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N�vrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:

I. k o n š t a t u j e,

že n�jom školsk�ho baz�na v Z�kladnej škole (ZŠ) Hol�čska 50 pre Plaveck� klub ORCA 
SPORT je pr�padom hodn�m osobitn�ho zreteľa podľa � 9a ods. 9 p�sm.c c) z�kona č. 138/1991 
Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov z d�vodov, že:

a) školsk� baz�n je v popoludňajš�ch hodin�ch vhodn� pre z�ujmov� činnosť det�, ml�deže 
a dospel�ch, nie na komerčn� �čely, 

b) je predpoklad �zkej spolupr�ce školy a plaveck�ho klubu pri zvyšovan� kvality v�chovy 
a vzdel�vania,

c) s�časťou vzdel�vania v škol�ch je plaveck� v�cvik, pričom plaveck� klub nadv�zuje na 
z�skan� schopnosti det� a vychov�va aj špičkov�ch plavcov, 

d) pr�nos z pren�jmu priestorov školsk�ho baz�na tvor� pr�jmy zriaďovateľa a platby za 
energie a služby s� s�časťou �hrad za m�di�.

II. s c h v a ľ u j e

pren�jom školsk�ho baz�na v ZŠ Hol�čska 50 pre Plaveck� klub ORCA SPORT, Mušk�tov� 21, 
900 28 Iv�nka pri Dunaji v rozsahu 6 hod�n t�ždenne za cenu za n�jom 7,00 € za hodinu a za 
služby a energie 33,00 € za hodinu, na dobu od 2.11.2010 do 30.6.2011 ako pr�pad hodn� 
osobitn�ho zreteľa. Zmluva o n�jme bude s n�jomcom podp�san� do 30 dn� od schv�lenia 
uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V opačnom pr�pade toto uznesenie strat� platnosť.
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2. D�vodov�  spr�va

N�vrhy na pren�jmy nebytov�ch priestorov v Z�kladnej škole Hol�čska 50 (ZŠ) boli 
prerokovan� na zasadnut� Miestnej rady, ktor� ho uznesen�m č. 604 /2010 odpor�čala 
prerokovať v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V školskej komisii
boli n�vrhy prerokovan� 21.09.2010. Stanovisko bude dodan�.

Zverovac�m protokolom mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 11/2003 bola Z�kladnej 
škole Hol�čska 50 zveren� spr�va majetku: stavba na pozemku parc. č. 1642, s�pisn� č�slo 3159, 
pozemok parc. č. 1642, zastavan� plocha o v�mere 3299 m2, pozemok  parc. č. 1643, zastavan� 
plocha o v�mere 22367 m2 a pr�va a z�v�zky.

Ako štatut�rny z�stupca Z�kladnej školy Hol�čska 50 V�s žiadam o schv�lenie pren�jmu   
školsk�ho baz�na (umiestnen�ho v trakte B2) podľa čl. III ods.5 a ods. 6 metodick�ho 
usmernenia pre prenaj�manie nebytov�ch priestorov v škol�ch a školsk�ch zariadeniach v sume 
40 € za hodinu pre Plaveck� klub ORCA SPORT Bratislava

ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa
podľa � 9a ods. 9 p�sm. c) z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov.

Zd�vodnenie pr�padu hodn�ho osobitn�ho zreteľa:

Školsk� baz�n bol už v minul�ch rokoch v mimovyučovacom čase využ�van� na pr�pravu 
plavcov r�znych kateg�ri�. Škola vtedy zabezpečovala tr�nerov v spolupr�ci s r�znymi klubmi. 
Od roku 2007 začala spolupr�ca s Plaveck�m klubom ORCA, ktor� sa po n�raste plavcov  
rozdelil a vznikol ďalš� Plaveck� klub ORCA SPORT. N�jomn� zmluvy boli uzatv�ran� vždy na 
jeden školsk� rok. 

Plaveck� klub ORCA SPORT tr�nuje deti a ml�dež najm� z Petržalky, pričom veľk� časť 
je priamo z našej školy. Talentovan� žiaci postupuj� v r�mci klubu ORCA do vyšš�ch kateg�ri�, 
kde s� pripravovan� pre r�zne s�ťaže. V tomto obdob� m� ORCA aj plavcov, ktor� sa v�borne 
umiestňuj� v celoslovensk�ch a medzin�rodn�ch s�ťažiach.

Svojou činnosťou klub prispieva k rozvoju cieľavedomosti a telesnej zdatnosti det�. Je 
pr�nosom pre našu školu. Každoročne zveľaďuje priestory baz�na – maľovanie chodby a šatn� 
baz�na, inštal�cia nov�ch skriniek v šatniach chlapcov aj dievčat a r�zne ďalšie veci, ktor� 
skr�šľuj� priestory alebo zlepšuj� ich funkčnosť.

Vzhľadom k tomu, že n�jomca využ�va baz�n 3 dni v t�ždni s celkov�m počtom 6 
hod�n/t�ždeň, presahuje počet dn� v mesiaci 10 dn�. Z toho d�vodu je žiadosť post�pen� na 
Miestne zastupiteľstvo.  

Podľa čl. III ods.5 a ods.6 metodick�ho usmernenia pre prenaj�manie nebytov�ch 
priestorov v škol�ch a školsk�ch zariadeniach v zriaďovateľskej p�sobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka je stanoven� cena n�jmu baz�na za 1 hodinu v sume 7,00 EUR, cena energi� 
na 33 EUR. Oddelenie školstva, kult�ry a športu navrhuje dĺžku pren�jmu školsk�ho baz�na v 
škole najdlhšie na dobu 1 roka pre pr�pad bud�cej potreby uveden�ho priestoru pre v�chovno-
vzdel�vaciu činnosť. 

3. Pr�lohy: (1)

3.1 Žiadosť n�jomcu Plaveck� klub ORCA SPORT
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Príloha 3.1


