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Vec:  

Ohlásenie drobnej stavby - oznámenie 

 

Dňa 02.02.2022 podal stavebník, spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom 

Metodova 8, 821 08 Bratislava, (IČO: 35 697 270), (ďalej len „stavebník“), na základe 

splnomocnenia dodávateľa – spoločnosť Systém Servis Slovakia, s. r. o., so sídlom Technická 

2, 821 04 Bratislava, (IČO: 47 491 183), (ďalej len „dodávateľ“), a v zastúpení spoločnosťou 

SAVEcompany, s.r.o., so sídlom Slnečná 5/481, 900 41 Rovinka, (IČO: 51 419 254), (ďalej 

len „v zastúpení“), ohlásenie drobnej stavby elektronickej komunikačnej siete, (ďalej len 

„EKS“), s názvom „F2BTS_BA_Klenova_1936BR“, ktorá spočíva vo vybudovaní optickej 

prípojky na ul. Vlárska a ul. Klenová, na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 19470/471, 

19470/71, 17470/70, 19470/1 a 19465/1, 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 § 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 EKS s názvom „F2BTS_BA_Klenova_1936BR“, ktorá spočíva 

vo vybudovaní optickej prípojky na ul. Vlárska a ul. Klenová, na pozemkoch reg. „C“ KN 

parc. č. 19470/471, 19470/71, 17470/70, 19470/1 a 19465/1, v katastrálnom území Vinohrady 

v Bratislave. Predmetná drobná stavba EKS bude uskutočnená podľa predloženej projektovej 

dokumentácie vypracovanej Ing. Stanislavom Kormanom – autorizovaným stavebným 

inžinierom v oblasti Komplexné architektonické a inžinierske služby (ev. č. 2487 * A2) v 

januári 2022, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto oznámenia. 

 

 Drobná stavba EKS „F2BTS_BA_Klenova_1936BR“ bude realizovaná v nižšie 

uvedenom rozsahu:  

- dĺžka káblovej trasy v teréne:130 m, 

- dĺžka položených rúr HDPE v káblovej trase: 2x130 m. 
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Predmetom prípojky je výstavba - uloženie 2x HDPE 40/33mm + 7MT 10/8mm rúry 

v Bratislave, m. č. Nové Mesto, k. ú. Vinohrady. Do položených HDPE rúr budú následne 

zafúknuté optické káble a to bez opätovnej rozkopávky terénu. 

 

Nová trasa prípojky je navrhnutá od napojenia na existujúcu trasu M156-D102 na 

Vlárskej ulici, kde sa umiestni nová optická spojka SP v teréne - v zeleni odkiaľ je vedená v 

teréne/zeleni, popod plot a v zeleni až k budove Národného onkologického ústavu v 

Bratislave na ulici Klenová 1 a odtiaľ vnútornými rozvodmi k technologickému kabinetu sajtu 

1936BR.    

 

Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, aby pri uskutočňovaní drobnej stavby EKS 

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 EKS nezačne uskutočňovať do dvoch rokov od jeho doručenia.  

 

Upozorňujeme stavebníka na dodržanie podmienok uvedených vo vyjadreniach 

dotknutých orgánov, ktoré boli priložené k žiadosti o ohlásenie drobnej stavby EKS.   

 

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 mene dodávateľa: Systém 

Servis Slovakia, s. r. o., Technická 2, 821 04 Bratislava, v zastúpení: 

SAVEcompany, s.r.o., Slnečná 5/481, 900 41 Rovinka,  

2. Systém Servis Slovakia, s. r. o., Technická 2, 821 04 Bratislava, 

3. SAVEcompany, s.r.o., Slnečná 5/481, 900 41 Rovinka,  

4. Spoluvlastníci pozemkov parc. č. 19470/471 a 19470/71, zapísaní na LV č. 4846 v 

katastrálnom území Vinohrady v Bratislave, cez ktoré bude vybudovaná optická 

prípojka,  



 

 

5. Spoluvlastníci pozemku parc. č. 19470/70, zapísaní na LV č. 7749 v katastrálnom 

území Vinohrady v Bratislave, cez ktorý bude vybudovaná optická prípojka,  

6. Spoluvlastníci pozemku parc. č. 19470/1, zapísaní na LV č. 4835 v katastrálnom 

území Vinohrady v Bratislave, cez ktorý bude vybudovaná optická prípojka,  

7. Slovenská republika - v správe: Národný onkologický ústav v Bratislave, Klenová 1, 

833 10 Bratislava, podľa LV č. 3297, pozemok parc. č. 19465/1, v katastrálnom 

území Vinohrady v Bratislave, cez ktorý bude vybudovaná optická prípojka,  

 

Doručuje sa za účelom vyvesenia: 

8. 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: 

 

 

 

 

 

 


