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Žiadosť spol. HORTULANUS s.r.o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru 
 
 
Predkladateľ:       Spracovateľ : 
Mgr. Katarína Procházková, PhD.   Mgr. Eva Osrmanová 
prednostka miestneho úradu    oddelenie majetkové a podnik. činností 
 
 
 
 
Prerokované: 
 
- v miestnej rade  05.02.2019   miestna rada prerokovala materiál  
       a     o d p o r ú č a  
       predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
- v komisii F  31.01.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Žiadosť     
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 104-70/95 + Dodatok 1,2,3 
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0570314311 + Dodatok 1,2 
Rozhodnutie BSK č. 10664/2006-ZDR/2 
Rozhodnutie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. D 2007/2994-391/S-8/Ry/Hr 
Záväzné stanovisko RÚVZ Bratislava, č. RÚVZ/22-8622/2009 
Rozhodnutie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. j. SÚ 2009/7870/3321/Pred/Nov  
Rozhodnutie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. j. SÚ 2011/9739/2359/Predl-KR/Nov  
 

  



      NÁVRH UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–KARLOVA VES 
 

                    A. schvaľuje 
 

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v aktuálnom znení  prenájom  nebytových priestorov o výmere 78,93 m2 , ktoré sa 
nachádzajú na Majerníkovej ul. č. 9 v Bratislave  spol. HORTULANUS s.r.o., Pustá 3, Bratislava, 
IČO: 35909960 , s nájomným vo výške 59,25 €/m2/rok,  s dobou prenájmu od 01.07.2019 do 
30.06.2020 za účelom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia – ambulancie v odbore 
gynekológia a pôrodníctvo.   
    

 
Dôvodová správa 
 

Dňa 12.12.2018 požiadala spol. HORTULANUS s.r.o., Pustá 3, 841 04 Bratislava, IČO: 
35909960 v zastúpení konateľkou MUDr. Miroslavou Zahradníkovou o predĺženie nájmu 
nebytového priestoru na Majerníkovej ul. č. 9 v Bratislave za účelom poskytovania zdravotnej 
starostlivosti  v  gynekologickej ambulancii s prideleným obvodom Dlhé diely do 30.06.2020. 
 Mestská časť Bratislava-Karlova Ves uzavrela s MUDr. Zahradníkovou Miroslavou 
Zmluvu o nájme nebytových priestorov  č. 104-70/95 dňa 01.06.1995 v znení troch dodatkov. 
Zmenou nájomcu z fyzickej osoby - MUDr. Miroslavy Zahradníkovej na spol. HORTULANUS 
s.r.o., konateľ MUDr. Miroslava Zahradníková bola medzi Mestskou časťou Bratislava-Karlova 
Ves a spol. HORTULANUS, s.r.o. uzatvorená Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 057 0 31 
43 11 zo dňa 13.06.2011. Čas trvania nájomného vzťahu bol dohodnutý do 30.06.2017. V súlade 
so znením uznesenia č. 300/2017  zo dňa 04.04.2017 bol čas trvania nájmu na základe žiadosti 
nájomcu predĺžený do 30.06.2019. Predmetom nájmu obidvoch zmlúv bol byt č. 4 na 2. poschodí 
na Majerníkovej 9 v Bratislave.    

Rozhodnutím mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako príslušného stavebného úradu   
č. j. D 2007/2994-391/S-8/Ry/Hr zo dňa bola povolená zmena v užívaní časti stavby bytu č. 4 vo 
vchode Majerníkova č. 9  na účel ambulancia lekára na dobu do 30.06.2009. Zmena v užívaní 
stavby bola predĺžená rozhodnutím č. j. SÚ 2009/7870/3321/Pred/Nov zo dňa 17.08.2009 na dobu 
do 30.06.2011, rozhodnutím č. j. SÚ/2011/9739/2359/Predl-KR/Nov zo dňa 16.08.2011 na dobu 
do 30.06.2017, rozhodnutím č. j. KV/SU/1952/2017/23518/AP zo dňa 12.12.2017 predĺžená na 
dobu do 30.06.2019, resp. do doby ukončenia nájomného vzťahu medzi nájomcom 
a prenajímateľom.   
Dňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto vydal dňa 12.06.2009 
záväzné stanovisko v ktorom súhlasí so zmenou v užívaní bytu č. 4 na Majerníkovej ul. č. 9 v 
Bratislave na účel ambulancia lekára pre potreby prevádzky gynekologickej ambulancie bez 
časového obmedzenia. 
 Predmetom nájmu je nebytový priestor č. 4 v bytovom dome Majerníkova 3,5,7,9 na 
Majerníkovej ul. č. 9. Celková výmera priestoru je 78,93 m2 . Prenajímaný priestor  pozostáva z 
troch miestností a príslušenstva. Vybavený je vodovodnými, kanalizačnými, teplonosnými, 
elektrickými, plynovými rozvodmi. Účelom nájmu je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – 



ambulancie v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Nájomca má predmetné priestory prenajaté od 
roku 1995. 
 
 
Prehľad výšky nájmu: 
Obdobie NZ Nájom v €/m2/rok 

01.05.1995– 30.06.2009 104-70/95 8,30  

01.07.2009 – 30.06.2011 104-70/95 49,79  

01.07.2011 – 30.06.2017 057 0 31 43 11 59,25 

01.07.2017 – 30.06.2019 057 0 31 43 11 59,25 
 
Ročné nájomné je celkom 4 676,60 €, splatné je štvrťročne v sume 1169,15 €.  
Nájomca uhrádza okrem nájomného aj zálohové platby za energie a služby v zmysle platobného 
predpisu, ktorý vypracoval správca bytového domu vo výške 78,10 €/mesiac. Poplatky za dodávku 
elektrickej energie, odvoz a likvidáciu odpadu, telefón, internet nájomca uhrádza jednotlivým 
subjektom s ktorými je povinný mať uzavreté zmluvy, upratovanie predmetu nájmu a ostatné 
služby podľa potreby si zabezpečuje na vlastné náklady nájomca. Nájomca uhrádza svoje záväzky 
riadne a včas.   
 Uzatvorenie nájomnej zmluvy možno schváliť v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom 
miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Dôvodom 
schválenia nájmu v súlade s citovaným ustanovením zákona o majetku obcí je skutočnosť, že 
žiadateľ v predmetnom priestore dlhodobo (od roku 1995) poskytuje primárnu zdravotnú 
starostlivosť v ambulancii so špecializáciou  gynekológia a pôrodníctvo, na základe zmluvného 
vzťahu so zdravotnými poisťovňami obyvateľkám Dlhých dielov a Karlovej Vsi. 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spol. 
HORTULANUS s.r.o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru  a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Stanovisko komisie k materiálu  Žiadosť spol. HORTULANUS s.r.o. o predĺženie nájmu 
nebytového priestoru.  

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 31.01.2019: 
Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál a odporúča predložiť materiál na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva 
Prít. : 5                 Za : 5                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 
 

 


