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1. Návrh uznesenia  
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

ruší 
 
uznesenie č. UZN 100/27/10/15/P v znení:  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu schvaľuje bezplatný 

prenájom nebytového priestoru, miestnosť č.227 o  výmere 57,60 m2  v  zdravotnom stredisku na ul. 
Tbiliská 6 v Bratislave – Rači, pre občianske združenie Akadémia Urgentnej Medicíny – Academy of 
Emergency Medicine, Pekníkova 11, 841 02 Bratislava, IČO: 42364639, DIČ: 2024131285, z dôvodu 
rozšírenia spektra poskytovania zdravotníckych služieb v tejto lokalite a  zaistenia príjmov do bežného 
rozpočtu mestskej časti, ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za podmienok, že občianske 
združenie Akadémie Urgentnej Medicíny:  

- zabezpečí bezplatné preškoľovanie zamestnancov miestneho úradu MČ Bratislava - Rača  
v oblasti prvej pomoci;  

- ponúkne obyvateľom Rače možnosť bezplatného merania vitálnych funkcií a konzultácií 
v stanovených dňoch; 

- zabezpečí kompletné bezplatné zdravotnícke zabezpečenie kultúrno-spoločenských a 
športových podujatí, organizovaných mestskou časťou Bratislava – Rača.  

 
 
 

2. Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava - Rača 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

odporúča  
 
MZ MČ  Bratislava - Rača zrušiť  
 
uznesenie č. UZN 100/27/10/15/P v znení:  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu schvaľuje bezplatný 

prenájom nebytového priestoru, miestnosť č.227 o  výmere 57,60 m2  v  zdravotnom stredisku na ul. 
Tbiliská 6 v Bratislave – Rači, pre občianske združenie Akadémia Urgentnej Medicíny – Academy of 
Emergency Medicine, Pekníkova 11, 841 02 Bratislava, IČO: 42364639, DIČ: 2024131285, z dôvodu 
rozšírenia spektra poskytovania zdravotníckych služieb v tejto lokalite a  zaistenia príjmov do bežného 
rozpočtu mestskej časti, ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za podmienok, že občianske 
združenie Akadémie Urgentnej Medicíny:  

- zabezpečí bezplatné preškoľovanie zamestnancov miestneho úradu MČ Bratislava - Rača  
v oblasti prvej pomoci;  

- ponúkne obyvateľom Rače možnosť bezplatného merania vitálnych funkcií a konzultácií 
v stanovených dňoch; 

- zabezpečí kompletné bezplatné zdravotnícke zabezpečenie kultúrno-spoločenských a 
športových podujatí, organizovaných mestskou časťou Bratislava – Rača.  
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3. Dôvodová správa 
 

 
Občianske združenie Akadémie Urgentnej medicíny – Academy of Emergency 

Medicine, (OZ AEM) Pekníkova 11, 841 02 Bratislava, IČO: 42364639, DIČ: 2024131285, 
sa písomne listom zo dňa 16. 9. 2015, obrátilo na Miestny úrad Bratislava Rača s požiadavkou 
prenajatia nebytového priestoru v objekte zdravotného strediska na Tbiliskej ul. č. 6 
v Bratislave – Rači. 

 
O prenajatie priestoru, konkrétne miestnosti č. 227, žiadali z dôvodu zriadenia 

akreditovaného školiaceho strediska prvej pomoci, kontaktného miesta pre dobrovoľníkov 
a širokú verejnosť a centrály OZ.   
 

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača, konanom dňa        
27. 10. 2015, poslanci, na základe predloženej žiadosti podpredsedu OZ AEM Olivera 
Valentoviča, prerokovali a následne schválili bezplatný prenájom nebytového priestoru, 
miestnosť č.227 o  výmere 57,60 m2  v  zdravotnom stredisku na ul. Tbiliská 6 v Bratislave – 
Rači, pre občianske združenie Akadémia Urgentnej Medicíny – Academy of Emergency 
Medicine, Pekníkova 11, 841 02 Bratislava, IČO: 42364639, DIČ: 2024131285, z dôvodu 
rozšírenia spektra poskytovania zdravotníckych služieb v tejto lokalite a  zaistenia príjmov do 
bežného rozpočtu mestskej časti, ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za 
podmienok, že občianske združenie Akadémie Urgentnej Medicíny:  

 
- zabezpečí bezplatné preškoľovanie zamestnancov miestneho úradu MČ Bratislava - 

Rača  v oblasti prvej pomoci;  
- ponúkne obyvateľom Rače možnosť bezplatného merania vitálnych funkcií 

a konzultácií v stanovených dňoch; 
- zabezpečí kompletné bezplatné zdravotnícke zabezpečenie kultúrno-spoločenských a 

športových podujatí, organizovaných mestskou časťou Bratislava – Rača.  
 

Následne bol zástupca Občianskeho združenia kontaktovaný niekoľkokrát telefonicky a aj 
písomne ohľadom doplnenia ďalších informácií a doriešenia Zmluvy o prenájme. Na písomné 
výzvy zo dňa 13. 11. 2015 a 24. 11. 2015 sme do dnešného dňa neobdržali žiadnu reakciu, 
taktiež ani na list zo dňa 30. 11. 2015, ktorý bol zaslaný doporučenou poštou, s doručenkou, 
na adresu Občianskeho združenia, aj napriek tomu, že list bol zo strany Občianskeho 
združenia prevzatý, čo potvrdzuje aj podpis zástupcu OZ AEM.  
 

Nakoľko Občianske združenie Urgentnej Medicíny – Academy of Emergency Medicine, 
nereflektovalo na žiadnu z našich písomných žiadostí, dávame týmto návrh na zrušenie 
Uznesenia č. UZN 100/27/10/15/P, aby mohli byť neobsadené priestory zahrnuté do ďalšej 
VOS na prenájom pre potencionálnych záujemcov. 
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Evidencia ob čianskych združení  
Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekci a verejnej správy 

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 
 

   

Výpis z registra 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony. 
 
Názov združenia  Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency Medicine  
Sídlo  Pekníkova 11, 84102 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika  
IČO 42364639  
Dátum vzniku  27.08.2014  
Dátum vstupu do likvidácie  
Dátum zániku  
 
Oblasti činnosti   

• rozvoj zdravotníctva 



4. Stanovisko stálych komisií  
 
Materiál: 
Návrh na zrušenie uznesenia (UZN 100/27/10/15/P) zo zasadnutia Mestskej časti Bratislava – Rača, konaného dňa 27. 10. 2015.         
   

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia životného prostredia, 
výstavby, územného plánu a dopravy   

 
 

Komisia finančná a majetková  
  

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava - Rača 
zrušiť uznesenie č. UZN100/27/10/15/P v znení:  
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní 
materiálu schvaľuje bezplatný prenájom nebytového priestoru, 
miestnosť č.227 o  výmere 57,60 m2  v  zdravotnom stredisku na ul. 
Tbiliská 6 v Bratislave – Rači, pre občianske združenie Akadémia 
Urgentnej Medicíny – Academy of Emergency Medicine, 
Pekníkova 11, 841 02 Bratislava, IČO: 42364639, DIČ: 
2024131285, z dôvodu rozšírenia spektra poskytovania 
zdravotníckych služieb v tejto lokalite a  zaistenia príjmov do 
bežného rozpočtu mestskej časti, ako  prípad  hodný  osobitného  
zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. 
z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za podmienok, že 
občianske združenie Akadémie Urgentnej Medicíny:  

- zabezpečí bezplatné preškoľovanie zamestnancov 
miestneho úradu MČ Bratislava - Rača  v oblasti prvej 
pomoci;  

- ponúkne obyvateľom Rače možnosť bezplatného 
merania vitálnych funkcií a konzultácií v stanovených 
dňoch; 

- zabezpečí kompletné bezplatné zdravotnícke 
zabezpečenie kultúrno-spoločenských a športových 
podujatí, organizovaných mestskou časťou Bratislava – 
Rača.  

 

 
 
 
 
 

A 
 

 
Komisia školská, kultúrna, športová 
a pre podporu podnikania a 
vinohradníctva    

 

  
Komisia sociálna a bytová       

 
 


