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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, dňa 18. 11. 2019 

 

                                                Návrh 

na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove zdravotného strediska 

Tbiliská ul. č. 6, 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 

___________________________________________________________________________ 

 

Predkladateľ: 

Ing. Štefan Borovský 

vedúci Oddelenia správy majetku a investičných činností 

  

Spracovateľ: 

Mgr. Karol Janík 

referent správy majetku, nehnuteľností, kataster 

 

Dôvodová správa 

Tento návrh predkladáme na základe žiadostí o predĺženie nájmu nebytových 

priestorov v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6, stavba so súpisným číslom 7711, ležiaca na 

pozemku reg. „C“ KN parc. č. 475/3 zapísaná na LV č. 1248, pre k.ú. Rača, ktoré boli 

doručené na MČ Bratislava-Rača. Žiadatelia – nájomcovia nebytových priestorov poskytujú 

zdravotnícke a lekárenské služby a z dôvodu skončenia platnosti nájomných zmlúv dňa 

31.12.2019 požiadali o predĺženie nájmu. Platnosť nájomných zmlúv bola predĺžená na 

zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 28.10.2014 uznesením č. UZN 473/28/10/14/P 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, z dôvodu zachovania kontinuity poskytovania 

zdravotníckych služieb v mestskej časti. O predĺženie doby nájmu požiadali: 

1. Dňa 07.08.2019 LEKÁREŇ RAČA, s.r.o., Tbiliská 6, 831 06 Bratislava IČO: 36 806 650. 

Predmetom nájmu sú nebytové priestory a to na základe Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. 

164/2004 zo dňa 15.12.2004 uzatvorenej medzi MČ Bratislava-Rača a Račianskou 

zdravotnou spoločnosťou, spol. s r.o. Račianska zdravotná spoločnosť uzatvorila s Lekárňou 

PhMr. Marta Hétharšiová – Lekáreň RAČA, IČO: 30805775 podnájomnú zmluvu č. 02/2005 

zo dňa 01.06.2005, predmetom ktorej bol prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy 

Zdravotného strediska na Tbiliskej ul. č. 6 v Bratislave o celkovej výmere 269,66 m
2
, v znení 

dodatku č. 1 k podnájomnej zmluve č. 2/2005 zo dňa 31.12.2006 s dobou nájmu do 

30.12.2014, dodatku č. 2 k podnájomnej zmluve č. 02/2005 zo dňa 30.01.2008 (čím došlo 

k zmene Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 02/2005 na zmluvu o nájme 

nebytových priestorov č. 13/2008, uzatvorenou medzi MČ Bratislava-Rača a PhMr. Martou 

Hétharšiovou – Lekáreň RAČA). Neskôr bol uzatvorený dodatok č. 3 k Zmluve o nájme 

nebytových priestorov č. 13/2008 zo dňa 14.04.2008, predmetom ktorého bola zmena 

nájomcu na LEKÁREŇ RAČA, s.r.o., Tbiliská 6, 831 06 Bratislava IČO: 36 806 650 

a dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 13/2008 zo dňa 27.01.2012. Na 

základe vyššie uvedeného uznesenia bola dodatkom č. 5 k zmluve o nájme nebytových 
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priestorov č. 13/2008 zo dňa 19.12.2014 platnosť zmluvy predĺžená do 31.12.2019. Nájomca 

má uhradené všetky finančné záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy. 

 

2. Dňa 19.08.2019 MUDr. Marián Gális – chirurgická ambulancia, xxxx, xxxx, IČO: 

31758835, zapísaný v Registri lekárov vedených Slovenskou lekárskom komorou pod č. 

10411. Predmetom nájmu sú nebytové priestory a to na základe Zmluvy o nájme 

nehnuteľnosti č. 164/2004 zo dňa 15.12.2004 uzatvorenej medzi MČ Bratislava-Rača 

a Račianskou zdravotnou spoločnosťou, spol. s r.o.. Račianska zdravotná spoločnosť 

uzatvorila s MUDr. Mariánom Gálisom podnájomnú zmluvu č. 30/2005 zo dňa 01.06.2005, 

predmetom ktorej bol prenájom nebytových priestorov na 2. poschodí budovy Zdravotného 

strediska na Tbiliskej ul. č. 6 v Bratislave o celkovej výmere 128,68 m
2
, v znení dodatku č. 1 

k podnájomnej zmluve č. 30/2005 zo dňa 31.12.2006 s dobou nájmu do 30.12.2014, dodatku 

č. 2 k podnájomnej zmluve č. 30/2005 zo dňa 30.01.2008 (čím došlo k zmene Zmluvy 

o podnájme nebytových priestorov č. 30/2005 na zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 

23/2008, uzatvorenou medzi MČ Bratislava-Rača a MUDr. Mariánom Gálisom). Neskôr bol 

uzatvorený dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 23/2008 zo dňa 

11.05.2011, čím sa zmenil predmet nájmu na aktuálnu výmeru 88,83 m
2
 a dodatok č. 4 

k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 23/2008 zo dňa 01.02.2012. Zmluva o nájme bola 

uzatvorená na dobu určitú do 30.12.2014. Na základe schválenia predĺženia nájmu vyššie 

uvedeným uznesením č. UZN 473/28/10/14/P, bola dodatkom č. 5 k zmluve o nájme 

nebytových priestorov č. 23/2008 zo dňa 15.12.2014 jej platnosť predĺžená do 31.12.2019. 

Nájomca má uhradené všetky platby za nájom a služby spojené s nájmom, t.j. nemá 

neuhradené finančné záväzky po lehote splatnosti. 

 

3. Dňa 24.10.2019 PRO FEMINA s.r.o., Tabaková 6, 811 07 Bratislava, IČO: 35 909 510 

zastúpená konateľkou MUDr. Ľubicou Šablovou. Predmetom nájmu sú nebytové priestory 

a to na základe Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. 164/2004 zo dňa 15.12.2004 uzatvorenej 

medzi MČ Bratislava-Rača a Račianskou zdravotnou spoločnosťou, spol. s r.o.. Račianska 

zdravotná spoločnosť uzatvorila s PRO FEMINA s.r.o. - MUDr. Ľubica Šablová podnájomnú 

zmluvu č. 29/2005 zo dňa 01.06.2005, predmetom ktorej bol prenájom nebytových priestorov 

na 2. poschodí budovy Zdravotného strediska na Tbiliskej ul. č. 6 v Bratislave o celkovej 

výmere 74,71 m
2
, v znení dodatku č. 1 k podnájomnej zmluve č. 29/2005 zo dňa 01.01.2006, 

dodatku č. 2 k podnájomnej zmluve č. 29/2005 zo dňa 31.12.2006, dodatku č. 3 

k podnájomnej zmluve č. 29/2005 zo dňa 30.01.2008 (čím došlo k zmene Zmluvy o podnájme 

nebytových priestorov č. 29/2005 na zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 22/2008, 

uzatvorenou medzi MČ Bratislava-Rača a PRO FEMINA s.r.o. - MUDr. Ľubica Šablová). 

Neskôr bol uzatvorený dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 22/2008 zo 

dňa 21.02.2012. V zmysle vyššie uvedeného uznesenia bola dodatkom č. 5 k zmluve o nájme 

nebytových priestorov doba nájmu predĺžená do 31.12.2019. Nájomca má uhradené všetky 

platby za nájom a služby spojené s nájmom, t.j. nemá neuhradené finančné záväzky po lehote 

splatnosti. 

 

4. Dňa 25.10.2019 Orthostoma V, s. r. o., Tbiliská 6, 831 06 Bratislava, IČO: 47 254 815 

zastúpená konateľom MUDr. Jozefom Vavrom. Predmetom nájmu sú nebytové priestory a to 
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na základe Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. 164/2004 zo dňa 15.12.2004 uzatvorenej medzi 

MČ Bratislava-Rača a Račianskou zdravotnou spoločnosťou, spol. s r.o.. Račianska zdravotná 

spoločnosť uzatvorila s MUDr. Tiborom Turanským podnájomnú zmluvu č. 25/2005 zo dňa 

30.06.2005, predmetom ktorej bol prenájom nebytových priestorov na 2. poschodí budovy 

Zdravotného strediska na Tbiliskej ul. č. 6 v Bratislave o celkovej výmere 48,90 m
2
, v znení 

dodatku č. 1 k podnájomnej zmluve č. 25/2005, dodatku č. 2 k podnájomnej zmluve č. 

25/2005 zo dňa 30.12.2006, ktorým sa zmenila výmera na 47,14 m
2
, dodatku č. 3 

k podnájomnej zmluve č. 25/2005 zo dňa 31.12.2006 s dobou nájmu do 30.12.2014, dodatku 

č. 4 k podnájomnej zmluve č. 25/2005 zo dňa 31.05.2007, dodatkom č. 4 k podnájomnej 

zmluve zo dňa 30.01.2008 (čím došlo k zmene Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 

25/2005 na zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 20/2008, uzatvorenou medzi MČ 

Bratislava-Rača a MUDr. Tibor Turanský o výmere 46,85 m
2
). Neskôr bol uzatvorený 

dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 20/2008 zo dňa 27.01.2012, dodatok 

č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 20/2008 zo dňa 16.05.2014 (čím došlo 

k zmene pôvodného nájomcu MUDr. Tibor Turanský - zubná ambulancia na nového nájomcu 

Orthostoma V, s. r. o.),  dodatok č. 7 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 20/2008 zo 

dňa 01.07.2014 (ktorým došlo ku rozšíreniu doterajších priestorov o výmeru 52,94 m
2
 na 

súčasných 99,79 m
2
). Dňa 02.10.2014 bolo doručené oznámenie o zmene konateľa fa 

Orthostoma V, s.r.o., na MUDr. Jozef Vavro (pod č. 14711). 

Na základe vyššie uvedeného uznesenia bola platnosť Zmluvy o nájme nebytových priestorov 

č. 20/2008 dodatkom č. 8 zo dňa 15.12.2014 predĺžená do 31.12.2019. Nájomca má uhradené 

všetky platby za nájom a služby spojené s nájmom, t.j. nemá neuhradené finančné záväzky po 

lehote splatnosti. 

 

5. Dňa 12.11.2019 32TEETH, s.r.o., Tbiliská 6, Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 

51 427 277, zastúpená konateľom Andrásom Puskáryovom. Predmetom nájmu sú nebytové 

priestory a to na základe Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. 164/2004 zo dňa 15.12.2004 

uzatvorenej medzi MČ Bratislava-Rača a Račianskou zdravotnou spoločnosťou, spol. s r.o.. 

Račianska zdravotná spoločnosť uzatvorila s MUDr. Ľudmilou Jarábkovou podnájomnú 

zmluvu č. 27/2005 zo dňa 01.06.2005, predmetom ktorej bol prenájom nebytových priestorov 

na 2. poschodí budovy Zdravotného strediska na Tbiliskej ul. č. 6 v Bratislave o celkovej 

výmere 46,32 m
2
, v znení dodatku č. 1 k podnájomnej zmluve č. 27/2005 zo dňa 01.01.2006, 

dodatku č. 2 k podnájomnej zmluve č. 25/2005 zo dňa 30.12.2006, ktorým sa zmenila výmera 

na 49,32 m
2
, dodatku č. 3 k podnájomnej zmluve č. 27/2005 zo dňa 31.12.2006, s dobou 

nájmu do 30.12.2014, dodatku č. 4 k podnájomnej zmluve č. 27/2005 zo dňa 31.05.2007 

ktorým sa zmenila výmera na 44,48 m
2
, dodatkom č. 5 k podnájomnej zmluve zo dňa 

30.01.2008 (čím došlo k zmene Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 27/2005 na 

zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 21/2008, uzatvorenou medzi MČ Bratislava-Rača 

a MUDr. Ľudmila Jarábková). Neskôr bol uzatvorený dodatok č. 6 k Zmluve o nájme 

nebytových priestorov č. 21/2008 zo dňa 12.01.2012. Na základe vyššie uvedeného uznesenia 

bola dodatkom č. 7 zo dňa 17.12.2014 platnosť Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 

21/2008 predĺžená do 31.12.2019. Ďalej bol uzatvorený dodatok č. 8 k zmluve o nájme 

nebytových priestorov č. 21/2008 zo dňa 27.12.2017 (ktorým došlo ku zmene nájomcu na 

32TEETH, s.r.o.), dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 21/2008 zo dňa 
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06.06.2018, dodatok č. 10 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 21/2008 zo dňa 

27.05.2019 (ktorým došlo ku zníženiu výmery prenajatých priestorov na súčasných 37,22 m
2
). 

Nájomca má uhradené všetky platby za nájom a služby spojené s nájmom, t.j. nemá 

neuhradené finančné záväzky po lehote splatnosti. 

Aktuálne výšky nájmov: 

1. LEKÁREŇ RAČA, s.r.o.: 85,51 EUR/m
2
/rok 

2. MUDr. Marián Gális – chirurgická ambulancia: 56,72 EUR/m
2
/rok 

3. PRO FEMINA s.r.o.: 56,72 EUR/m
2
/rok 

4. Orthostoma V, s. r. o.: 53,99 EUR/m
2
/rok 

5. 32TEETH, s.r.o.: 56,72 EUR/m
2
/rok 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť predĺženie doby 

nájmu nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska na Tbiliskej ul. č. 6, 831 06 

Bratislava, stavba so súpisným číslom 7711, ležiaca na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 475/3 

zapísaná na LV č. 1248, pre k.ú. Rača, pre: 

 

1. LEKÁREŇ RAČA, s.r.o., Tbiliská 6, 831 06 Bratislava IČO: 36 806 650, zastúpená 

konateľkou PhMr. Martou Hétharšiovou;  

2. MUDr. Marián Gális – chirurgická ambulancia, xxxx, xxxx, IČO: 31758835, zapísaný 

v Registri lekárov vedených Slovenskou lekárskom komorou pod č. 10411;  

3. PRO FEMINA s.r.o., Tabaková 6, 811 07 Bratislava, IČO: 35 909 510, zastúpená 

konateľkou MUDr. Ľubicou Šablovou; 

4. Orthostoma V, s. r. o., Tbiliská 6, 831 06 Bratislava, IČO: 47 254 815 zastúpená konateľom 

MUDr. Jozefom Vavrom; 

5. 32TEETH, s.r.o., Tbiliská 6, Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 51 427 277, 

zastúpená konateľom Andrásom Puskáryovom; 

 

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, z dôvodu zachovania kontinuity 

poskytovania zdravotníckych a lekárenských služieb pre obyvateľov Mestskej časti 

Bratislava-Rača za týchto navrhovaných podmienok: 

 

Cena nájmu: vo výške nájomného faktúrovaného v zmysle v súčasnosti platnej nájomnej 

zmluvy 

Doba nájmu: ................ 
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