Zastupitel'stvo Brat!slavského Samosprávneho kraja

UZNESENIE
Pľedĺženĺe
doby nájmu pol iklinĺk Šustekova, ZápoľoŽská, Rovľ.liankova,
v nadväznost! na povĺr'lnó investície

uzNEsENlE č' 122 ĺ ha1"']
zodňa a7'12-2012

Zastupitel'stvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovanímateriálu

A. schval'uje
ako prípad hodný osobitnéh.o zretel'a podl'a 9a ods. 9 písm. c)
zákona Ó' 446t20o1 Z. z'
$
o majetku vyššíchúzemných celkov, ktorýmle potreba nevyhnutných
investĺcií za Účelom
zachovania zdravotnej starostlivosti, pľedĺienĺeáony nájrrĺru pri
nasledĺrvných nájomľrýcl,l
znnluvách:

A'1' Nájomná zmluva onájme

nehnutel'nosti zo dňa 27'o7.2005 uzatvorená medzi
Bratisĺavským samosprávnym krajom a PROV|TAE, s.r.o., Rontgenov
á 14,
851 01 Bľatĺslava, v sÚčasnosti Poliklinika Šustekova s.r'o', ŠJstekova
851 04 Bratislava, lČo: ssegz2OO, zanasledovných podmienok:
A' 1.1' doba nájmu do 31.12' 2040.
A'1.2. nájomné vo výške 10,0 € mzlrok'
A'1'3' povinnosť nájomcu na investície do predmetu nájmu, vrátane kompletnej
údrŽby predmetu nájmu vo výške 1 Tla 000 €.

'

2,

A'2' Nájomná zmluva

o nájme nehnuteľnosti zo dňa 24.08.2005 uzatvorená
medzi
Bratislavským samosprávnym krajom a DruŽstvom lekárov ZáporoŽsk
á, ZáporoŽská 12,
851 01 Bratislava, lČo: gsezĺ 601, zanasledovných podmienok:
A'2.1'doba nájmu do 31' 12.2a22.
A'Z'2.najomné vo výške 14, 60 € mzĺrok'
A'2'3' povinnost' nájomcu na ĺnvestíciedo predmetu ná!mu, vrátane
kompletnej
udrŽby predmetu nájmu vo výške 130 000 €

' A'3' Nájomná zmluva

o nájme nehnutel'ností zo dha 24'08.2005 uzatvorená medzĺ
Bratĺslavským samosprávnym krajom a DruŽstvom lekárov Zrkadlový
háj, Rovnĺankova 1,
8il a2 Bratislava, za nasledovných podmienok:

A'3'1. doba nájmu do 31 '12.2020'
A'3.2. nájomné vo výške 13,0 € m2lrok.
A.3.3. povinnosť nájomcu na investície do predmetu nájmu, vrátane kompletnej
ÚdrŽby predmetu nájľru vo

výške 140

000 €.

B.ukladá
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Uz N E sE N zo zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského
samospľávneho kľaja, konaného dňa 24.04.2015.
Návrh na uzatvorenie dodatku k Nájomnej zmluve o nájme nehnutel'nosti
uzatváranej medzi BSK a nájomcom Družstvo lekáľov Zäporožská,Dľužstvo

lekárov Zľkadlový háj a Zdravotné stredisko Fedinova

UzNEsENlE č.31 l2015
zo dňa 24. 04. 2015
Zastupitel'stvo Bratislavského samosprávneho po prerokovaní materiálu

A)

ruší

č. 12212012 v časti A.2. a A.3. zo dňa 07.12.2012, ktor'ým Zastupitel'stvo
Bratislavského samosprávneho kraja ako prípad hodný osobitného zretel'a podl'a $ 9a ods. 9
písm. c) zákona é,. 446ĺ2001 Z, z' o majetku vyššíchÚzemných ceĺkov, ktorým je potreba
nevyhnutných investícií za účelomzachovania zdravotnej starostlivosti, schválilo predĺŽenie
doby nájmu v časti A.2. pri nájomnej zmluve o nájme nehnutel'nosti zo dňa 24.08.2005
uzatvorenej medzi BsK a Družstvom lekárov ZáporoŽská, Záporožská 12, 851 01
Bratislava, lco 35871601 za nasledovných podmĺenok:
doba nájmu 31'12'2022,
nájomné vo l4ýške 14,60 €l m2ĺ roK,
povinnost'nájomcu na investĺcie do predmetu nájmu, vrátane kompletnej údrŽby
predmetu nájmu vo výške 130 000 €
a v časti A.3. pri nájomnej zmluve o nájme nehnutel'nosti zo dňa 24.08'2005 uzatvorenej
medzĺ BSK a DruŽstvom lekárov Zrkadlový háj, Rovniankova 1, 851 02 Bratislava za
nasledovných podm ienok:
doba nájmu 31.12'2020,
nájomné vo výške 13,00 €ĺm2ĺrok
povinnost'nájomcu na investície do predmetu nájmu, vrátane kompletnej ÚdrŽby
predmetu nájmu vo výške 140 000 €.
Uznesenie

o
o
o

o
o
o

B)

schval'u je

ako prípad hodný osobĺtnéhozretel'a podl'a $ 9a ods' 9 pĺsm. c) zákona č' 446l2aa1 z.
z o majetku vyššíchúzemných celkov v znení neskoršíchpredpisov, ktoým je potreba
zachovanĺa zdravotnej starostlivosti a nevyhnutnost'investĺciĺ do predmetu nájmu, predženie
nájmu pri nasledovných nájomných zmluvách:
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nehnutel'nosti zo dňa 24'08'2005 uzatvorená medzi
Bratislavským samosprávnym krajom a DruŽstvom lekárov Záporožská,ZáporoŽská 12, 851
01 Bratislava, lČo 35871 601, za nasledovných podmienok:
doba nájmu do 31 '12'2a30
nájomné vo výške 14,60 €ĺmZlrok a sumy zodpovedajúcej dani z nehnutel'nosti;
nájomné sa kaŽdoročne zmení o výšku inflácie
povinnosť nájomcu na investĺcie do predmetu nájmu, vrátane kompletnej údrŽby
predmetu nájmu vo výške min. 57 000,_ €, pričom výŠkasumy potrebných
finančných investíciĺ nájomcu vychádza zo súčasneplatných cien pľác a tovaľov
podl'a Cenkros plus. Pľi zachovaní kvalitatívnych, kvantitatívnych aj technických
parametrov a technologických postupov sa bude povaŽovat' povinnost' nájomcu
za splnenú aj pri prĺpadnej zmene konečnej sumy vyplývajúcej zo zmeny
právnych predpisov v budúcom období a/alebo zmeny konečnej ceny samotných
prác podl'a Cenkros plus a/alebo pri cene odlišnej od ceny prác podl'a Cenkros

B.1' Nájomná zmĺuva o nájme

o
o
o

plus.

D

o nájme nehnutel'nosti zo dňa 24'08'2005 uzatvorená medzi
Bratislavským samosprávnym krajom a DruŽstvom lekárov Zrkadlový háj, Rovniankova 1,
851 02 Bratislava, l}o 35747099, za nasledovných podmienok:
Doba nájmu do 31.12.2020;
nájomné vo qýške 13,00 €ĺm2ĺrok a sumy zodpovedajúcej dani z nehnutel'nosti;
nájomné sa kaŽdoročne zmení o výšku inflácĺe;
povinnost'nájomcu na investície do predmetu nájmu, vrátane kompletnej ÚdrŽby
predmetu nájmu vo výške min. 47 0o0 €, pričom výŠkasumy potrebných
finančných investícií nájomcu vychádza zo súčasneplatných cien prác a tovarov
podl'a Cenkros plus. Pri zachovaní kvalitatívnych, kvantitatívnych aj technických
parametrov a technologických postupov sa bude povaŽovať povinnost' nájomcu
za splnenú a) pri prÍpadnej Zmene konečnej sumy vyplývajúcej zo zmeny
právnych predpisov v budúcom období a/alebo zmeny konečnej ceny samotných
prác podl'a Cenkros plus a/alebo pri cene odlišnej od ceny prác podl'a Cenkros
plus.

B.2. Nájomná zmluva

o
o
o

o nájme nehnutel'nosti zo dňa 24'08.2005 uzatvorená medzi
Bratislavským samosprávnym krajom a ZS FEDINOVA, s'r.o., 85'|
Bratislava, lČo
357 7 9195, za nasledovných pod mienok:
doba nájmu do 31'12'2031
nájomné vo výške 10,00 €lm2ĺrok a sumy zodpovedajúcej dani z nehnutel'nosti;
nájomné sa kaŽdoročne zmení o výšku inflácie
povinnost' nájomcu na investĺcie do predmetu nájmu, vrátane kompletnej ÚdrŽby
predmetu nájmu vo výške min. 260 000 €, prióom výška sumy potrebných
finančných investícií nájomcu vychádza zo súčasneplatných cien prác a tovarov
podl'a Cenkros plus. Pri zachovaní kvalitatívnych, kvantitatívnych aj technických
parametrov a technologických postupov sa bude povaŽovať povinnosť nájomcu
za splnenú a1 pri prĺpadnej Zmene konečnej sumy vypĺývajúcejzo zmeny
právnych predpisov v budÚcom období a/alebo zmeny konečnej ceny samotných
pľác podl'a Cenkros plus alalebo pri cene odlišnej od ceny prác podl'a Cenkros
plus.

B.3. Nájomná zmluva

o1

o
o
o

C)

ukladá

riaditel'ovi Uradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu spracovania
a podpĺsu
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c.1.

Dodatku k Nájomnej zmluve medzi Bratislavským samosprávnym krajom a
DruŽstvom lekárov ZáporoŽská, ZáporoŽská 12,851 01 Bratislava, lČo 35871601,

C.2. Dodatku

k

Nájomnej zmluve medzi Bratislavským samosprávnym krajom a

DruŽstvom lekárov Zrkadlový háj, Rovniankova 1, 851 02 Bratislava'

lČo 35747099

G.3. Dodatku k Nájomnej zmĺuve medzi Bratislavským samosprávnym krajom
FED|NoVA, s.r.o., 851 01 Bratislava, tČo gszzgĺgs

a

ZS

n: 31'07'20í5

MUDr, Valerián P o t i č n ý, MP
riaditel'
Uľadu Bratislavského samosprávne

kraja

Sabinovská u[. 1ó, P.o.BoX 106, B20 05 Bratislava 25, www.bratistavskykraj.sk, lČo 360ó360ó
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Zastupitel'stvo Bratislavského samosprávneho kraja

UZNESENIE
Návrh
na schválenie zmeny Uznesenia Zastupitel'stva Bratislavského samosprávneho
kraja é.31l2o15 v časti B bode B.2zo dňa24.04.2o'l5 a uzatvorenie Dodatku č. 3
k Nájomnej zmluve o nájme nehnutel'nosti uzatváranej medzi Bratislavským
samosprávnym krajom a nájomcom Družstvo lekárov Zrkadlový háj z dôvodu
hod ného osobitného zretel'a

UzNEsENlE č.330/2020
zo dňa 18. 12.2020

Zastupitel'stvo Bratislavského samosprávneho po prerokovan í materiál u

A mení
Uznesenie Zastupitel'stva Bratislavského samosprávneho kraja č' 3112015 v časti B bode B'2
zo dňa 24' 04. 2015, ktoým Zastupitel'stvo Bratislavského samosprávneho kraja ako prĺpad
hodný osobitného zretel'a podl'a $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 44612001 Z' z' o majetku
vyššíchúzemných celkov v znení neskoršíchpredpisov, ktoým je potreba zachovania

zdravotnej starostlivosti a nevyhnutnosť investíciído predmetu nájmu tak, Že znenie bodu B.2
je nasledovné:

,,Nájomná zmluva o nájme nehnutel'nosti zo dňa 24'08.2005 uzatvorená medzi Bratislavským
s3mosprávnym krajom a DruŽstvom lekárov Zrkadlový háj, Rovniankova 1, 851 02 Bratislava,
lco 35747099, za nasledovných podmienok:
doba nájmu do 3í.12.2021;
nájomné vo výške í3,00 Clm2lrok a sumy zodpovedajúcej dani z nehnutel'nosti;
nájomné sa kaŽdoročne zmení o výšku inflácĺe;
Povinnost' nájomcu na investície do predmetu nájmu, vrátane kompletnej údrŽby
predmetu nájmu vo výške min. 4.900 €, pričom výška sumy potrebných finančných
investíciínájomcu vychádza zo súčasneplatných cien prác a tovarov podl'a Cenkros
plus. Pri zachovaní kvalitatívnych, kvantitatívnych
technických parametrov
a technologických postupov sa bude povaŽovat' povinnost' nájomcu za splnenú aj pri
prípadnej zmene konečnej sumy vyplývajúcej zo zmeny právnych predpisov
v budúcom období a/alebo zmeny konečnej ceny samotných prác podl'a Cenkros plus
alalebo pri cene odlišnej od ceny prác podl'a Cenkros plus.''

o
o
o
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B ukladá
riaditel'ke Uradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečit' prípravu spracovania
a podpisu Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve medzi Bratislavským samosprávnym krajom
a DruŽstvom lekárov Zrkadlový háj, Rovniankova 1, 851 02 Bratislava, lČo 35747099
Termín: 31' 12.2020

Hlasovanie:

Podpisy overovatel'ov

Zn:8

,

ĺ1

PRoTl:
ZDRŽALSA: {
NEHLASOVAL:ol
PRĺToMNÝcn: \]
Mgr. Michal Drotován

PhDr' AlŽbeta oŽva
lng. lstván Pomichal, PhD

Podpis predsedu:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA

Dátum podpisu predsedu
Dátum zverejnenia:
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