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NÁVRH UZNESENIA 

 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu: 

  

s c h v a ľ u j e   

 

výpožičku časti nebytových priestorov v rozsahu foyer, galéria a chodba s východom na ul. Robotníc-

ku a sociálne zariadenie, v stavbe súpisné číslo 97 postavenej na pozemku parc. č. 11355/1 

v katastrálne územie Nové Mesto, list vlastníctva číslo 1292 (budova Strediska kultúry                       

na ul. Vajnorská 21) 

 

; za účelom zabezpečenia pokračovania vo vykonávaní odberu vzoriek biologického materiálu 

a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového 

testu 

 

; na dobu určitú odo dňa účinnosti zmluvy až do dňa nasledujúceho po dni ukončenia povinného         

testovania obyvateľstva 

 

; pre spoločnosť Laser therapy, k.s., IČO: 52 968 596, so sídlom Trenčianska 53b), 821 09 Bratislava  

 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení              

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ je daný aktuálnym 

vývojom epidemiologickej situácie v Slovenskej republike vyvolanej šírením nového koronavírusu 

SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, s cieľom ochrany verejného zdravia, pričom 

spoločnosť Laser therapy, k. s. prevádzkuje zriadenie mobilného odberového miesta na výkon diag-

nostických antigénových testov na detekciu ochorenia COVID – 19 

 

s podmienkou: 

zmluva o výpožičke bude zo strany vypožičiavateľa podpísaná najneskôr v lehote 15 dní odo dňa 

schválenia tohto uznesenia miestnym zastupiteľstvom; v prípade, ak vypožičiavateľ v uvedenej lehote 

zmluvu o výpožičke nepodpíše, toto uznesenie stráca platnosť 

 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 
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DȎVODOVÁ SPRÁVA 

 

V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie v Slovenskej republike vyvolanej šírením nového 

koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, s cieľom ochrany verejného  

zdravia požiadala spoločnosť Laser therapy, k.s. o zriadenie mobilného odberového miesta na výkon 

diagnostických antigénových testov na detekciu ochorenia COVID – 19 v priestoroch Strediska           

kultúry na ul. Vajnorská 21 v Bratislave, ktoré na základe zmluvy o spolupráci od polovice decembra 

2020 aj prevádzkuje. Zmluva o spolupráci bola uzavretá na dobu určitú, a to na dobu 30 kalendárnych 

dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Vzhľadom k pretrvávajúcej nepriaznivej situácií a k potrebe           

ochrany verejného zdravia predkladáme tento materiál, ktorého súčasťou je aj zmluva o výpožičke 

nebytových priestorov. Spoločnosť zabezpečuje diagnostické vyšetrenie počas celého týždňa (vrátane 

sobôt a nedieľ) v čase od 10:00 hod. do 19:00 hod.. 

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že na predmete užívania budú prebiehať dokončievacie práce, ktoré spočí-

vajú v osadení interiérových dverí (dodávka a realizácia do 11.04.2021) a v dodaní a montáži nábytku 

s termínom plnenia do 11.04.2021, je zmluva doplnená v Článku IV o nový bod 1 v znení: „Spoloč-

nosť podpisom tejto Zmluvy berie na vedomie skutočnosť, že na predmete užívania môžu prebiehať 

dokončievacie práce, ktoré v sebe zahŕňajú osadenie interiérových dverí (pokladňa WC) a dodávku 

a montáž nábytku (šatňa, bufet, pokladňa), a ktorých zastavenie a/alebo prerušenie nie je možné. Na 

základe tejto skutočnosti Spoločnosť prehlasuje, že počas celej doby prác a/alebo činností súvisiacich 

bezprostredne s dokončievacími prácami na predmete užívania, bude diagnostické vyšetrenia vykoná-

vať v exteriéri (vstup do Strediska kultúry), pričom všetko potrebné vybavenie k zabezpečeniu diagnos-

tických vyšetrení bude Spoločnosť znášať na vlastné náklady.“, čím sa vytvára priestor, že v prípade 

prerokovávania tohto materiálu miestnym zastupiteľstvom nebudú dokončievacie práce vykonané (aj 

napriek dohodnutým termínom), tak Spoločnosť bude diagnostické vyšetrenia vykonávať v exteriéri. 

Čím sa vytvára možnosť pre riadne (bez vád a nedorobkov) dokončenie interiéru a jeho následné pre-

vzatie. Tento postup bol vzájomne od komunikovaný a odsúhlasený zástupcami dodávateľov, spoloč-

nosti mestskej časti a strediska kultúry. 

 

Stanovisko finančnej komisie:  

Návrh na schválenie výpožičky časti nebytových priestorov v stavbe so súpisným číslom 97 (Stredi-

sko kultúry) pre spoločnosť Laser therapy, k.s. 

Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál. 

Autoremedúrou prijal spracovateľ do uznesenia namiesto: na dobu určitú do trvania núdzového stavu, 

nahradiť: pokiaľ bude trvať povinné testovanie, poznámka: upraviť aj v zmluve v článku III v bode 1  

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

 ZA:  5 
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 PROTI: 0 

 ZDRŽAL SA: 0 

 

Materiál bol predmetom rokovania miestnej rady dňa 23.03.2021; predkladateľ stiahol materiál 

z rokovania. 


