
CENTRÁLNA EVIDENCIA SŤAŽNOSTÍ ,_ 
BRATISLAVA- STARÉ MESTO 

PETÍCIA čís l o h iífil1A~É :f n -03- 2017 
ZA ZMENU UŽÍVANIA BYTOVÉHO DOMU RIZNEROVA ~,BA /) , 

, ~ /1~77C/A 'Á r;y A ZMENA NAJOMCOV. crsLo: „ tJ_/I í 

Obyvatelia Riznerovej ul. a Fialkového Údolia v zmysle petičního práva žiadajú starostu MČ 
BA - Staré Mesto, aby neodkladne začal správne konanie voči vlastníkovi bytového domu na 
Riznerovej 5, BA. Spoločnosť COOPEX HOLD, a.s., Tomášikova 19, BA. Predmetný dom je 
prenajatý niekoľkým firmám, ktoré podnikajú v oblasti dodávok tovaru prostredníctvom 
zásielkových firiem. Denne prichádzajú zamestnenci v počte 12-14 do firiem a parkujú so 
svojimi automobi lm i na úzkej komunikácii, čím prekážajú obyvateľom obytných domov a 
bytov v príjazde do ich obydlí. Celú situáciu denne komplikuje zásielková doprava ( DHL, GLS 
a pod. ) nákladných áut, ktoré dovážajú a odvážajú tovar. Predmetná nehnuteľnosť nespÍňa 
parametre distribučního centra. či už svojou polohou [obytná štvrť, úzka komunikácia), 
nemá svoje parkovacie miesta a ani ich nemá kde mať a fi rmy svojou činnosťou zaťažujú 
okoli té komunikácie na Riznerovaj ul. a vo Fialkovom Údolí. Podpísaní obyvatelia žiadajú 
starostu. abv Jionúti\ maiite1'a domu_lliznerova 5 k zmene účelu používania alebo náiomcov. 
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Váš list číslo/zo dňa 

Vec: 
Odpoveď - Petícia 

Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 
6971/20050/2017/STNSul Šuleková Miriam, lng./59246245 16.05.2017 

Dňa 30.03.2017 bola zaevidovaná v centrálnej evidencií sťažností Bratislava-Staré Mesto 
Petícia za zmenu užívania bytového domu Riznerova 5, BA a zmenu nájomcov, ktorej obyvatelia 
Riznerovej ul.a Fialkového údolia v zmysle petičného práva žiadajú starostu MČ BA-Staré Mesto, 
aby neodkladne začal správne konanie voči vlastníkovi bytového domu na Riznerovej 5, BA. 

Obsahom petície sú komplikácie v doprave na Riznerovej ulici spôsobené samotným 
parkovaním zamestnancov pracujúcich v predmetnej nehnutel'nosti, ktorú majú v prenájme 
zásielkové firmy ako aj komplikácie pri dovoze a odvoze tovaru nákladnými autami. Podpísaní 
obyvatelia žiadajú starostu, aby donútil majitel'a domu Riznerova 5 k zmene účelu používania alebo 
nájomcov. 

Stavebný úrad preskúmal obsah petície, príslušné právne predpisy a príslušnú spisovú 
dokumentáciu. K zmene účelu užívania stavby je možné konštatovať nasledovné: 

Dňa 11.04.2017 bol orgánom štátneho stavebného dohl'adu vykonaný na stavbe bytového 
domu na Riznerovej ulici 5 v Bratislave, nehnutel'nosti súpisné číslo na pozemku pare. č. 1671/1 v 
k.ú. Staré Mesto štátny stavebný dohľad za účelom zisťovania , či sa stavba užíva spôsobom 
povoleným v kolaudačným rozhodnutím. Písomné vyhodnotenie výkonu štátneho dohl'adu zn. 
6971/18666/2017/STA/Sul zo dňa 24.04.2017 bolo zaslané Ing. Emilovi Fikusoví a vlastníkovi 
stavby. 

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že stavba sa užíva spôsobom povoleným 
rozhodnutím č. ŽP-2111/97-B/9/Há zo dňa 05.06.1997 t.j. na administratívne účely (v predloženom 
rozhodnutí nie je bližšia špecifikácia), odstavenie motorových vozidiel je možné na vlastnom 
pozemku a statická doprava bola riešená osadením dopravnej značky . 

Podl'a §85 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov: 
11 Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom 
povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej 
prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré 
by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného 
úradu o zmene v užívaní stavby; na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane 
ustanovenia §76 až 84." 
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Podľa §79 stavebného zákona: 
II Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka. " 

Podľa § 18 ods. 1 správneho poriadku 
II Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho orgánu." 

Podľa § 21 ods. 2 písm. b) vyhlášky č . 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona: 
„ K návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby sa pripojí doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné 
právo k stavbe; súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania. " 

Z uvedeného je zrejmé, že návrh na zmenu účelu užívania stavby podáva stavebník, t.j. vlastník 
stavby alebo ten, kto preukáže iné právo k stavbe. Stavebný úrad preto takéto konanie nemôže 
začať z vlastného . podnetu ani z podnetu ďalšej osoby, .ktorá nie je vlastníkom stavby a ani 
nepreukáže iné právo k stavbe .. 

Oddelenie majetkové k požiadavke zmeny nájomcov vydalo dňa 09.05. 2017 písomné 
stanovisko, v ktorom uvádza nasledovné: 
11 Dom Riznerova č. 5 v Bratislave, súpisné číslo 101906, postavený na pozemku parcela registra „ 
C " parcela č. 167111 a parcela č. 167112, k.ú. Staré Mesto, nie je vo vlastníctve a ani v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Mestská časť Bratislava nemá žiaden majetkový ani právny vzťah k dotknutej nehnuteľnosti, a teda 
nemá dosah na akékoľvek zmeny v súvislosti s nájomcami a užívateľmi bytov, resp. nebytových 
priestorov v danom dome. " 

Referát dopravy sa dňa 15.03.2017 prípisom na spisový obal vyjadril takto: 
11 Statická doprava v dotknutom mieste bola riešená osadením dopravných značiek. Kontrola a 
vynucovanie dodržiavania pravidel cestnej premávky patrí do pôsobnosti mestskej polície hl. mesta 
SR Bratislavy resp. orgánov policajného zboru. V zvyšnej časti patrí podanie do pôsobnosti odd. 
územného rozhodovania a stavebného poriadku. " 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto môže konať v medziach a rozsahu a spôsobom, ktorý 
ustanovuje zákona a príslušné právne predpisy, a preto nemá dosah na zmenu účelu užívania 
stavby a zmenu nájomcov a statickú dopravu riešila osadením dopravných značiek. 
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"1)8ká repuu\" 
MQľ. RadošíáVštevčík 
starosta mestskej časti 


