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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, dňa 30.01.2023 

                                             

       

Návrh 

na prenájom (predĺženie doby nájmu) nebytových priestorov v zdravotnom stredisku 

Hubeného 2, 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. Vieroslava Štrbáková 

vedúca Oddelenia hospodárskej správy 

 

Spracovateľ: 

Mgr. Karol Janík 

referent správy majetku, nehnuteľností, kataster 

 

Dôvodová správa 

Tento návrh predkladáme na základe žiadosti spol. B-MEDIC, s. r. o., Dostojevského 

rad 2550/19, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 44 239 696 o predĺženie doby 

nájmu nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Hubeného 2, doručenej dňa 18.01.2023 

do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača.  

Žiadateľka užíva nebytový priestor – miestnosť č. 215 o výmere 6,76 m2, nachádzajúcu 

sa na 2. nadzemnom podlaží zdravotného strediska, ako súčasť prevádzky detskej ambulancie 

na základe nájomného pomeru založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 12/2018 

zo dňa 16.02.2018, v znení dodatku č. 1 k zmluve zo dňa 11.09.2018 (zmluva a dodatok 

zverejnený na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Rača 

https://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a:  pod č. 31 a 261/2018). Na 

daný nebytový priestor bola v r. 2018 vyhlásená obchodná verejná súťaž na dobu nájmu 5 

rokov.  

Prevádzku detskej ambulancie užíva žiadateľka na dobu neurčitú na základe zmluvy 

o nájme nebytových priestorov č. 219/2008 zo dňa 17.12.2008 v znení dodatku č. 1 k zmluve 

zo dňa 16.01.2018. 

Stavba zdravotného strediska so súpisným číslom 2497, postavená na pozemku registra 

CKN parc. č. 17375/9, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Rača, vedenom Okresným úradom 

Bratislava, katastrálny odbor, je zverená do správy Mestskej časti Bratislava-Rača na základe 

Hospodárskej zmluvy o prevode práva hospodárenia s národným majetkom č. 

843/1990/ObHSŠZaDJ III. do pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 20.12.1990. 

Z dôvodu, že platnosť nájomnej zmluvy uzavretej na dobu určitú končí dňom 

28.02.2023, požiadala žiadateľka o predĺženie doby nájmu, pričom plánuje naďalej pôsobiť 

v zdravotnom stredisku a využívať priestory na rovnaký účel. 

https://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a
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Žiadateľka užíva predmet nájmu v súlade s nájomnou zmluvou a riadne si plní všetky 

záväzky vyplývajúce zo zmluvy.  

Nájomné je v súčasnosti vo výške 329,28 EUR/rok, t.j. 48,71 EUR/m2/rok za nebytový 

priestor. 

Nájomné za detskú ambulanciu (nájomná zmluva z r. 2008 na dobu neurčitú) je 

v súčasnosti vo výške 2 453,84 EUR/rok, t.j. 48,96 EUR/m2/rok za nebytové priestory. 

Podľa Prílohy k Smernici č. 19/2020 Mestskej časti Bratislava-Rača - Zásadám 

hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do 

správy mestskej časti Bratislava-Rača účinným od 01.01.2021, Sadzobník obvyklého 

nájomného, časť C Pozemky a nebytové priestory, položka 2A Nebytové priestory 

v samostatne stojacich objektoch – Zdravotné stredisko Hubeného 2, je nájomné za nebytové 

priestory vo výške 47,00 EUR/m2/rok.  

V návrhu dodatku č. 3 zásadám hospodárenia ktorý je aktuálne prerokovaný na 

príslušných komisiách pri miestnom zastupiteľstve v dňoch 25.01. (KŽPDV) a 30.01.2023 

(KFaM) a následne na miestnom zastupiteľstve dňa 14.02.2023, je navrhovaná upravená výška 

nájomného v zdravotnom stredisku Hubeného 2 v sume 53,00 EUR/m2/rok.  

Na komisiách je tiež prerokovaný aj Návrh na určenie výšky valorizácie ročného 

nájomného v zmysle zásad hospodárenia s návrhom na schválenie valorizácie ročného 

nájomného pre všetkých zmluvných partnerov – nájomcov mestskej časti Bratislava-Rača vo 

výške 6,4 % (t.j. polovica miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien, ktorá dosiahla 

podľa Štatistického úradu SR v roku 2022 v priemer 12,8 %). Navýšenie nájomného za 

prerokovávaný nebytový priestor z jednotkovej ceny nájmu 48,71 EUR/m2/rok o 6,4 %, 

predstavuje nájomné 51,83 EUR/m2/rok.  

Nájomné za detskú ambulanciu bude po schválení valorizácie vo výške 6,4 %  miestnym 

zastupiteľstvom dňa 14.02.2023 predstavovať nájomné 52,09 EUR/m2/rok. 

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme miestnemu zastupiteľstvu stanoviť výšku 

nájomného za nebytový priestor o výmere 6,76 m2 na 52,09 EUR/m2/rok, t.j. aby bola jednotná 

výška nájomného podľa zmluvy z r. 2008 na ambulanciu  (po valorizácii nájomného o 6,4 %), 

ktorá je uzatvorenú na dobu neurčitú.  

 

Prenájom nehnuteľného majetku predkladáme na prerokovanie komisii a schválenie 

Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Rača 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 poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulancii detského lekára, 

pre najmladších obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rača – Krasňany. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom 

nebytového priestoru o výmere 6,76 m2, na 2. nadzemnom podlaží zdravotného strediska 

Hubeného 2 pre B-MEDIC, s. r. o., Dostojevského rad 2550/19, Bratislava – mestská časť Staré 

Mesto 811 09, IČO: 44 239 696, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 



3 

 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu 

pokračovania v nájme so súčasným nájomcom, ktorý má nebytový priestor v nájme na dobu 

určitú, pričom priestor je súčasťou ambulancie detského lekára, ktorý má ambulanciu v nájme 

na dobu neurčitú, a má záujem naďalej pôsobiť v mestskej časti a zachovanie kontinuity 

poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulancii detského lekára pre najmladších 

obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rača - Krasňany za týchto navrhovaných podmienok: 

-  cena nájmu nebytových priestorov vo výške 52,09 EUR/m2/rok, 

- úhrada prevádzkových nákladov za energie a služby spojené s užívaním nebytového priestoru, 

-  výmera: nebytový priestor 6,76 m2, 

-  doba nájmu: neurčitá, 

-  účel nájmu: prevádzka ambulancie detského lekára. 
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