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1. Nƒvrh uznesenia
Miestne zatupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka:
I.
a) K o n š t a t u j e, že n€jom nebytovŠch priestorov v Z€kladnej škole (ZŠ) Tupolevova 20 pre
TJ BUDO Bratislava je pr„padom hodnŠm osobitn‹ho zreteľa podľa Œ 9a ods. 9 p„sm. c) z€kona
č. 138/1991 Zb. o majetku obc„ v znen„ neskorš„ch predpisov z d†vodov, že:
 voľn‹ školsk‹ priestory v poobedňajš„ch hodin€ch s‡ vhodn‹ pre z€ujmov‡ činnosť det„,
ml€deže a dospelŠch, nie na komerčn‹ ‡čely,
 je predpoklad ‡zkej spolupr€ce školy a TJ BUDO pri zvyšovan„ kvality vŠchovy
a vzdel€vania v mimovyučovacom čase v syst‹me starostlivosti o deti a rozvoja ich
pohybovŠch schopnost„,
 pr„nos z pren€jmov tŠchto miestnost„ tvor„ pr„jmy zriaďovateľa a platby za energie
a služby s‡ s‡časťou ‡hrad za m‹di€.
b) s c h v a ľ u j e :
pren€jom veľkej a malej telocvične v ZŠ Tupolevova 20 pre TJ BUDO, Hrob€kova 1, 851 02
Bratislava v mimovyučovacom čase za ceny podľa metodick‹ho usmernenia k prenaj„maniu
nebytovŠch priestorov v škol€ch a školskŠch zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka
podľa čl. III ods. 5, zn„žen‹mu o 50% podľa čl. II ods. 2, t.j. za pren€jom malej telocvične 1,27
€/h a veľkej telocvične za 2,54 €/h na dobu od 1.10.2010 do 30.6.2011, 3 dni v tŠždni po 2
hodiny v malej a veľkej telocvični ako pr„pad hodnŠ osobitn‹ho zreteľa. Cena služieb a energi„
bude stanoven€ v zmysle metodick‹ho usmernenia upraven‹ho o mieru infl€cie za rok 2009.
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.

II.
a) K o n š t a t u j e, že n€jom nebytovŠch priestorov v Z€kladnej škole (ZŠ) Tupolevova 20 pre
fyzick‡ osobu, PhDr. Miroslava Lupt€ka, je pr„padom hodnŠm osobitn‹ho zreteľa podľa Œ 9a
ods. 9 p„sm. c) z€kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc„ v znen„ neskorš„ch predpisov z d†vodov,
že:
 uveden‹ školsk‹ priestory s‡ dlhodobo nevyuž„van‹ a podľa umiestnenia s‡ vhodn‹ pre
pren€jom a ich využitie,
 pr„nos z pren€jmov tŠchto miestnost„ tvor„ pr„jmy zriaďovateľa a platby za energie
a služby s‡ s‡časťou ‡hrad za m‹di€,
b) s c h v a ľ u j e :
pren€jom nebytovŠch priestorov, určenŠch pre ambulanciu a čak€reň školsk‹ho lek€ra, v ZŠ
Tupolevova 20 pre fyzick‡ osobu PhDr. Miroslava Lupt€ka, A. Gwerkovej 4, 851 04 Bratislava
na kancel€rske priestory v rozsahu 39,03 m2 za cenu 8,30 EUR za m2 za rok, t.j. 324 EUR/ročne
na dobu od 1.10. 2010 do 31.12. 2012 ako pr„pad hodnŠ osobitn‹ho zreteľa, každoročne
upravovan‡ o percento infl€cie určenej N€rodnou bankou Slovenska za uplynulŠ kalend€rny rok.
Cena služieb a energi„ bude stanoven€ v zmysle metodick‹ho usmernenia. 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‡vodovƒ sprƒva
N€vrhy na pren€jmy nebytovŠch priestorov v Z€kladnej škole Tupolevova 20 (ZŠ) boli
prerokovan‹ na zasadnut„ Miestnej rady, ktor€ ho uznesen„m č. 606 /2010 odpor‡čala
prerokovať v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V školskej komisii
boli n€vrhy prerokovan‹ 21.09.2010. Stanovisko bude dodan‹.
I. N€vrh predklad€me na prerokovanie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti BratislavaPetržalka, nakoľko žiadateľ požiadal o pren€jom veľkej a malej telocvične 3 x tŠždenne po 2
hodin€ch a žiadame o 50% zn„ženie ceny n€jmu. Občianske združenie TJ BUDO Bratislava je
dlhodobŠm a najv•čš„m n€jomcom telocvične. TJ BUDO Bratislava v tomto roku zaregistrovala
školsk‹ športov‹ stredisko talentovanej ml€deže a tŠm splnila podmienky na zn„ženie, pr„padne
zrušenie ‡hrad n€jmu (čl. II, ods. 2b). Po vz€jomnej dohode navrhujeme len 50% zn„ženie
n€jmu. Ceny služieb a energie ost€vaj‡ zachovan‹ podľa metodick‹ho usmernenia pre
prenaj„manie nebytovŠch priestorov v škol€ch a školskŠch zariadeniach Bratislava-Petržalka.
Ako štatut€rny z€stupca Z€kladnej školy, Tupolevova 20 V€s žiadam o schv€lenie
pren€jmu nebytovŠch priestorov v trakte B2 pre mal‡ telocvičňu s rozlohou 146 m2 a veľk‡
telocvičňu s rozlohou 344m2 za cenu podľa metodick‹ho usmernenia k prenaj„maniu
nebytovŠch priestorov v škol€ch a školskŠch zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka, čl.
III ods. 5, zn„žen‹mu o 50% podľa čl. II ods.2, t.j. v pr„pade malej telocvične za 1 hodinu
pren€jmu 1,27 € a veľkej telocvične 2,54 €/h na dobu od 1.10. 2010 do 30. 6. 2011 ako prˆpad
hodn„ osobitn‰ho zreteľa podľa Œ 9a ods. 9 p„sm. c) z€kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc„
v znen„ neskorš„ch predpisov.
Zd‡vodnenie prˆpadu hodn‰ho osobitn‰ho zreteľa: Predmetn‹ miestnosti n€jmu s‡ vo
večernŠch hodin€ch voľn‹. Škola v„ta spolupr€cu s TJ BUDO Bratislava, pretože zameranie
telovŠchovnej jednoty na karate ‡zko s‡vis„ so z€ujmovou činnosťou školy. TJ BUDO
Bratislava pom€ha pri zabezpečovan„ kr‡žkovej činnosti, vybavenosti kabinetov a telocvičn„
športovŠmi potrebami, organizovan„m s‡ťaž„ pre žiakov a odbornŠch semin€rov pre ved‡cich
športovŠch kr‡žkov. Pr„jmy z pren€jmu telocvičn„ s‡ pr„jmom mestskej časti za priestory, ktor‹
v tomto čase s‡ už voľn‹ a tiež aj pre školu za platby za energie (hlavne za tepeln‡ energiu).
Sk‡senosti zo spolupr€ce s TJ BUDO Bratislava, s ktorou sme mali možnosť spolupracovať aj
v predch€dzaj‡com obdob„, d€vaj‡ predpoklad vz€jomnej vŠhodnosti.
II. N€vrh na pren€jom nebytovŠch priestorov v Z€kladnej škole Tupolevova 20 (ZŠ)
predklad€me na prerokovanie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka.
P†vodn‹ priestory čak€rne a školsk‹ho lek€ra sa nach€dzaj‡ v časti hlavnej budovy susediacimi
s pr„stavbou. Moment€lne sa využ„vaj‡ len ako skladov‹ priestory. Pren€jmom tŠchto priestorov
z„ska mestsk€ časť aj škola finančn‹ prostriedky, čo umožn„ lepšie zhodnotenie budovy.
Ako štatut€rny z€stupca Z€kladnej školy, Tupolevova 20 V€s žiadam o schv€lenie
pren€jmu nebytovŠch priestorov v trakte B3 pre dve miestnosti (v pl€niku ako čak€reň a školskŠ
lek€r) s rozlohou 39,03 m2, za cenu podľa metodick‹ho usmernenia k prenaj„maniu nebytovŠch
priestorov v škol€ch a školskŠch zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka, čl. III ods. 2,
t.j. v pr„pade miestnosti za 8,30 €/m2 na dobu od 1.10. 2010 do 31. 12.2012 ako prˆpad hodn„
osobitn‰ho zreteľa podľa Œ 9a ods. 9 p„sm. c) z€kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc„ v znen„
neskorš„ch predpisov.
Zd‡vodnenie prˆpadu hodn‰ho osobitn‰ho zreteľa: Predmetn‹ miestnosti n€jmu o ktor‹
prejavil z€ujem PhDr. Miroslav Lupt€k nesl‡žia p†vodn‹mu ‡čelu pre školsk‹ho lek€ra
a čak€reň a s‡ voľn‹. Pr„jmy z pren€jmu s‡ pr„jmom mestskej časti za priestory, ktor‹ v tomto
čase s‡ už voľn‹ a tiež aj pre školu za platby za energie (hlavne za tepeln‡ energiu). Poloha
tŠchto miestnost„ zaručuje, že prev€dzka školy nebude rušen€ ich využ„van„m.
3. Prˆlohy: (2)
3.1. Žiadosť n€jomcu Občianske združenie TJ BUDO Bratislava (1 strana)
3.2. Žiadosť n€jomcu PhDr. Miroslav Lupt€k (1 strana)
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