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Vec
Ohlásenie drobnej stavby - oznámenie
Dňa 10.08.2020 podal stavebník, spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, (IČO: 35 763 469), v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou JUPROKIPRO spol. s r.o., so sídlom Račianska 77, 831 02 Bratislava, (IČO:
43 834 043), v mene splnomocnenca Juraj Dvorský, bytom Budyšínska 16, 831 03 Bratislava,
ohlásenie drobnej stavby s názvom „Midband rekonfigurácia ZS a RR bodu BA Kyjevská“
umiestnenej na streche bytového domu so súpisným číslom 1633, na ul. Kyjevská č. 2 a 4
v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11796/1 a 11796/2, v katastrálnom území Nové Mesto.
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 § 7a ods. 2, písm. i) 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 s názvom „Midband rekonfigurácia ZS a RR bodu BA
Kyjevská“ umiestnenej na streche bytového domu so súpisným číslom 1633, na ul. Kyjevská
č. 2 a 4 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11796/1 a 11796/2, v katastrálnom území Nové
Mesto. Predmetná drobná stavba bude uskutočnená podľa predloženej projektovej
dokumentácie vypracovanej Ing. Cyrilom Kiršnerom - autorizovaným stavebným inžinierom
v júli 2020, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto oznámenia.
Drobná stavba „Midband rekonfigurácia ZS a RR bodu BA Kyjevská“ bude
realizovaná v nižšie uvedenom rozsahu:
Účelom projektu je obmena pasívnych antén a modernizácia existujúcej technológie
pomocou multištandardných Remote Radio Units, ktoré prinášajú úsporu elektrickej energie a
umožňujú tak efektívne využitie prideleného frekvenčného spektra. Súčasťou rekonfigurácie
je aj inštalácia GPS prijímača pre dosiahnutie presnejšej synchronizácie siete. Na Základňovej
stanici BA KYJ sú v súčasnosti osadené 3 antény veľkosti B systému GSM
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900/1800/UMTS/LTE 800, 3 antény veľkosti C systému LTE 2600 a 3 pasívne - nefunkčné
antény veľkosti B systému F-OFDM 450. Antény veľkosti B, systému GSM
900/1800/UMTS/LTE 800 sú smerované do troch sektorov v azimutoch 70°, 180° a 290°.
Antény veľkosti C systému LTE 2600 sú smerované do troch sektorov v azimutoch 70°, 180°
a 290°. Antény veľkosti B systému F-OFDM 450 sú smerované do troch sektorov v
azimutoch 80°, 180° a 280°.
V rámci midband rekonfigurácie ZS budú všetky tri existujúce - pasívne - antény
systému FOFDM 450, vymenené za tri nové antény veľkosti A. V rámci midband
rekonfigurácie - v maximálnej konfigurácii - budú pre túto ZS slúžiť 3 antény veľkosti A,
smerované do troch sektorov v azimutoch 70°, 180° a 290°. V rámci midband rekonfigurácie
- v maximálnej konfigurácii - budú pre túto ZS slúžiť 3 antény veľkosti B, smerované do
troch sektorov v azimutoch 70°, 180° a 290°. V rámci midband rekonfigurácie - v maximálnej
konfigurácii - budú pre túto ZS slúžiť 3 antény veľkosti C, smerované do troch sektorov v
azimutoch 70°, 180° a 290°.
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.
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