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Vec: 

Ohlásenie drobnej stavby - oznámenie 

 

Dňa 25.06.2021 s posledným doplnením podania dňa 30.07.2021 podal stavebník, 

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

270), v zastúpení splnomocneným zástupcom, spoločnosťou I.T.A. Telecom Slovakia s.r.o., 

so sídlom Nové záhrady I 13A, 821 05 Bratislava, (IČO: 35 700 050), ohlásenie drobnej 

stavby s názvom „BA1344BR BRATISLAVA_LEGIONARSKA New Radio“ pozostávajúcej 

z výmeny a doplnenia telekomunikačných zariadení na existujúcej stavbe verejnej 

elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „VEKS“), na streche bytového domu so súpisným 

číslom 3538, na ul. Legionárska č. 23, na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 21305/2, 

v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave. 
 

Vlastníkom budovy so súp. č. 3538 sú vlastníci bytov a nebytových priestorov podľa 

listu vlastníctva LV č. 3643, pozemok reg. „C“ KN parc. č. 21305/2 nie je evidovaný na liste 

vlastníctva. Stavba VEKS bola daná do užívania rozhodnutím č. 1341/2017/ÚKSP/HROD-38 

zo dňa 17.05.2017, právoplatným dňa 02.08.2017.  

 

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 „BA1344BR BRATISLAVA_LEGIONARSKA New 

Radio“ pozostávajúcej z výmeny a doplnenia telekomunikačných zariadení na existujúcej 

stavbe verejnej elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „VEKS“), na streche bytového 
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domu so súpisným číslom 3538, na ul. Legionárska č. 23, na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 

21305/2, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave. Predmetná drobná stavba bude 

uskutočnená podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jozefom 

Reckým - autorizovaným stavebným inžinierom s oblasti Statika stavieb (ev. č. 1154*A*3-1) 

v máji 2021, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto oznámenia.  

 

 Drobná stavba „BA1344BR BRATISLAVA_LEGIONARSKA New Radio“ bude 

realizovaná v nižšie uvedenom rozsahu:  
 

 Projekt rieši modernizáciu technológie - New Radio. Na základňovej stanici budú po 

modernizácií antény v pásmach 800/900/1800/2100/2600/3500MHz.  

 Účelom projektu je výmena technológie - New Radio. Na stanici sa nachádzajú antény 

pre systém LTE800/GSM900 typu JB55920200G-Lv s azimutmi 0°, 120°, 240° a antény pre 

systém UMTS2100/LTE2600 typu JB6177400G s azimutmi 120°, 240°, typu 

AQU4518R8v07 s azimutom 0°. Antény pre systém LTE800/GSM900 (3ks) a antény pre 

systém UMTS2100/LTE2600 (2ks typu JB177400G) budú demontované. Existujúca anténa 

pre systém UMTS2100/LTE2600 bude posunutá nižšie, do spodnej časti výložníka a bude 

prekonfigurovaná pre systém LTE1800/UMTS2100(LTE2100)/LTE2600. Na stanici sa 

nainštalujú nové antény pre systém LTE800/GSM900 typu JB5920300NG s azimutmi 0°, 

120°, 240°, antény pre systém LTE1800/UMTS2100(LTE2100)/LTE2600 typu 

AQU4518R8v07 s azimutmi 120°, 240° a nové aktívne antény 3500MHz typu AirScale MAA 

s azimutmi 0°, 120°, 240°. Antény budú nainštalované na uvoľnené pozície po 

demontovaných anténach a posunutej antény. Na stanici bude nainštalovaná nová MW 

parabola 80GHz, priemeru 30 cm s azimutom 355,1°, na novom výložníku 300/300 mm 

upevnenom na nárožníku stožiara. Na existujúcom kabinete KSBM4/TN-P-H bude na novom 

držiaku nainštalovaná nová GPS anténa.  

 Na stanici sa nachádza existujúci technologický kabinet KSBM4/TN-P-H, ktorý je 

umiestnený na roznášacom rošte. Existujúce NOKIA RRH moduly (3x RRH AirScale 

AHPMDA, 3x DVB-T filter AFPA, 3x FlexiRRH FRHG a 3x RRH AirScale AHEGB) sú 

nainštalované na existujúcich výložníkoch pre RRH a výložníkoch antén.  

 Na vrchole výložníkov sa nainštalujú nové konzoly pre kladku a na existujúcej 

oceľovej konštrukcii bude nainštalovaná nová otočná konzola pre kladku. V existujúcej 

vnútornej jednotke Airscale SM budú doplnené karty ASIK, ABIL a 2x nový usmerňovač. 

Nové antény s vnútornou jednotkou AirScale SM umiestnenou v existujúcom kabinete 

KSBM4/TN-P-H budú prepojené pomocou optických a napájacích káblov, jumprov, ktoré 

budú uložené v existujúcich káblových žľaboch. K existujúcim NOKIA RRH modulom 

AirScale AHPMDA budú z kabinetu KSBM4ITN-P-H privedené/doplnené nové optické 

káble. Existujúce DVB-T filtre (3ks) budú demontované. 

  

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: 

 

Doručí sa: 

1. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, v zastúpení: I.T.A. Telecom 

Slovakia s.r.o., Nové záhrady I 13A, 821 05 Bratislava, 

2. I.T.A. Telecom Slovakia s.r.o., Nové záhrady I 13A, 821 05 Bratislava, 

3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Legionárskej ul. č. 23 

v Bratislave, v zastúpení správcom: BYTOKOMPLET-D s.r.o., Kamenárska 18, 

821 04 Bratislava, 

4. BYTOKOMPLET-D s.r.o., Kamenárska 18, 821 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. BYTOKOMPLET-D s.r.o., Kamenárska 18, 821 04 Bratislava, so žiadosťou 

zverejniť po dobu 15 dní vo vchode bytového domu na ulici Legionárska č. 23 v 

Bratislave a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 

 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 
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