
 
 
 
 
 
 
Č. sp.: ÚKaSP-2010/1984-AKN-HAK 
 
 
 
 
 
Vec: Žiadosť o stanovisko k námietkam. 
 
Na stavebný úrad  dňa 22. 11. 2010 podala spoločnosť JOLLY-JOKER, a.s., so sídlom na ul. 
Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava v zastúpení spoločnosťou ARMATRADE GRP, s. r. o., 
Kupeckého 3, 821 08 Bratislava, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
„Polyfunkčný objekt Jolly-Joker na Magurskej ul. v Bratislave“ na pozemku parc.č. 5750/20 a 
s prípojkami na inžinierske siete aj na pozemkoch parc.č. 5750/21, 5750/38, 21655/1 v 
katastrálnom území Bratislava – Vinohrady, podľa projektovej dokumentácie pre územné 
konanie s názvom „Polyfunkčný dom Magurská“, ktorú zhotovil v máji 2010 Mgr.Art. 
Branislav Škopek, autorizovaný architekt (reg.č. 1540 AA). 
Uvedeným dňom bolo v súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon“) začaté územné konanie. Stavebný úrad v súlade s § 36 stavebného zákona oznámil 
začatie územného konania listom č. ÚKaSP-2010/1984-ozn/AKN zo dňa 17.01.2011 a listom 
č. ÚKaSP-2011/1017-AKN-HAK zo dňa 22.06.2011 všetkým známym účastníkom konania a 
dotknutým orgánom. Začatie konania bolo oznámené účastníkom konania, vlastníkom bytov 
a nebytových priestorov v bytových domoch Stromová 50 a 52 a Ladzianskeho 12, ako aj 
vlastníkom pozemkov parc.č.5701/1 a 5701/6 v k.ú. Bratislava - Vinohrady verejnou 
vyhláškou v zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona z dôvodu veľkého počtu účastníkov 
konania. 
V lehote stanovenej na uplatnenie námietok a pripomienok uplatnila účastníčka konania Doc. 
Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Stromová 50, 831 01 Bratislava listom zo dňa 
27.06.2011 a ostatní účastníci konania  listami v rovnakom znení zo dňa 
01.07.2011,30.06.2011,04.07.2011, 27.06.2011 námietky smerujúce proti obsahu Záväzného 
stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti č. j. MAGS ORM 
45993/10/256637,286866 zo dňa 19. 08. 2010. 
Na základe uvedenej skutočnosti Vás ako dotknutý orgán v predmetnom konaní 
v súlade s § 140b ods. 4 stavebného zákona žiadame o stanovisko k predmetným 
námietkam. 
Po obdržaní stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy k uplatneným námietkam bude 
stavebný úrad pokračovať v územnom konaní vo veci vydania územného rozhodnutia na 
umiestnenie stavby ex offo. 
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Príloha: -fotokópia námietok, ktoré uplatnila účastníčka konania Doc. Dr. Ing. arch. 
Henrieta Moravčíková, Stromová 50, 831 01 Bratislava listom zo dňa 
27.06.2011 a ostatní účastníci konania  listami v rovnakom znení zo dňa 
01.07.2011,30.06.2011,04.07.2011, 27.06.2011 - 6xA4 

                        -fotokópia záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej 
činnosti č. j. MAGS ORM 45993/10/256637,286866 zo dňa 19. 08. 2010 – 
4xA4 

 

 

Toto oznámenie musí byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 
Magistrátu hl. mesta Bratislavy a Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na dobu 15 dní. 
Po zverejnení tohto oznámenia na úradnej tabuli vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia oznámenia                
a predloží sa do spisu na stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia.  

 

 

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 
 
Na vedomie: 
účastníkom konania 

1. JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava - stavebník 

2. ARMATRADE GRP, s.r.o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava - zástupca stavebníka, 

3. Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie správy nehnuteľností, Primaciálne nám. 1, 814 99 
Bratislava 

4. Mestská časť Bratislava- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 

5. INTERGREEN, s.r.o., Ďurgalova 8, 831 01 Bratislava 

6. Doc.Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Stromová 50, 831 01 Bratislava 
7. Ing. Ivica Kadlečíková, Stromová 46, 831 01 Bratislava, ktorá je poverená na 

zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu  
8. Adriana Tvarožková, Stromová 52, 831 01 Bratislava 

Verejnou vyhláškou sa doručí účastníkom konania - vlastníkom bytov a nebytových priestorov v 
bytových domoch Stromová 50 a 52, a Ladzianskeho 12 a vlastníkom pozemkov parc.č. 5701/1 
a parc.č. 5701/6 v k.ú. Bratislava - Vinohrady. 

9. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch Stromová 34-
52, Stromová 44, 831 01 Bratislava so žiadosťou o vyvesenie tejto vyhlášky vo vchodoch 
bytových domov na Stromovej u. č. 50 a č. 52 na obvyklom verejne dostupnom mieste (na 
vedomie vlastníkom bytov a nebytových priestorov v uvedených bytových domoch) 

10. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch Ladzianskeho 
8,10 a 12, Ladzianskeho 8, 831 01 Bratislava so žiadosťou o vyvesenie tejto vyhlášky vo 
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vchode bytového domu na Ladzianskeho 12 na obvyklom verejne dostupnom mieste (na 
vedomie vlastníkom bytov a nebytových priestorov v uvedenom bytovom dome) 

11. Mestská časť Bratislava- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
Organizačný referát - so žiadosťou o vyvesenie tejto vyhlášky na obvyklom verejnom 
mieste 

12. Magistrát hl. mesta. Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
Organizačné oddelenie - so žiadosťou o vyvesenie tejto vyhlášky na obvyklom verejnom 
mieste 


