
Názov petície: Petícia za zmenu užívania bytového domu Riznerova S, BA a zmena nájomcov. 

Text: 

Obyvatelia Riznerovej ul. a Fia lkového údolia v zmysle petičného práva žiadajú starostu MČ BA-Staré 
Mesto, aby neodkladne začal správne konan ie voči vlastníkovi bytového domu na Riznerovej S, 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 
zamestnanci v počte 12-14 do firiem a parkujú so svojimi automobilmi 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 distribučné ho centra, či už svojou polohou (obytná štvrť, 
úzka komunikácia ), nemá svoje parkovacie miesta a ani ich nemá kde mať a firmy svojou činnosťou 
zaťažujú okolité komunikácie na Riznerovej ul. a vo Fialkovo údolí. Podpísaní obyvatelia žiadajú 
starostu aby donútil majiteľa domu Riznerova S k zmene účelu používania alebo nájomcov. 

Je kvórová: nie 

Počet osôb podporujúcich petíciu: 23 

Spôsob vybavenia: Prešetrená - neopodstatnená 

Zdôvodnenie vybavenia: 

Návrh na zmenu účelu užívania stavby podľa stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov 
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. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto nemá žiaden majetkový ani právny vzťah k dotknutej 
nehnuteľnosti, a teda nemá dosah na akékol'vek zmeny v súvislosti s nájomcami a užívatel'mi bytov, 
resp. nebytových priestorov v danom dome. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto môže konať v medziach a rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje 
zákon a prís lušné právne predpisy, a preto nemá dosah na zmenu účelu užívania stavby a zmenu 
nájomcov a statickú dopravu riešila osadením dopravných značiek. Vlastník stavby príp. nájomca má 
možnosť odstaviť motorové vozidlá na vlastnom pozemku. 


