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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) Turnianska 10 pre Centrum voľn�ho času 
(CVČ ) Gessayova 6, 851 03 Bratislava je pr�padom hodn�m osobitn�ho zreteľa podľa � 9a ods. 
9 p�sm. 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� a ml�deže 
a  nie na komerčn� �čely, 

b) je predpoklad �zkej spolupr�ce školy a CVČ pri zvyšovan� kvality v�chovy a vzdel�vania,
c) s�časťou vzdel�vania v škol�ch je plaveck� v�cvik, pričom CVČ nadv�zuje na z�skan� 

schopnosti det� a rozv�ja ich pohybov� danosti,
d) Centrum voľn�ho času (CVČ) Gessayova 6, 851 03 Bratislava je nekomerčn� rozpočtov� 

organiz�cia,
e) 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 Turnianska 10 pre Centrum voľn�ho času (CVČ ) Gessayova 6, 
851 03 Bratislava v rozsahu 12 hod�n t�ždenne za cenu služieb a energi� za 33 € za hodinu, na 
dobu od 1.10.2010 do 25.6. 2011 ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa s bezodplatn�m n�jmom.
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�vrh na pren�jmy nebytov�ch priestorov v Z�kladnej škole Turnianska 10 (ZŠ) boli 
prerokovan� na zasadnut� Miestnej rady, ktor� ho uznesen�m č. 605 /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. 7/2003 bola Z�kladnej 
škole na Turnianskej ulici č. 10 zveren� v r�mci spr�vy majetku  aj stavba na pozemku parc. č. 
2517/1, s�pisn� č�slo 3197.V tejto budove je predmetn� priestor n�jmu.

Ako štatut�rna z�stupkyňa Z�kladnej školy Turnianska 10 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 
33 € za hodinu pre CVČ Gessayova 6

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 prenaj�mame CVČ Gessayova 6, Bratislava - Petržalka niekoľko rokov. 
CVČ Gessayova 6, Bratislava-Petržalka nie je podnikateľsk� subjekt. CVČ Gessayova 6, 
Bratislava - Petržalka zabezpečuje v spolupr�ci so našou školou  plaveck� kr�žky určen� deťom 
z Petržalky od 6 do 15 rokov. Plaveck� kr�žky pre cca 100 det� za t�ždeň zabezpečuj� 
kvalifikovan� tr�neri – učitelia TV. Športov� kr�žky s� v�znamnou s�časťou v�chovno-
vzdel�vacej a z�ujmovej činnosti CVČ a v�znamnou mierou rozširuj� ponuku športov�ho vyžitia 
ako vhodn�ho tr�venia voľn�ho času pre deti petržalsk�ch šk�l.

Popoludňajšie pl�vanie dopĺňa pl�vanie v r�mci školsk�ho vzdel�vacieho programu v 
s�lade s hlavn�mi cieľmi školy.

Žiadam podľa „Metodick�ho usmernenia k prenaj�maniu nebytov�ch priestorov 
v škol�ch a školsk�ch zariadeniach MČ Bratislava-Petržalka zohľadniť čl�nok II. ods. 2, 
bod a) bezodplatne pre z�ujmov�, telov�chovn� činnosť školsk�ch zariaden� o bezodplatn� 
n�jom  a umožniť tak, ako aj po minul� roky, pren�jom za cenu služieb a energi�, čo 
umožňuje aj deťom z rod�n s nižš�mi pr�jmami venovať sa popoludn� pl�vaniu. Ver�me, že  
t�mto  prispievame  k budovaniu vhodn�ch celoživotn�ch n�vykov a k preferovaniu zdrav�ho 
životn�ho št�lu .

Spolupr�ca s CVČ je opakovane bezprobl�mov�, n�jomca svoje z�v�zky pln� riadne a 
včas.

3. Pr�lohy: (1)

3.1 Žiadosť n�jomcu 
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Pr�loha 3.1
Žiadosť n�jomcu


