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1. 

Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2021 

 mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 9.2.2021 

 

Názov bodu programu:  

Návrh na schválenie výpožičky nebytových priestorov za účelom prevádzkovania mobilných 

odberových miest  

 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

A) s c h v a ľ u j e 

podľa § 659 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

1. výpožičku nebytového priestoru v Ľudovom dome, vstupnú chodbu do priestorov 

k múzeu, múzeum Ľudového domu vrátane zázemia, ul. Pia X , Bratislava, zapísanej 

na LV č. 1, v podiele: 1/1 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, 

stavba je postavená na parcele registra „C“ KN parc. č. 14/2, v katastrálnom území ZB 

bezodplatne pre účely zriadenia a prevádzkovania mobilného odberového miesta 

(MOM) na území Bratislavy, určeného na diagnostiku infekčného respiračného 

ochorenia COVID-19, prostredníctvom antigénového testu, na obdobie maximálne do 

30.06.2021, záujemcovi  Xlinebus s.r.o. so sídlom Prídavková 16, Bratislava, ktorý 

prejavil záujem o prevádzkovanie MOM, na území mestskej časti 

2. výpožičku nebytového priestoru v Spoločenskom dome, vstupnú chodbu, sobášnu 

miestnosť vrátane zázemia, ul. Námestie Rodiny 1,  Bratislava, zapísanej na LV č. 

2821, v podiele: 1/1 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, 

stavba je postavená na parcele registra „C“ KN parc. č. 1719/4/2, v katastrálnom 

území ZB bezodplatne pre účely zriadenia a prevádzkovania mobilného odberového 

miesta (MOM) na území Bratislavy, určeného na diagnostiku infekčného respiračného 

ochorenia COVID-19, prostredníctvom antigénového testu, na obdobie maximálne do 

30.06.2021, záujemcovi  .........., ktorý prejaví záujem o prevádzkovanie MOM, na 

území mestskej časti, 

 

s podmienkou,  

že zmluva o výpožičke bude záujemcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v 

Miestneho zastupiteľstve Bratislava – Záhorská Bystrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. 

Dôvodová správa 

 
Epidemiologická situácia na Slovensku stále nie je pod kontrolou. Z dôvodu jej nepriaznivého 

vývoja v Bratislave a narastajúceho záujmu o diagnostiku infekčného respiračného ochorenia 

COVID-19 vyvolaného novým koronavírusom SARS-CoV-2 prostredníctvom antigénového testu 

(ďalej len „testovanie“), považuje mestská časť za dôležité zriadiť mobilné odberové miesta, 

ktoré budú mať obyvatelia mestskej časti ľahko dostupné. 

 

Dňa 12.1.2021 sme požiadali Regionálny úrad verejného zdravotníctva o schválenie priestorov 

pre zriadenie mobilného odberového miesta nasledovne: 

1. Ľudový dom, ul. Pia X, parc.č. 14/2, zapísaná na LV č.1 

2. Sobášna miestnosť v Spoločenskom dome, Námestie Rodiny 1, parc.č. 1719/4, 

zapísaný na  

LV č. 2821  

3. Nebytový priestor v Zdravotnom stredisku, Gbelská 8, parc.č. 1719/5, zapísaná na LV 

č. 2059 

  

Dňa 22.1.2021  boli RÚVZ schválené dve miesta vhodné  na zriadenie MOM: 

1. Ľudový dom, ul. Pia X, parc.č. 14/2, zapísaná na LV č.1 

2. Sobášna miestnosť v Spoločenskom dome, Námestie Rodiny 1, parc.č. 1719/4, 

zapísaný na  

LV č. 2821  

 
 

Dňa 28.1.2021 požiadala firma Xlinebus ako poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti (ďalej 

,,PZS“) o poskytnutie nebytových priestorov v Ľudovom dome pre poskytovanie služieb 

mobilného odberového miesta na, ktoré dostal povolenie z Ministerstva zdravotníctva SR. PZS 

bude povinný vykonávať diagnostické vyšetrenia v rozsahu min. 6 dní v týždni, z toho min. 1 deň 

bude deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, min. 8 hodín denne. PZS má schválené 

otváracie hodiny pre poskytovanie služby od pondelka do soboty v čase od 9:00 do 17:30hod. 

 

O priestor v Sobášnej miestnosti prejavila záujem firma Event Medical Solutions s.r.o, ktorá má 

tohto času žiadosť o poskytnutie dotácie na Ministerstve zdravotníctva SR. V prípad schválenia 

dotáciu mestská časť zmluvu o výpožičke uzatvorí aj s týmto poskytovateľom MOM. 

 

 


