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Podľa rozdeľovníka 

 
 
 
Váš list / zo dňa    Naše číslo          Vybavuje  / linka    v Bratislave 
        /02.10.2018    SU-16635/5087/2018/R-173/Ba         Ing. Bandžej/60101170            02.11.2018 
 

 
Vec:  
Ohlásenie drobnej stavby – oznámenie k ohláseniu 
 

 
Dňa 02.10.2018 bolo na mestskú časť Bratislava-Dúbravka doručené ohlásenie drobnej 

telekomunikačnej stavby, názov stavby: „0420BR TECHNICKÉ SKLO“, miesto stavby: 
strešná plocha bytového domu Agátová 28, súpisné číslo 2318, na pozemku CKN parc. č. 
4232 k. ú. Dúbravka, zapísanej na LV č. 4246, vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytového domu Agátová 28, v zastúpení predsedom spoločenstva SVB 16, 
Štefanom Šimoničom, Agátova 28, 841 02 Bratislava 42, ktorú podal  
 
stavebník : Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, 

v zastúpení spoločnosťou Ericsson Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 24, 821 04 
Bratislava, IČO: 31 344 046 a splnomocnencom Svoboda a syn, s. r. o., so 
sídlom Jahodová 524/62, 620 00 Brno, Česká republika, IČO: 25 548 531. 

 
 
K ohláseniu boli priložené prílohy: plnomocenstvo pre spoločnosť Ericsson Slovakia 

spol. s r.o., plnomocenstvo pre spoločnosť Svoboda a syn, s. r. o., jednoduchý technický opis 
stavby, projektová dokumentácia stavby vypracovaná stavebným inžinierom Ing. 
AlojsomŠtěpánomz 08/2018,rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, číslo 29070/2016/D415-ÚVHR/79989 zo dňa 
14.12.2016 a doklad o zaplatení správneho poplatku podľa pol. 60a písm. f), zákon 
č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
 
 
Jednoduchý popis drobnejtelekomunikačnej stavby: 
Predmetom ohlásenia je výmena a doplnenie zariadení na základňovej stanici 0420BR 
TECHNICKE SKLO, ako jedného z bodov VEKS za účelom modernizácie.  
Projekt rieši modifikáciu VEKS, ktorá spočíva v doplnení existujúcich panelových antén a 
výmene technologických zariadení. Rekonfigurácia pozostáva z výmeny antén a RAN 
technológie za novú technológiu Nokia. 
Popis rekonfigurácie VEKS: 
− montáž výložníkov pre RRH NOKIA, 
− montáž RRH NOKIA, 
− inštalácia napájacích káblov od RRH NOKIA do technologického kabinetu, 
− inštalácia optických káblov od RRH NOKIA do technologického kabinetu, 
− pripojenie všetkých RRH k anténam pomoci jumperou, 
− inštalácia riadiacej jednotky NOKIA a spustenie, 
− demontáž všetkého zariadenia Alcatel a ostatných odpojených tech. kabinetov viď 
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výkresová dokumentácia. 
 

Stavebné úpravy telekomunikačnej siete budú realizované oprávnenou firmou Svoboda 
a syn, s. r. o., so sídlom Jahodová 524/62, 620 00 Brno, Česká republika, IČO:25 548 531. 
 

Telekomunikačné siete sú povoľované ako dočasné zariadenia po dobu platnosti 
nájomnej zmluvy.  

 
Stavebník uzavrel s Vlastníkmi bytov a nebytových priestorov Agátova 28, Bratislava-

Dúbravka, v zastúpení predsedom spoločenstva SVB 16, Štefanom Šimoničom, Agátova 28, 
841 02 Bratislava 42, nájomnú zmluvu č. C420 - BR, Technické sklo, na prenájom časti 
strechy o celkovej ploche 25 m2. 
 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len "stavebný 
úrad") podľa ustanovenia § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v nadväznosti 
na ustanovenie § 7 a písm. (i) zákona číslo 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o hlavnom meste") a čl. 
67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na ustanovenie § 1 písm. c) zákona číslo 
608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o 
zmene a doplnení zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ustanovenie § 2 písm. e) 
zákona číslo 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov oznamuje podľa ustanovenia § 
57 ods. (2) stavebného zákona, že  
 

n e m á   n á m i e t k y 
 
proti uskutočneniu vyššie uvedenej telekomunikačnej drobnej stavby, v rozsahu uvedenom 
v ohlásení a overenej projektovej dokumentácie  z 05/2018, vypracovanej autorizovaným 
stavebným inžinierom Ing. Petrom Jaslovským. 
 

Toto oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, 
súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných 
predpisov. 
 
U p o z o r n e n i e   p r e   s t a v e b n í k a : 
− dodržať realizáciu stavby podľa overenej PD a podmienok vyplývajúcich z BOZP, PO, 

platných  STN EN, stanovísk a podmienok stanovených kompetentnými orgánmi štátnej 
správy a  samosprávy,  

− dodržať vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, 

− udržiavať čistotu a poriadok počas realizácie stavby,  
− na povinnosť stavebníka mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§43i ods. 3 

písm. f) stavebného zákona) a dodržiavanie ust. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, 
− stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu do dvoch rokov odo dňa jeho 

doručenia stavebníkom v zmysle § 57 ods. (2) stavebného zákona č. 50/1976 Zb., 
− stavebník bude drobnú stavbu realizovať v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia 

Mestskej časti Bratislava - Dúbravka č. 2/2015 zo dňa 05.05.2015, 
− na dodržiavanie vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. 

z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti  o prípustných hodnotách hluku a infrazvuku 
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 



3                                              
                 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
Žatevná 2                                               Telefón                               E-mail                                                           Internet                  
844  02 Bratislava                                  02/ 6920 2501                    starosta@dubravka.sk                                   www.dubravka.sk   

prostredí, 
− po ukončení stavebných prác vykonať predpísané skúšky a revízie podľa osobitných 

predpisov a technických noriem. 
 
 
 
 
 
 

 
RNDr. Martin Zaťovič 

starosta 
 
 
Prílohy: Projektová dokumentácia overená stavebným úradom (prevezme stavebník 

v stránkové dni) 
 
 
Doručuje sa formou verejnej vyhlášky: 
1. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
2. Svoboda a syn, s. r. o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, Česká republika + projektant 
3. Ericsson Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava 
4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov Agátová 28,podľa LV č. 4246, v zastúpení 

predsedom spoločenstva SVB 16, Štefanom Šimoničom, Agátova 28, 841 02 Bratislava 42 
 

 
 
 
 

Verejná vyhláška 
 

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej 
tabuli MČ Bratislava–Dúbravka. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia tohto 
oznámenia. 
 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:  Dátum zvesenia z úradnej tabule: 
pečiatka a podpis:     pečiatka a podpis: 
 


	Verejná vyhláška

