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Vec
Ohlásenie drobnej stavby - oznámenie

Dňa 01.08.2019 podal stavebník, spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, (IČO: 35 763 469) v zastúpení splnomocneným zástupcom
DelCom Slovakia a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava, (IČO: 35 732 512), ohlásenie drobnej
stavby „Optická prípojka BA_UHR_F2BTS“, ktorá je umiestnená na streche bytového
domu so súpisným číslom 2994 na ul. Uhrova č. 1 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 5538/3
a 5503/1, v katastrálnom území Vinohrady.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
úrad“), predložené ohlásenie preskúmala a v súlade s § 57 stavebného zákona oznamuje, že

nemá námietky

proti realizácii drobnej stavby „Optická prípojka BA_UHR_F2BTS“,  ktorá  je
umiestnená na streche bytového domu so súpisným číslom 2994 na ul. Uhrova č. 1
v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 5538/3 a 5503/1, v katastrálnom území Vinohrady.
Predmetná drobná stavba bude uskutočnená podľa predloženej dokumentácie vypracovanej
Ing. M. Dziurom vo februári 2019, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto oznámenia.

Drobná stavba „Optická prípojka BA_UHR_F2BTS“ bude realizovaná v nižšie
uvedenom rozsahu:

V mieste, kde je uložený jestvujúci optický kábel OK:1717:MOK BA Kramáre -
Jelšová 3 Tmobile sa vybuduje nové SDF PODB: Jelšova. Od PODB Jelšová sa uloží do
výkopu multirúra 12x7/4 až po bytový dom Uhrova, kde je umiestnená základňová stanica
BA_UHR (dĺžka výkopu cca 55 m). Od PODB Jelšová sa potiahne do bytového domu Jelšova
3multirúra 7x7/4. V novom PODB Jelšová sa vyvedie celý profil optického kábla
OK:1717:MOK BA Kramáre - Jelšová 3 Tmobile a ukonči sa na konektoroch LC/APC. Časť
optického kábla OMK smerujúca do základňovej stanice sa vyfúkne.



V panelákoch Uhrova a Jelšová 3 sa vybuduje vnútorný rozvod VR pomocou káblov
Duraflat vrátane chodbových PODB a vláknových zväzkov do nich. Do základňovej stanice
sa potiahne samostatná trubička.

V PODB Jelšová sa ukončí novovybudovaný 12vláknový zväzok na konektoroch
LC/APC v transparentnom SDF module celým profilom. Novovybudovaný vláknový zväzok
v základňovej stanici BA_UHR sa ukončí na 19“ ORMPV ODF-e konektormi SC/APC celým
profilom.

Projektovaná trasa bude vo voľnom teréne v intraviláne uložená vo výkope širokom
0,3 m a hlbokom 0,6 m, v chodníku bude vedená káblova ryha šírky 0,3 m a v hĺbke 0,6 m. V
miestach križovania budovaných telekomunikačných vedení s existujúcimi inžinierskymi
sieťami navrhujeme použiť korugované chráničky priemer FD DN110/95.

Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, aby pri uskutočňovaní drobnej stavby
dodržiaval príslušné technické normy, všeobecné záväzné stanoviská, všetky záväzné
predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, ochrany zdravia osôb na
stavenisku a vykonal opatrenia na minimalizovanie vplyvu stavebných prác na susedné
nehnuteľnosti, životné prostredie a okolie stavby udržiaval v čistote počas celej doby
výstavby.

Podľa ustanovenia § 57 ods. 2 stavebného zákona toto oznámenie stratí platnosť, ak sa
ohlásená drobná stavba nezačne uskutočňovať do dvoch rokov od jeho doručenia.

Zároveň vás upozorňujeme v súlade s ustanoveniami § 57 ods. 5 stavebného zákona,
že toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné
opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

Mgr.  Rudolf   K u s ý
                          starosta mestskej časti

                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto

Poplatok vo výške 80 eur bol uhradený prevodom na účet.

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania:
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Uhrovej ulici č. 1 v Bratislave,
so súp. č. 2994 a prislúchajúceho pozemku parc. č. 5538/1, v katastrálnom území Vinohrady,
zapísaní na LV č. 4735,
2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
3. DelCom Slovakia a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava,

Doručuje sa jednotlivo:
Na vedomie:
4. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
5. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava,



6. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 355/48, 821 02 Bratislava,

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
7. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť po
dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť

8. VSD s.r.o., Trebišovská 3, 821 02 Bratislava
so žiadosťou zverejniť vo vchode bytového domu na Uhrovej ulici č. 1 v Bratislave po dobu
15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia:


