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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
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V Miestnej rade mestskej časti
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Spracoval :
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dlhodobý prenájom na dobu 20 rokov časti
areálu Základnej školy Prokofievova ul.č.5
o celkovej výmere 15 560 m2 za cenu 7,-Sk/m2
a rok pre žiadateľa Jednotka – tenisová škola,
občianske združenie, Záhumenná 318,Bratislava

Dôvodová správa
Na tunajší miestny úrad sa obrátil žiadateľ Jednotka – tenisová škola, občianske
združenie, Záhumenná 318, 851 10 Bratislava so žiadosťou o dlhodobý nájom časti areálu
Základnej školy Prokofievova ul. č. 5 na obdobie 30 rokov za účelom revitalizácie športovísk.
Žiadateľ má v súčasnosti uzatvorenú zmluvu o nájme pozemkov č. 166/2008
so Základnou školou Prokofievova ul. č. 5 na obdobie 5 rokov od 30. 01. 2008 za cenu 5,Sk/m2/rok na celkovú plochu pozemkov o výmere 11 814 m2. Dňa 11.4.2008 bol podpísaný
Dodatok č.1 k tejto zmluve na prenájom pozemku p.č. 3288 o výmere 3 476 m2 z dôvodu, že
časť z tohoto pozemku tvoria chodníky pri športových zariadeniach, ktoré majú byť
revitalizované. Pozemok č.3288 bol prenajatý na základe dodatočnej žiadosti žiadateľa.
Ročný prenájom predstavuje čiastku 77 800,- Sk. Pozemky p.č. 3289, 3288, 3283, 3282, 3281
a 3280 o celkovej výmere 15 290 m2 boli zverené do správy Základnej škole Prokofievova ul.
č. 5 protokolom č. 3/2003 zo dňa 5. 3. 2003 spolu s ostatnými pozemkami v areáli tejto
základnej školy. Účelom nájmu uvedeným v tejto zmluve je realizácia revitalizácie vyššie
uvedených pozemkov s cieľom vybudovania viacúčelových ihrísk, tenisových kurtov a s tým
súvisiaceho vybavenia športovísk. Na realizáciu revitalizácie spracoval nájomca projekt, ktorý
bude hradený čiastočne z vlastných zdrojov a čiastočne z prostriedkov získaných z nórskeho
finančného mechanizmu, resp. z iných zdrojov.
Na spracovaný projekt má žiadateľ podľa jeho vyjadrenia v žiadosti možnosť čerpať
finančné zdroje z Nórskych fondov až do výšky 1 milióna EU s tým, že podmienkou na
schválenie nenávratnej dotácie z tohto zdroja je dlhodobý prenájom.
Práce na revitalizácii športovísk sú rozdelené do dvoch fáz. V prvej fáze, ktorá prebieha
v roku 2008, preinvestuje žiadateľ 3 100 000,- Sk z vlastných zdrojov. Bude zrealizovaná
výstavba 4 tenisových antukových kurtov. Táto časť revitalizácie bude po ukončení daná do
prevádzky tak, aby mohla byť využívaná ešte počas roka 2008. V roku 2009 počas priebehu
druhej fáze chce žiadateľ preinvestovať 1 milión EU zo zdrojov EÚ (Nórske fondy). Počas
tohto obdobia by mali byť zrealizované nasledovné stavby:
• 2 tenisové antukové kurty,
• 3 tenisové gumovo-asfaltové kurty,
• nafukovacia pretlaková tenisová hala pre 4 tenisové kurty,
• nafukovacia pretlaková tenisová hala pre 3 tenisové kurty,
• nízkonapäťové prípojky, plynová prípojka, prístrešky pre nafukovacie haly,
• mini tenis s bazénikom,
• rekonštrukcia jestvujúceho objektu na náradie,
• tenisová stena,
• plážové volejbalové ihrisko,
• 2 basketbalové ihriská (gumovoasfaltové a tartanové, resp. s umelým trávnikom),
• úprava rozvodu vody pre areál,
• úprava jestvujúcich komunikácií a chodníkov, terénu – zelene,
• oplotenie areálu, vonkajšie osvetlenie areálu a jeho ozvučenie, vonkajšie osvetlenie 2
kurtov,
• odpadové hospodárstvo.
Na základe vyššie uvedeného predkladáme návrh na dlhodobý nájom na obdobie 20 rokov pri
cene nájmu 5,- Sk/m2/rok. Podmienkou pre schválenie dlhodobého nájmu je, že žiadateľ bude
garantovať realizáciu investícií vo výške 3 100 000,- Sk a 1 milióna EU v období do 5 rokov
od uzatvorenia zmluvy o dlhodobom nájme. Súčasne mestská časť bude garantovať, že si
žiadateľ môže uplatniť odpisovanie týchto investícií. Tieto podmienky budú zapracované do
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návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto materiálu. Návrh zmluvy bude predložený
samostatne.
Materiál bol prerokovaný v komisii správy majetku a miestnych podnikov dňa 9.4.2008, vo
finančnej komisii dňa 14.4.2008 a bude prerokovaný v školskej komisii dňa 5.5.2008.
Materiál bol prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 22.4.2008,
ktorá uznesením č. 177 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporučila schváliť prenájom na dobu 20 rokov časti areálu Základnej školy Prokofievova ul
č.5 o celkovej výmere 15 290 m2 za cenu 7,- Sk/m2/rok pre žiadateľa Jednotka – tenisová
škola, Občianske združenie, Záhumenská č. 318, Bratislava.
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Výpis
zo zápisnice komisie správy miestneho majetku a miestnych podnikov zo dňa 09.04.2008

K bodu 1. Návrh na dlhodobý prenájom časti areálu Základnej školy Prokofievova ul.
č.5 pre žiadateľa Jednotka – tenisová škola, občianske združenie, Záhumenná 318,
Bratislava
Uznesenie č. 1
Komisia odporúča dlhodobý prenájom na dobu 20 rokov za podmienok :
- na základe doplnenia doloženého k žiadosti dopracovať do materiálu prenájom
pozemku p. č. 3288 o výmere 3 476 m2 a prenájom tohto pozemku premietnuť aj do
výšky úhrady za prenájom v Dodatku č. 1 k jestvujúcej nájomnej zmluve, ktorú
uzatvorila Základná škola Prokofievova 5 a žiadateľ,
- v podmienkach nájomnej zmluvy na dlhodobý prenájom uviesť, že nájomca počas
trvania celej doby nájmu zabezpečí:
a) bezplatné využívanie minimálne jedného basketbalového ihriska a doskočiska pre
širokú verejnosť počas prevádzkovej doby vo svojich športových zariadeniach,
b) možnosť využívania volejbalového ihriska minálne počas 3 hodín denne
v odpoludňajších hodinách pre petržalskú verejnosť,
c) pre Základnú školu Prokofievova 5 bezplatné využívanie areálu športovísk
nájomcu,
- výška nájmu 7,- Sk/m2/rok,
- náklady na prevádzku (energie, služby spojené s užívaním predmetu nájmu, opravy
a údržbu) si nájomca zabezpečí vo vlastnej réžii,
- nájomca si nemôže uplatniť nárok na úhradu investovaných nákladov pred i po
uplynutí doby nájmu.
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0

Za správnosť výpisu: Ing. Ján Kubička

Ing. Peter Hrdlička
predseda komisie
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Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 14.04.2008
Prítomní: : Mgr. Belohorec, Ing. Vermeš, Ing. Plšek, MUDr. Janota, PhD., CSc, Ing. Hanák,
Mgr. Bakerová-Dragúňová, Ing. Kocka, p. Števove
Neprítomní: Ing. Weissensteiner,
K bodu :
Návrh na dlhodobý prenájom časti ZŠ Prokofjevova pre tenisovú školu
Stanovisko:
Vzhľadom na rozsah materiálu odkladá finančná komisia tento materiál na ďalšie rokovanie
komisie. Zároveň na ďalšie rokovanie prizvať žiadateľa, predložiť projekt, stanovisko školy,
majetkové vysporiadanie po ukončení nájmu. Tento postup bol schválený nasledovne:
Hlasovanie:
Prítomní : 7
Za
:7
Proti
:0
Zdržal sa : 0

V Bratislave 14.04.2008

Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček
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