
Zverejnené od 14.06.2021 do 29.06.2021 

 

mestská časť Bratislava – Nové Mesto zverejňuje 

zámer schváliť postúpenia práv z nájomnej zmluvy č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021 

 

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

prípad hodný osobitného zreteľa 

 

; z pôvodného nájomcu: MUDr. Daniela Mistríková, prevádzkujúcim zdravotnícke zariadenie v odbore 

stomatológia, identifikátor: 61-31761691-A0001 na spoločnosť DENTAL KALINA s.r.o., Staré Grunty 

262, 841 04 Bratislava, IČO: 53 621 514  

 

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že spoločnosť DENTAL KALINA s.r.o. bude               

pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rovnakom rozsahu, a to formou prevádzkovania 

zubnej ambulancie, pričom zdravotná starostlivosť je poskytovaná aj žiakom a zamestnancom           

základnej školy 

 

; z pôvodného nájomcu: MUDr. Daniela Mistríková, prevádzkujúcim zdravotnícke zariadenie v odbore 

stomatológia, identifikátor: 61-31761691-A0001 na spoločnosť DENTAL KALINA s.r.o., Staré Grunty 

262, 841 04 Bratislava, IČO: 53 621 514  

 

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že spoločnosť DENTAL KALINA s.r.o. bude               

pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rovnakom rozsahu, a to formou prevádzkovania 

zubnej ambulancie, pričom zdravotná starostlivosť je poskytovaná aj žiakom a zamestnancom           

základnej školy 

 

Za týchto podmienok: 

1. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021 bude všetkými zmluvnými      

stranami s výnimkou zriaďovateľa podpísaný v lehote 60 dní odo dňa prijatia tohto uznesenia 

miestnym zastupiteľstvom. V prípade, ak dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2021 zo dňa 

02.01.2021 v uvedenej lehote nebude podpísaný, toto uznesenie stráca platnosť. 

2. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť najskôr päť (5) pracovných dní odo dňa písomného           

oznámenia mestskej časti, že spoločnosť DENTAL KALINA s.r.o., Staré Grunty 262, 841 04 

Bratislava, IČO: 53 621 514 nadobudla oprávnenie na podnikanie v zdravotníctve, túto 

skutočnosť je spoločnosť povinná mestskej časti oznámiť najneskôr do 31.07.2021. Pokiaľ 

k uvedenému dátumu spoločnosť DENTAL KALINA s.r.o., Staré Grunty 262, 841 04 

Bratislava, IČO: 53 621 514  nenadobudne oprávnenie na podnikanie v zdravotníctve, dodatok 

č. 1 nenadobudne účinnosť (rozväzovacia podmienka). 

 
Ing. Ignác Olexík, PhD., v.r. 

                prednosta MÚ BA NM 
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