný servis optickej siete
Rekonštrukcia a modernizácia
Monitoring siete
Návrh topológie siete 



Servis
V rámci tohto produktu ponúkame komplexné servisné služby 
telekomunikačných systémov:

• Pravidelné kontroly v zmysle STN
• Odborné prehliadky a odborné skúšky(revízie) v zmysle STN
• Odstraňovanie porúch na servisovaných zariadeniach
• Preventívna údržba technologických a netechnologických zaradení

• Základná údržba zariadení
• Profilaktika zariadení
• Ochrana pred bleskom
• Revízia hasiacich prístrojov
• Hygienické merania
• Opravy oplotenia, nátery konštrukcií
• Vizuálna kontrola spojov a dotiahnutie skrutiek konštrukcií a stožiarov
• Základná údržba konštrukcií
• Údržba okolia a technologickej budovy
• A iné



Optické prepojenie objektov

Opticke distribučné 
mikrotrubičkové siete

Rádiokomunikačná stavba 
(telekomunikačná výstavba)

BCS



Rádiokomunikačná stavba 
(telekomunikačná výstavba)

MW - dátový prenos

Optické prístupové 
siete FTTH

GSM signál

BTS

Rádiokomunikačná stavba 
(stožiarová výstavba)



sídlo firmy 
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1
031 01  Liptovský Mikuláš
Slovakia
tel/fax: +421 44 543 4770
servis:  +421 903 358 324

deltech@deltech.sk
www.deltech.sk

POBOČKY
Bratislava
Miletičova 23; 821 09  
tel.: +421 2 502 44 230 

Prešov
Budovateľská 59, 080 01

Zvolen
P.O.Hviezdoslava 34; 960 01

Žilina
M. Rázusa 13A, 010 01
  


