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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 nebytovŠch priestorov v Z€kladnej škole (ZŠ) Budat„nska 61 pre Miestny športovŠ
klub Iskra Petržalka 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:
a) priestory šatn„, ktor‹ sl‡žia v dopoludňajš„ch hodin€ch pre žiakov našej školy s‡ vhodn‹
na využitie pre zabezpečenie činnosti športov‹ho klubu, ktorŠ vyv„ja svoju činnosť
s petržalskŠmi žiakmi v školskom are€li našej školy,
b) v školskom are€li je vybudovan‹ futbalov‹ ihrisko s umelŠm povrchom, ktor‹ho je
spr€vcom Miestny športovŠ klub Iskra Petržalka,
c) pr„jem z pren€jmov 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 nebytovŠch priestorov - šatn„ v ZŠ Budat„nska 61 pre Miestny športovŠ klub Iskra
Petržalka v rozsahu 83,8 m2 za cenu 8,50 EUR za m2 za rok, t.j. 712,30 EUR ročne, zvŠšen‹
o 20% za už„vanie spoločnŠch priestorov, t.j. 854,76 EUR za rok na dobu od 1.10.2010 do
15.12.2010 ako pr„pad hodnŠ osobitn‹ho zreteľa. Cena služieb a energi„ bude stanoven€
pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy. Zmluva o n€jme bude s n€jomcom
podp„san€ do 30 dn„ po schv€len„ uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V opačnom pr„pade toto
uznesenie strat„ platnosť.
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Dˆvodovƒ sprƒva
N€vrh na pren€jom nebytovŠch priestorov v Z€kladnej škole Budat„nska 61 (ZŠ) bol
prerokovanŠ na zasadnut„ Miestnej rady, ktor€ ho uznesen„m č. 607 /2010 odpor‡čala
prerokovať v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V školskej komisii
boli n€vrhy prerokovan‹ 21.09.2010. Stanovisko bude dodan‹.
N€vrh na pren€jom nebytovŠch priestorov - šatn„ v Z€kladnej škole Budat„nska 61 (ZŠ)
predklad€me na prerokovanie v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka z d†vodu
ukončenia doteraz platnej n€jomnej zmluvy k term„nu 30.6.2010.
Zverovac„m protokolom mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 10/2003 bola ZŠ
Budat„nska 61 zveren€ spr€va majetku: stavba na pozemku parc. č. 2045, s‡pisn‹ č„slo 3117,
pozemok parc. č. 2044, zastavan€ plocha o vŠmere 14 662 m2, pozemok parc. č. 2045, zastavan€
plocha o vŠmere 10 681 m2 a pr€va a z€v•zky.
Ako štatut€rny z€stupca Z€kladnej školy Budat„nska 61 V€s žiadam o schv€lenie
pren€jmu nebytovŠch priestorov - šatn„ v trakte B 3 školy s celkovou plochou 83,8 m2 na pr„zem„
(miestnosti 125,126 a 127) podľa čl. III ods. 2 metodick‹ho usmernenia pre prenaj„manie
nebytovŠch priestorov v škol€ch a školskŠch zariadeniach v sume 8,50 EUR/m2/ + 20% za
už„vanie spoločnŠch ročne pre Miestny športovŠ klub Iskra Petržalka
ako pr†pad 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.
Zdˆvodnenie pr†padu hodn‰ho osobitn‰ho zreteľa:
Predmetn‹ miestnosti sl‡žia v čase vyučovania na prezliekanie žiakov na hodiny telesnej
vŠchovy. Po skončen„ vyučovania a z€ujmovej činnosti žiakov našej školy s‡ tieto priestory
voľn‹. Miestny športovŠ klub ISKRA Petržalka využ„va školskŠ are€l s ihriskom s umelŠm
povrchom a nem€ in‡ možnosť zabezpečiť prezliekanie a odkladanie vec„ členov tohto klubu.
V športovom klube s‡ zaraden„ aj žiaci našej školy. Vybudovanie ihriska s umelŠm povrchom je
pre n€s pr„nosom, nakoľko ho využ„vame na hodin€ch telesnej vŠchovy. Podporujeme i športov‹
aktivity det„ v čase mimo vyučovania.
Probl‹mom je financovanie prenaj„manŠch priestorov zo strany Miestneho športov‹ho klubu
Iskra Petržalka..
Navrhujeme dĺžku pren€jmu na dobu podľa žiadosti do 15. decembra 2010.
3. Pr†lohy: (1)
3.1. Žiadosť n€jomcu
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