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Vec: Ohlásenie drobnej stavby – oznámenie. 

 

Dňa 04.07.2022 s posledným doplnením podania dňa 28.07.2022 podal stavebník, 

spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava,                  

(IČO: 35 697 270), (ďalej len „stavebník“), v zastúpení splnomocneným zástupcom - 

spoločnosťou 3Connect, s.r.o., so sídlom Kračanská cesta 45, 929 01 Dunajská Streda,    

(IČO: 46 364 447), (ďalej len „v zastúpení“), ohlásenie drobnej stavby s názvom 

„Rekonfigurácia exist. telekomunikačnej stavby na existujúcom objekte 1041BR“, ktorá sa 

má realizovať na streche bytového domu so súp. č. 1526, na ulici Račianska č. 79, na 

pozemku parc. č. 12142/2, 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 exist. telekomunikačnej stavby na 

existujúcom objekte 1041BR“, ktorá sa má realizovať na streche bytového domu so súp. č. 

1526, na ulici Račianska č. 79, na pozemku parc. č. 12142/2, v katastrálnom území Nové 

Mesto v Bratislave. Predmetná drobná stavba bude uskutočnená podľa predloženej 

projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Zsoltom Nagym – autorizovaným stavebným 

inžinierom v oblasti Konštrukcie pozemných stavieb (ev. č. 5729 * I1) v júni 2022, 

a statického posudku vypracovaného Ing. Jozefom Reckým - autorizovaným stavebným 

inžinierom v oblasti Statika stavieb (ev. č. 1154 * A * 3_1) v júni 2022, ktoré tvoria 

neoddeliteľnú súčasť tohto oznámenia. 

 

 Drobná stavba „Rekonfigurácia exist. telekomunikačnej stavby na existujúcom objekte 

1041BR“ bude realizovaná v nižšie uvedenom rozsahu:  
   
Charakteristika stavby:   

Základňová stanica 1041BR je umiestnená na streche bytového domu na Račianskej 

ulici č. 1526/79, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave. V projektovej dokumentácii 

je riešená výmena technologických zariadení a doplnenie základňovej stanice o systém       
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NR 3500MHz. Na základňovej stanici sú tri existujúce bunky v pásmach 

GSM900/DCS1800/UMTS2100/LTE800/LTE1800/LTE2100MHz a LTE2600MHz. Antény 

sú umiestnené na troch existujúcich oceľových nosičoch výšky 4,00 m s anténnymi 

výložníkmi. Nosiče sú umiestnené na streche budovy a sú ukotvené do existujúceho 

roznášacieho roštu. Na existujúcom roznášacom rošte je umiestnený technologický kabinet 

KSBM4-TN-P-H. Strecha nadstavby je na úrovni + 40,300 m, horná hrana antén bude na 

úrovni + 44,600 m. Káblové cesty sú vedené po streche v káblových žľaboch a po nosiči na 

úchytoch. 

 

Popis existujúcej základňovej stanice:  

Základňová stanica je v súčasnej dobe prevádzkovaná v troch sektoroch v pásmach 

GSM900/UMTS2100/LTE800/LTE1800/LTE2100MHz a LTE2600MHz. Na rošte je 

nainštalovaný technologický kabinet KSBM4-TN-P-H a elektrický rozvádzač TGBT. Na 

nosičoch sú umiestnené panelové antény pre technológie do troch sektorov. 

 

Popis rekonfigurácie základňovej stanice:  

- výmena rebríka,  

- doplnenie dodatočných podpier roznášacieho roštu,  

- demontáž existujúcich nefunkčných antén, 

- montáž nových antén NR 3500MHz na existujúce voľné výložníky, 

- montáž GPS antény na strechu technologického kabinetu, 

- montáž fotovoltaických panelov na strechu technologického kabinetu, 

- výmena TGBT, 

- osadenie montážnych konzolov na výložníky a do stropu nad výlezom, 

- doplnenie usmerňovačov, výmena ističov, demontáž filtrov DVB-T, 

- inštalácia nových napájacích káblov, dátových káblov, koaxiálnych káblov a ich pripojenie, 

- spustenie novej technológie do skúšobnej prevádzky.  

 

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: 3Connect, s.r.o., 

Kračanská cesta 45, 929 01 Dunajská Streda, 

2. 3Connect, s.r.o., Kračanská cesta 45, 929 01 Dunajská Streda, 

3. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika 

rezortu, Odbor špecializovaných činností, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 

Bratislava,  

4. Vlastníci bytov bytového domu na ul. Račianska č. 79 v Bratislave, zapísaní na LV č. 

2896, parc. č. 12142/2, súp. č. 1526, katastrálne územie Nové Mesto, v správe 

správcovskej spoločnosti: NOVBYT, s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava,  

5.  NOVBYT, s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava, 

 

Doručuje sa za účelom vyvesenia: 

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

po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť, 

 

7.  NOVBYT, s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava, so žiadosťou zverejniť po dobu 15 

dní vo vchode bytového domu na ulici Račianska č. 79, v Bratislave a potvrdené vrátiť 

tunajšiemu úradu 
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