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5.3.1

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zmeny nájmu nebytového
priestoru vo výmere 76,42 m2, v stavbe súpis. č. 1280 na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré
Mesto, LV 10, na Sedlárskej 2 pre Griff Pharma s.r.o., so sídlom Hattalova 9 v Bratislave,
IČO 48 125 881,
1. zmenu doby nájmu na dobu určitú 10 rokov
2. zníženie nájomného:
I. alt.: zníženie nájomného na 50,06 Eur/deň, čo predstavuje sumu 18.273,05 Eur/rok
II. alt.: zníženie nájomného na 45,41 Eur/deň, čo predstavuje sumu 16.574,48 Eur/rok,

s podmienkou:
Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej
zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu vyššie špecifikovaných nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že žiadateľ Griff Pharma
s.r.o., pred zmenou právnej formy Mgr. Klaudia Szórádová, má prenajatý nebytový priestor
od roku 2007 za účelom prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – lekárne a vykonávanie
úkonov súvisiacich s výkonom lekárenstva, nebytový priestor udržiava a plní si svoje
povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Žiadateľ má záujem o prevádzkovanie lekárne aj naďalej
a udržiavanie nebytového priestoru za týmto účelom.

Dôvodová správa
PREDMET:

Návrh na zníženie nájomného a zmenu doby nájmu nebytového priestoru v
stavbe súpis. č. 1280 na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na
Sedlárskej 2, na dobu určitú na 10 rokov podľa Zmluvy o nájme
nebytového priestoru č. 07 83 0721 15 00 pre Grif Pharma s.r.o. z dôvodu
striktnej kategorizácie a cenotvorby riadenej Ministerstvom financií SR

ŽIADATEĽ:

Griff Pharma s.r.o.
Hattalova 9
831 03 Bratislava

ÚČEL:

prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – lekárne a vykonávanie
úkonov súvisiacich s výkonom lekárenstva

DOBA NÁJMU: doba neurčitá odo dňa účinnosti zmluvy
NAVRHOVANÁ DOBA NÁJMU: doba určitá 10 rokov odo dňa účinnosti zmluvy
VÝŠKA NÁJOMNÉHO: 22.008,96 Eur ročne
NAVRHOVANÁ VÝŠKA NÁJOMNÉHO:
I. alt.: zníženie nájomného podľa pôvodnej zmluvy na 50,06 Eur/deň, čo predstavuje sumu
18.273,05 Eur/rok
II. alt.: zníženie nájomného o ďalších 9,4 % na 45,41 Eur/deň, čo predstavuje sumu
16.574,48 Eur/rok
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU:
nebytový priestor vo výmere 76,42 m2 v stavbe so súpisným č. 1280 postavenej na pozemku
registra „C“ parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2 v Bratislave, zapísané na liste
vlastníctva č. 10, vo vlastníctve a priamej správe Hlavného mesta SR Bratislavy.
SKUTKOVÝ STAV:
Nebytový priestor vo výmere 76,42 m2 v stavbe so súpisným č. 1280 na pozemku
registra „C“ parc. č. 345 na Sedlárskej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto má na základe
Zmluvy o nájme nehnuteľností č. 07 83 0721 15 00 prenajatý Griff Pharma s.r.o. (ďalej „
nájomca“) na dobu neurčitú. Nájomné bolo Uznesením Mestského zastupiteľstva
č. 289/2015 zo dňa 22.10.2015 stanovené vo výške 22.008,96 Eur/rok. Zmluva o nájme
nebytového priestoru č. 07 83 0721 15 00 bola podpísaná za účelom prevádzkovania
zdravotníckeho zariadenia – lekárne a vykonávania úkonov súvisiacich s výkonom
lekárenstva.
Nájomca požiadal o zníženie nájomného za nájom nebytového priestoru vo výmere
76,42 m2 v stavbe so súpisným č. 1280 postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 345,
k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2 v Bratislave, zapísané na liste vlastníctva č. 10,
zo sumy 22.008,96 Eur ročne na sumu 18.273,05 Eur ročne podľa pôvodnej Zmluvy o nájme
nebytových priestorov č. 07 83 1020 07 00 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme
č. 07 83 1020 07 00, príp. o ďalšie zníženie o 9,3% - t.j. na 16.574,48 Eur ročne.

Nájomca zároveň požiadal o zmenu doby nájmu na dobu určitú na 10 rokov, aby sa
lekáreň mohla zapojiť do verejných súťaží na dodávanie liekov do zdravotníckych zariadení.
Dodávky liekov sa požadujú minimálne na 1-2 roky, čo pri dobe nájme na dobu neurčitú
s možnou výpoveďou do 3 mesiacov nie je možné splniť a lekáreň je automaticky vylúčená
z akýchkoľvek verejných súťaží pre neistú dobu nájmu kvôli nájomnej zmluve. Keďže
nájomca prevádzkuje jedinú historickú lekáreň v Bratislave 22 rokov, bez zapojenia
do verejných súťaží vypísaných zdravotníckymi zariadeniami na zásobovanie je lekáreň
odsúdená na zánik.
Žiadosť odôvodnil aj tým, že v lekárni nie je voľná cenotvorba, ale striktná
kategorizácia a cenotvorba riadená Ministerstvom financií SR. Kvôli legislatívnym zmenám
uskutočneným v zdravotníctve bolo potrebné zmeniť právnu formu podnikania v lekárenstve
z fyzickej osoby na právnickú osobu. Z tohto dôvodu bola podaná žiadosť o novú nájomnú
zmluvu, kde bolo zvýšené nájomné o 20,5% za rok a doba nájmu bola určená na dobu
neurčitú. Toto zvýšenie je pre lekáreň likvidačné.
Zároveň žiada o upresnenie článku V ods. 5 v znení „udržiavania čistoty, poriadku,
verejnej zelene, zimnej údržby“ na znenie podľa pôvodnej Zmluvy o nájme nebytového
priestoru č. 07 83 1020 07 00 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru
č. 07 83 1020 07 00 „udržiavania čistoty, poriadku, verejnej zelene, zimnej údržby, a to
v rozsahu od výkladu predajne tlače na ľavo po roh Sedlárskej ulice s Ventúrskou
ulicou na pravo pri čelnom pohľade na vstup do predmetu nájmu“.
Návrh na schválenie nájmu vyššie špecifikovaných nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že žiadateľ Griff Pharma
s.r.o., (pred zmenou právnej formy Mgr. Klaudia Szórádová) má prenajatý nebytový priestor
od roku 2007 za účelom prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – lekárne a vykonávanie
úkonov súvisiacich s výkonom lekárenstva, nebytový priestor udržiava a plní si svoje
povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Žiadateľ má záujem o prevádzkovanie lekárne a aj naďalej
udržiavať nebytový priestor za týmto účelom, no súčasná výška nájomného je pre lekáreň
likvidačná.

Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 19. 01. 2016 na internete a na
úradnej tabuli svoj zámer týkajúci sa zníženia nájomného a zmeny doby nájmu na dobu
určitú na 10 rokov nebytového priestoru v stavbe súpis. č. 1280 na pozemku parc. č. 345,
k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, prenajať uvedený nebytový priestor z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 21. 01. 2016, kde uznesenie nebolo
prijaté.

DODATOK č. 07 83 0721 15 01 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÉHO
PRIESTORU č. 07 83 0721 15 00

Prenajímateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené:
JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta
peňažný ústav:
ČSOB, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453
BIC (SWIFT):
CEKOSKBX
IČO:
00603481
DIČ:
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
Nájomca:
Griff Pharma s.r.o.
Zastúpené: Mgr. Klaudia Szórádová
sídlo: Hattalova 9, 831 03 Bratislava
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 103899/B
IČO: 48 125 881
DIČ: 2120073538
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: SK68 7500 0000 0040 2184 2504
Číslo telefónu: +421 903 401 007
E-mail: drif@chello.sk
(ďalej len „nájomca“)

po vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č. 07 83 0721 15 01 (ďalej „dodatok“)
k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0721 15 00 uzatvorenej dňa 30.11.2015
(ďalej „zmluva“)

Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.11.2015 Zmluvu o nájme nebytového priestoru č. 07 83
0721 15 00, predmetom ktorej je nehnuteľnosť- nebytový priestor nachádzajúci sa
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 345, zapísaná na LV č. 10, na Sedlárskej ulici,
súpisné č. 1280, orientačné č. 2, súčasťou ktorého je aj vnútorné zariadenie.

Čl. II
Zmeny zmluvy
1. Čl. II ods. 1 zmluvy sa mení a znie:
„1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú 10 rokov a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy v súlade s Čl. IX ods. 7 tejto zmluvy.“
2. Čl. III ods. 1 zmluvy sa mení a znie:
„1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta Slovenskej republiky č. xx/2016 zo dňa 04.02.2016 nasledovne:
vo výške........“
3. Čl. III ods. 2 zmluvy sa mení a znie:
„ 2. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať dohodnuté nájomné v štvrťročných splátkach vo výške
.............. Eur, vždy do 15. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka
na účet prenajímateľa vedený v ČSOB, a.s. č. účtu IBAN: SK5875000000000025828453,
BIC-SWIFT: CEKOSKBX, variabilný symbol 783072115.“
4. ČL. IV ods. 1 zmluvy sa mení a znie:
„ 1. Nájom skončí uplynutím doby uvedenej v čl. II. Pred uplynutím dojednanej doby sa
nájom môže skončiť písomnou dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou alebo
odstúpením od zmluvy. V písomnej dohode o zániku nájmu sa uvedie deň, ku ktorému sa
nájom skončí. Ak deň ukončenia nájmu nie je v dohode uvedený, skončí sa nájom dňom
nasledujúcim po dni, keď bola písomná dohoda uzavretá.“
5. Čl. IV ods. 2 zmluvy sa mení a znie:
„ 2. Zmluvné strany môžu písomne vypovedať túto zmluvu podľa § 9 zákona č. 116/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov, pričom sa dohodli, že výpovedná lehota je tri mesiace a začína
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.“
6. Čl. V ods. 5 sa mení a znie:
„ 5. Nájomca užívajúci predmet nájmu sa zaväzuje udržiavať predmet nájmu v stave, ktorý je
v súlade s platnými právnymi predpismi súvisiacimi s prevádzkou obdobného zariadenia.
Nájomca preberá na seba všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka objektu
vyplývajúce z platných všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä na úseku
požiarnej ochrany - povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v platnom znení, najmä povinnosti v zmysle ustanovení § 4 a § 5, na úseku
hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - povinnosti vyplývajúce zo zákona č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, o ochrane majetku a pod. a z platných všeobecne záväzných
nariadení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Staré Mesto týkajúcich sa najmä
udržiavania čistoty, poriadku, verejnej zelene, zimnej údržby, a to v rozsahu od výkladu
predajne tlače na ľavo po roh Sedlárskej ulice s Ventúrskou ulicou na pravo pri
čelnom pohľade na vstup do predmetu nájmu a Všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
odpadmi na území Hlavného mesta SR Bratislavy.“

Čl. III
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0721 15 00 zostávajú
nezmenené.
2. Úpravy výšky nájomného a doby nájmu schválilo Mestské zastupiteľstvo Uznesením č.
.........
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho
forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Dodatok k zmluve sa vyhotovuje
pre prenajímateľa a 4 pre nájomcu.

v 9 rovnopisoch

s platnosťou

originálu,
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5. Tento dodatok k nájomnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa
ustanovenia § 47a ods. 1 zákona. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník
v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

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

........................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

...............................................................
Mgr. Klaudia Szórádová
konateľka spoločnosti Griff Pharma s.r.o.

Prílohy:
príloha č. 1 špecifikácia priestoru
Príloha č. 1:
Objekt:
Nájomca:

Sedlárska 2
Griff Pharma s.r.o.

A. Špecifikácia priestorov:
hlavné priestory
5
vedľajšie priestory
4
4.1
4.2
7
7.1
7.2

lekáreň

40,0

chodba
kancelária
sklad liekov
šatňa, kuchynka
chodba
WC

3,5
10,5
6,6
8,0
6,3
1,52

celý predmet nájmu

76,42

B. Výpočtový list úhrad a zálohových platieb za služby spojené s nájmom
I. Nájomné
spôsob využitia
hlavné priestory
vedľajšie priestory
spolu

plocha v m2

nájomné Eur/m2/rok

nájomné Eur/rok

40,0
36,42

II. Zálohy za služby spojené s nájmom
- elektrická energia
- odvoz odpadu
- vodné a stočné
- dodávka tepla, TÚV
- upratovanie
spolu

Ročná úhrada za nájom
Ročná úhrada záloh za služby spojené s nájmom
Štvrťročná úhrada za nájom
Štvrťročná úhrada záloh za služby spojené s nájmom

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

xxxxxxxx

75,68 Eur/rok
226,25 Eur/rok
304,72 Eur/rok
605,86 Eur/rok
64,93 Eur/rok
1.277,44 Eur/rok

xxxxxxxx Eur
1.777,44 Eur
xxxxxxx Eur
319,36 Eur

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 18.01.2016
___________________________________________________________________________
10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia nájomného
a zmeny doby nájmu na dobu určitú na 10 rokov nebytového priestoru v stavbe súpis.č. 1280 na
pozemku parc.č. 345, k.ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o., so sídlom
v Bratislave
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní
materiálu odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zmeny nájmu nebytového
priestoru vo výmere 76,42 m2, v stavbe súpis. č. 1280 na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, LV
10, na Sedlárskej 2 pre Griff Pharma s.r.o., so sídlom Hattalova 9 v Bratislave, IČO 48 125 881,
1. zmenu doby nájmu na dobu určitú 10 rokov
2. zníženie nájomného:
I. alt.: zníženie nájomného na 50,06 Eur/deň, čo predstavuje sumu 18.273,05 Eur/rok
II. alt.: zníženie nájomného na 45,41 Eur/deň, čo predstavuje sumu 16.574,48 Eur/rok,
s podmienkou:
Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve
nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.
Návrh na schválenie nájmu vyššie špecifikovaných nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že žiadateľ Griff Pharma s.r.o., pred zmenou právnej
formy Mgr. Klaudia Szórádová, má prenajatý nebytový priestor od roku 2007 za účelom
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – lekárne a vykonávanie úkonov súvisiacich s výkonom
lekárenstva, nebytový priestor udržiava a plní si svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Žiadateľ má
záujem o prevádzkovanie lekárne aj naďalej a udržiavanie nebytového priestoru za týmto účelom.
Hlasovanie:
prítomní: 9, za: 3, proti: 4, zdržal sa: 2
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 18.1.2016

