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Vec:  

Ohlásenie drobnej stavby - oznámenie 

 

Dňa 18.05.2021 s posledným doplnením podania dňa 03.06.2021 podal stavebník, 

spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, (IČO: 35 697 

270), v zastúpení splnomocneným zástupcom, spoločnosťou DelCom Slovakia a.s., so sídlom 

Drobného 27, 841 01 Bratislava, (IČO: 35 732 512), ohlásenie drobnej stavby s názvom 

„Rekonfigurácia telekomunikačného zariadenia na existujúcej základňovej stanici GSM LTE 

siete Orange Slovensko a.s. - 1319BR - Mikovíniho, Bratislava“, pozostávajúcej z výmeny 

a doplnenia telekomunikačných zariadení na existujúcej stavbe verejnej elektronickej 

komunikačnej siete (ďalej len „VEKS“), na existujúcom stožiari Orange Slovensko, na 

streche bytového domu so súpisným číslom 1623, na ul. Mikovíniho 7, na pozemku reg. „C“ 

KN parc. č. 11917/1, v katastrálnom území Nové Mesto 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 § 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 „Rekonfigurácia telekomunikačného zariadenia na 

existujúcej základňovej stanici GSM LTE siete Orange Slovensko a.s. - 1319BR - 

Mikovíniho, Bratislava“, pozostávajúcej z výmeny a doplnenia telekomunikačných zariadení 

na existujúcej stavbe verejnej elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „VEKS“), na 

existujúcom stožiari Orange Slovensko, na streche bytového domu so súpisným číslom 1623, 

na ul. Mikovíniho 7, na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 11917/1, v katastrálnom území Nové 

Mesto v Bratislave. Predmetná drobná stavba bude uskutočnená podľa predloženej 

projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jozefom Antolom – autorizovaným stavebným 

inžinierom v oblasti Stavebné konštrukcie (ev. č. 0328 * A * 4-1), v oblasti Statika stavieb 
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(ev. č. 0328 * A * 3-1) a v oblasti Inžinierske stavby (ev. č. 0328 * A * 2-1) v apríli 2021, 

ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto oznámenia. 

 

 Drobná stavba „Rekonfigurácia telekomunikačného zariadenia na existujúcej 

základňovej stanici GSM LTE siete Orange Slovensko a.s. - 1319BR - Mikovíniho, 

Bratislava“ bude realizovaná v nižšie uvedenom rozsahu:  
 

Umiestnenie antén:  

 Rekonfigurácia ZS bude spočívať v inštalácií troch nových antén pre systém N35. 

Antény budú o existujúce nosiče pripevnené pomocou nových výložníkov tak, aby každý 

nový výložník niesol dve antény nad sebou (pôvodnú anténu a novú). Pre pohodlnú montáž 

kabeláže musí byť pri inštalácii antén dodržaná vzájomná vzdialenosť antén nad sebou na 

jednom výložníku min. 0,501 m. Pre uľahčenie manipulácie s novými anténami musí byť 

výložník opatrený konzolou pre kladku. Anténa GPS bude prichytená o strechu 

technologického kabinetu pomocou konzoly, tak aby bola od ostatných antén v minimálnej 

vzdialenosti 1,00 m. 

 

Umiestnenie RRH modulov:  

 Súčasťou technológie sú existujúce jednotky RRH, inštalované na samostatných 

výložníkoch – ostáva bez zmeny. Nové antény majú moduly RRH integrované, tzn. nové 

nosiče RRH sa pre ne nevyžadujú. 

 

Oceľové konštrukcie:  

 Nové výložníky budú navrhnuté tak, aby uniesli dve antény, pôvodnú LTE2600 a 

novú anténu NR3500. Vyloženie antén bude 1,00 m, výška nových výložníkov bude 2,90 m. 

Výložníky budú tvorené rúrovou konštrukciou z oceľových trubiek tr. 70/4-2900 a tr. 70/4-

100. Úchyt na mast bude riešený pomocou strmeňov. Pomocná konzola kladky na výložníku 

bude tvorená z hrubostennej pásoviny. Všetky nové oceľové konštrukcie budú povrchovo 

chránené pozinkovaním. Anténa GPS bude uchytená o roh technologického kabinetu 

pomocou konzoly z L profilu. 

 

Umiestnenie technologických skríň:  

Rekonfiguráciou ZS pre systém N35 sa nemení osadenie technologických kabinetov.  

 

Káblové trasy:  

 Každá nová anténa bude napojená dvomi optickými káblami, pre potreby budúcej 

prevádzky sa tiež vyžaduje jeden optický prepoj do RRH 700 MHz. Energetický prívod do 

antén bude zabezpečený napájacími káblami 48V. Nové napájacie a optické káble ku anténam 

budú uložené v existujúcich káblových trasách. Na oceľovú konštrukciu káblových žľaboch 

sa káble prichytia plastovými príchytkami FIMO. 

 

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 

                        v z. podľa poverenia č.50/2020 

             zo dňa 3.10.2020 

             Ing. Stanislav Winkler 
           zástupca starostu mestskej časti 

                                        

Poplatok vo výške 80 eur bol uhradený prevodom na účet. 

 

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou: 

 

Doručí sa: 

1. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, v zastúpení: DelCom       

Slovakia a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava, 

2. DelCom Slovakia a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava, 

3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Mikovíniho ulici č. 5 a 

7 v Bratislave, v zastúpení správcom: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 

831 04 Bratislava, 

4. Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 04 Bratislava, 

 

Doručuje sa za účelom vyvesenia: 

5. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou  

zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť, 

 

6. Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 04 Bratislava, so žiadosťou 

zverejniť po dobu 15 dní vo vchode bytového domu na ulici Mikovíniho č. 7 v 

Bratislave a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 

 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

 

                Dátum vyvesenia:                                                               Dátum zvesenia: 
 

 
 


