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Vec 

Ohlásenie drobnej stavby - oznámenie 

 

Dňa 28.10.2019 podal stavebník, spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 

so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, (IČO: 35 971 967), v zastúpení 

splnomocnencom Juraj Láska - EKS, so sídlom P.O. Hviezdoslava 6, 900 21 Svätý Jur, (IČO: 

46 575 553), ohlásenie drobnej stavby „Rekonštrukcia elektronickej komunikačnej siete 

s doplnením a výmenou telekomunikačných zariadení na uliciach Ďurgalova, Royova a 

Jahodová, Bratislava III – Nové Mesto - Kramáre“ umiestnenej na pozemkoch parc. č. 

5468/2, 5468/3, 21652 a 5467/27, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave. 

 

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 „Rekonštrukcia elektronickej komunikačnej siete 

s doplnením a výmenou telekomunikačných zariadení na uliciach Ďurgalova, Royova a 

Jahodová, Bratislava III – Nové Mesto - Kramáre“ umiestnenej na pozemkoch parc. č. 

5468/2, 5468/3, 21652 a 5467/27, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave. Predmetná 

drobná stavba bude uskutočnená podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej 

spoločnosťou Juraj Láska - EKS, so sídlom P.O. Hviezdoslava 6, 900 21 Svätý Jur – Ing. 

Jurajom Láskom - autorizovaným stavebným inžinierom, ev. č. 5749*A2 a reg. č. 04157*11-

22 (komplexné architektonické a inžinierske služby), (IČO: 46 575 553), v októbri 2019, 

ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto oznámenia.  

 

 Drobná stavba „Rekonštrukcia elektronickej komunikačnej siete s doplnením 

a výmenou telekomunikačných zariadení na uliciach Ďurgalova, Royova a Jahodová, 

Bratislava III – Nové Mesto - Kramáre“ bude realizovaná v nižšie uvedenom rozsahu:  

Rekonštrukcia EKS bude pozostávať z nasledovných zemných a montážnych prác:   
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• Zemné práce pre odkrytie jestvujúcej káblovej ryhy s koaxiálnymi káblami siete EKS 

na existujúcej trase EKS od jestvujúcej technologickej skrinky pri obytnom dome 

Ďurgalova 12 až po existujúcu technologickú skrinku pri obytnom dome Jahodová 19. 

• Doplnenie optickej multirúry do káblovej ryhy.  

• Zafúknutie optického 48 vláknového optického mikrokábla do tejto mikrorúry.  

• Nazváranie tohto mikrokábla na jestvujúcu optickú sieť EKS a existujúcu optickú 

spojku v jestvujúcej skrinke pri obytnom dome Ďurgalova 12 a do novej optickej 

spojky v technologickej skrinke pri obytnom dome Jahodová 19.  

• Výmena líniového zosilňovača CISCO za optický prevodník TELESTE v jestvujúcej 

technologickej skrinke pri obytnom dome Jahodová 19 a zapojenie tohto prevodníka 

na existujúcu koaxiálnu sieť EKS. 

 

 Do vykopanej ryhy sa do pieskového lôžka položí optická multirúra priemeru 40 mm. 

Nad túto sieť EKS budú položené zákrytové dosky a ochranná fólia. Celková dĺžka 

rekonštrukcie trasy EKS je cca 165 m. 

   

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. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, 

2. Juraj Láska - EKS, P.O. Hviezdoslava 6, 900 21 Svätý Jur 

3. Vlastníci pozemku parc. č. 5468/2, evidovaní na LV č. 3689 v k.ú. Vinohrady 

4. Vlastníci pozemku parc. č. 5468/3, evidovaní na LV č. 3689 v k.ú. Vinohrady 

5. Vlastníci pozemku parc. č. 5467/27, evidovaní na LV č. 4503 v k.ú. Vinohrady 

6. Hlavné mesto SR Bratislava, primaciálne nám. 1, 814 99 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 

 

 

 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia: 
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