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1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu v osobe nájomcu nebytových priestorov na 2. poschodí Zdravotného strediska Tbiliská
6 o celkovej výmere 44,48 m2 z MUDr. Ľudmila Jarábková na 32TEETH, s.r.o., Tbiliská 6,
831 06 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm.
c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
poskytovania lekárskej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo.
Ostatné podmienky zmluvy zostávajú nezmenené.

2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť zmenu v osobe nájomcu nájomcu nebytových priestorov na
2. poschodí Zdravotného strediska Tbiliská 6 o celkovej výmere 44,48 m2 z MUDr. Ľudmila
Jarábková na 32TEETH, s.r.o., Tbiliská 6, 831 06 Bratislava, ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu poskytovania lekárskej starostlivosti v odbore zubné
lekárstvo.
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3.

Dôvodová správa

PREDMET:
Prenájom nebytových priestorov o výmere 44,48 m2, nachádzajúcich sa na druhom poschodí
Zdravotného strediska Tbiliská 6, stavby so súpisným číslom 7711, postavenej na parc. č.
475/3, zapísanej na LV č. 1248 pre k.ú. Rača, vedenom Okresným úradom Bratislava,
katastrálny odbor, zverenej MČ na základe Protokolu č. 118707920100 o zverení obecného
majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava–Rača zo dňa
28.9.2001.
ŽIADATEĽ:
MUDr. Ľudmila Jarábková, Pri kríži 20, 841 02 Bratislava
ŠPECIFIKÁCIA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV:
K. ú.
LV č.
č. miestností
podlažie
Rača
1248
321, 322, 1/3 z 301 a 302 3. nadzemné podlažie (2. posch.)

výmera
44,48 m2

ÚČEL PRENÁJMU:
Ambulancia zubného lekára.
CENA ZA PRENÁJOM:
54,63 €/m2/rok
SKUTKOVÝ STAV:

Návrh predkladáme na základe žiadosti MUDr. Ľudmily Jarábkovej, zubného lekára,
Pri kríži 20, 841 02 Bratislava, ktorá ako zubný lekár – fyzická osoba vykonáva prax
v nebytových priestoroch v Zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6 v Bratislave-Rači. MČ
prijala dňa 19.10.2017 žiadosť o dodatok k NZ a súhlas k zriadeniu sídla s.r.o., v ktorej MUDr.
Jarábková uvádza, že sa rozhodla vykonávať tú istú činnosť v tých istých priestoroch cez
novozakladanú právnickú osobu – spoločnosť s ručením obmedzeným 32TEETH, s.r.o., ktorej
je MUDr. Jarábková jedinou zakladateľkou, spoločníčkou aj konateľkou. Vzhľadom k tomu,
že pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra si potrebuje
vybaviť povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo na
Bratislavskom samosprávnom kraji (bez toho súd s.r.o. nezapíše do OR) a BSK jej nevydá
povolenie na s.r.o. bez vyššie uvedeného dodatku, požiadala o uzavretie dodatku pred zápisom
do OR. Po zápise predloží výpis z OR vrátane prideleného IČO a protokolárne prevezme
prenajaté priestory ako novozaložená s.r.o. Súčasne požiadala o súhlas o zriadenie sídla
novozakladanej spoločnosti s.r.o. na adrese Tbiliská 6, aby jej pošta chodila na prevádzku
ambulancie.
Nebytové priestory o celkovej podlahovej výmere 44,48 m2 sa nachádzajú na druhom
poschodí zdravotného strediska Tbiliská 6, stavby so súpisným číslom 7711, postavenej na
parc. č. 475/3, zapísanej na LV č. 1248 pre k.ú. Rača, vedenom Okresným úradom Bratislava,
katastrálny odbor a žiadateľka ich užíva od r. 2005. Účelom nájmu je poskytovanie
zdravotníckej starostlivosti v odbore stomatológ. Nájom je uzatvorený na dobu určitú do
31.12.2019. Žiadateľka po celú dobu nájmu riadne dodržiava ustanovenia zmluvy, priestor
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využíva výlučne na účel, na ktorý jej bol prenajatý a počas celej doby trvania nájomného vzťahu
riadne platí nájomné i platby za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
Nakoľko ide z právneho pohľadu o dva rozličné a samostatné subjekty, je potrebné, aby
bol tento prípad posudzovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením §
9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
V zmysle čl. 7 bod 11 Smernice č. 05/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti
Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača: „prípady
nájmu stavieb a častí stavieb hodné osobitného zreteľa sú najmä: stavby (časti stavieb) slúžiace
poskytovateľom sociálnych, školských, zdravotníckych a iných verejnoprospešných služieb“.
Uzatvorením dodatku k súčasnej platnej nájomnej zmluve by nájomca vstúpil do všetkých práv
a povinností bez zmeny ako právnická osoba 32 TEETH, s.r.o. Ostatné podmienky existujúcej
zmluvy zostávajú nezmenené.
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4.

Dokumentácia
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Jediný spoločník – zakladateľ MUDr. Ludmila Jarábková, r. č.

/ ,

nar. 03.11.1952, trvale bytom Pri Kríži 20, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, dnešného dňa
som sa rozhodla založiť obchodnú spoločnosť ,
na základe čoho prijímam a schvaľujem jej zakladateľskú listinu nasledovne :

---------------------------- ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA ----------------------------

---- I/ Základné ustanovenie ----------------------------------------------------------------- Obchodné meno spoločnosti znie : 32TEETH, s.r.o.
---- Sídlo spoločnosti : Tbiliská 6, 831 06 Bratislava
---- Spoločnosť sa zakladá na : -------------- dobu neurčitú.
---- Právna forma : ----------------------------

spoločnosť s ručením obmedzeným.

---- Spoločnosť je právnickou osobou, ktorá je plne spôsobilá nadobúdať práva
a povinnosti. Jej právne pomery sa riadia právom Slovenskej republiky.
---- II/ Jediný spoločník spoločnosti -------------------------------------------------------- Jediným spoločníkom spoločnosti je : MUDr. Ludmila Jarábková, r. č.

/

,

nar. 03.11.1952, trvale bytom Pri Kríži 20, 841 02 Bratislava, občan SR
---- III/ Predmet podnikania -------------------------------------------------------------Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - v špecializovanej
ambulancii v odbore zubné lekárstvo.
---- IV/ Základné imanie spoločnosti, správa vkladu ------------------------------------- Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných
vkladov všetkých spoločníkov spoločnosti. ------------------------------------------------------- Základné imanie spoločnosti predstavuje 5.000,- €, (päťtisíc eur), a pozostáva z vkladu
jediného spoločníka. ---------------------------------------------------------------- Zakladateľ splatil pri založení spoločnosti svoj peňažný vklad v plnej výške, t.j. vo výške
5.000,- €, (päťtisíc eur). ------------------------------------------------------------- Správcom vkladu bol ustanovený zakladateľ: MUDr. Ludmila Jarábková, r. č.

/

,

trvale bytom Pri Kríži 20, 841 02 Bratislava, občan SR , ktorý vložil vklad na účet.
---- V/ Rezervný fond -------------------------------------------------------------------------- Spoločnosť nevytvára rezervný fond pri svojom vzniku, ale rezervný fond vytvorí až
z čistého zisku, vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz
vytvorí, a to vo výške 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % z výšky základného imania.
Tento fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu 5 % z čistého zisku
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vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu vo výške
10 % základného imania.
---- O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia v súlade s § 67 ods. 1 Obchodného
zákonníka.
---- VI/ Obchodné podiely spoločníkov ----------------------------------------------------- Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť
na spoločnosti. Výška obchodného podielu jediného spoločníka v spoločnosti percentuálne
predstavuje 100%.
---- VII/ Prevod, prechod a rozdelenie obchodného podielu ---------------------------- Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu.
---- Obchodný podiel môže spoločník previesť iba so súhlasom valného zhromaždenia.
---- Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a nadobúdateľ v nej
musí vyhlásiť, že pristupuje k zakladateľskej listine. Podpisy musia byť úradne overené.
---- Obchodný podiel sa dedí.
---- Rozdeliť možno obchodný podiel spoločníka len pri jeho prevode alebo prechode na
právneho nástupcu alebo dediča spoločníka. Na rozdelenie podielu je potrebný súhlas
valného zhromaždenia.
---- Na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo. Na zriadenie záložného práva sa
vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.
---- VIII/ Orgány spoločnosti ----------------------------------------------------------------- Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konateľ.
–––IX/ Valné zhromaždenie ---------------------------------------------------------------- - - - -Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
- - - - Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník.
- - - - - Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých základných otázkach týkajúcich sa
spoločnosti samej alebo jej činnosti, a to najmä o:
- koncepcii činnosti spoločnosti, podnikateľských zámeroch, finančných a organizačných
otázkach ------------------------------------------------------------------------ o schválení konaní urobených zakladateľom pred vznikom spoločnosti ------------------ ďalších otázkach, ktoré patria do právomoci valného zhromaždenia v zmysle zákona, alebo
ktoré si valné zhromaždenie vyhradí do svojej právomoci, aj keď inak patria do spôsobnosti
iných orgánov.
---- X/ Zvolávanie, priebeh, uznášaniaschopnosť a rozhodovanie valného zhromaždenia
---- Valné zhromaždenie zvoláva konateľ najmenej raz za rok, a to do 31.3. príslušného
kalendárneho roka, a v prípade, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny
základného imania alebo to možno predpokladať.
---- Zo zasadnutia valného zhromaždenia sa spisuje zápisnica.
---- XI/ Konatelia spoločnosti ---------------------------------------------------------------- Štatutárnym, výkonným a za spoločnosť konajúcim orgánom je konateľ. --------------

7

---- Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade
so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. -------------------------------------------- Spoločnosť má tohto konateľa:
-

MUDr. Ludmila Jarábková, r. č.
/
, nar. 03.11.1952,
trvale bytom Pri Kríži 20, 841 02 Bratislava, občan SR ..

---- V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
----Na konateľa spoločnosti sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle ust. § 136 Obchodného
zákonníka.
---- XII/ Obchodný rok --------------------------------------------------------------------––––-Prvý obchodný rok začína dňom zápisu spoločnosti do obchodného registra a končí
dňom 31. decembra v roku.
–––––Nasledujúce obchodné roky sú totožné s kalendárnymi rokmi.
–––– Zisk vytvorený v obchodnom roku spoločnosti sa rozdeľuje v tomto poradí:
- na úhradu daní a odvodov,
- na povinný prídel do rezervného fondu, až do jeho stanovenej výšky, prípadne ďalších
fondov,
- na výplatu podielu na zisku spoločníkom ,
- na ďalšie účely podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
---- XIII/ Zvýšenie základného imania ------------------------------------------------------- Spoločnosť
môže zvýšiť základné imanie, ak ide o peňažný vklad, len ak spoločníci úplne splatili svoje
predchádzajúce vklady. Zvýšenie základného imania nepeňažným vkladom je prípustné už
pred týmto splatením.
---- Základné imanie môže byť zvýšené len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
---- Pri zvyšovaní základného imania novými vkladmi majú doterajší spoločníci prednostné
právo prevziať záväzok na nové vklady v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom
do jedného mesiaca od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného
imania.
---- Ak sa má základné imanie zvyšovať nepeňažnými vkladmi, schvaľuje valné
zhromaždenie nepeňažný vklad a výšku peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad
započíta na vklad spoločníka.
---- Základné imanie spoločnosti sa môže zvýšiť tiež vkladmi nových spoločníkov, riadne
prijatých do spoločnosti.
---- Každý nový spoločník, ktorý splatením svojho vkladu zvýši základné imanie
spoločnosti, v písomnom vyhlásení uvedie výšku vkladu a skutočnosť, že pristupuje
k zakladateľskej listine resp. spoločenskej zmluve. Podpis nového spoločníka na
písomnom vyhlásení musí byť úradne overený.
---- Valné zhromaždenie môže rozhodnúť že nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov
vytvorených zo zisku, ktoré spoločnosť môže použiť podľa zákona bez obmedzenia, sa
použijú na zvýšenie základného imania. Spoločnosť môže takto zvýšiť základné imanie iba
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pri dodržaní podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka. Ustanovenie § 208
ods. 2 Obchodného zákonníka sa použije primerane.
–– Konateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zvýšenia základného
imania do obchodného registra.
---- XIV/ Zníženie základného imania ------------------------------------------------------- Základné imanie spoločnosti môže byť znížené na základe rozhodnutia valného
zhromaždenia.
---- Celkové základné imanie spoločnosti nesmie klesnúť pod sumu 5.000,00 € (slovom :
päťtisíc eur) a ak má spoločnosť viac spoločníkov, výška vkladu každého spoločníka
nesmie klesnúť pod 750,00 € (slovom : sedemstopäťdesiat eur).
---- Konateľ je povinný zverejniť zníženie základného imania a jeho výšku do 15 dní po
takomto rozhodnutí, dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení sa vyzvú
veritelia spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní po poslednom
oznámení.
---- Spoločnosť je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásia svoje pohľadávky poskytnúť
primerané zabezpečenie ich pohľadávok alebo tieto pohľadávky uspokojiť alebo sa s nimi
inak dohodnúť.
---- Konateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zníženia základného
imania do obchodného registra.
---- XV/ Zánik účasti spoločníka v spoločnosti --------------------------------------------- Účasť spoločníka v spoločnosti zaniká:
- prevodom obchodného podielu na inú osobu ,
- vylúčením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia v zmysle § 113 a § 121 ObZ
- zrušením účasti súdom na žiadosť spoločníka, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať,
aby v spoločnosti zotrval,
- smrťou spoločníka.
---- Spoločníkovi, ktorého účasť v spoločnosti zanikla z niektorého vyššie uvedeného
dôvodu /okrem písmena a) a d)/ vzniká právo na vyrovnací podiel. Rovnaké právo má
dedič alebo právny nástupca spoločníka, pokiaľ naňho neprešiel obchodný podiel.
---- XVI/ Zrušenie a zánik spoločnosti ------------------------------------------------------- Spoločnosť sa zrušuje:
- uplynutím času, na ktorý bola založená,
- odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení
spoločnosti, inak odo dňa keď bolo toto rozhodnutie prijaté, ----------------------------------- odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa keď toto
rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
- zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu,
že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,
alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
- z iného dôvodu ak tak ustanovuje osobitný zákon,
- rozhodnutím valného zhromaždenia,
- rozhodnutím súdu podľa § 68, ods. 6 Obchodného zákonníka,
- s likvidáciou na základe rozhodnutia valného zhromaždenia ,
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- bez likvidácie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
---- V prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou vymenuje valné zhromaždenie likvidátora.
---- Spoločnosť zaniká ku dňu jej výmazu z obchodného registra.
---- XVII/ Právne postavenie spoločnosti --------------------------------------------------- Spoločnosť je právnickou osobou, ktorá je plne spôsobilá nadobúdať práva a povinnosti
a je založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným.
---- Spoločnosť zodpovedá za poručenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.
---- Spoločník ručí podľa zákona za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného
vkladu zapísaného v obchodnom registri.
---- XVIII/ Predpokladané náklady ---------------------------------------------------------------------- Náklady predpokladané v súvislosti so založením a vznikom spoločnosti sú predbežne
vyčíslené na sumu 1.500,00 € (slovom: tisícpäťsto eur)
---- XIX/ Poskytnuté výhody ------------------------------------------------------------------ Neboli poskytnuté žiadne výhody osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti
alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť.
---- XX/ Záverečné ustanovenia -------------------------------------------------------------- Ak sa prijme rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu zakladateľskej listiny,
považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny.
---- Ostatné právne pomery, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zakladateľskej listine
sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

Jediný spoločník na znak súhlasu s ustanoveniami tejto zakladateľskej listiny túto
podpisuje, čím táto nadobúda platnosť.

V Bratislave, dňa ...........................

..............................................
MUDr. Ludmila Jarábková
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5. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na zmenu právnej formy nájomcu v zdravotnom stredisku Tbiliská 6 v Bratislave-Rači, ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - MUDr. Ľudmila Jarábková
Komisia

stanovisko

zapracované A/N

Komisia
životného
prostredia,
výstavby, územného plánu a dopravy

Komisia finančná a majetková

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ
Bratislava-Rača schváliť zmenu v osobe nájomcu
nebytových priestorov na 2. poschodí Zdravotného
strediska Tbiliská 6 o celkovej výmere 44,48 m2 z MUDr.
Ľudmila Jarábková na 32TEETH, s.r.o., Tbiliská 6, 831 06
Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
poskytovania lekárskej starostlivosti v odbore zubné
lekárstvo.

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