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N€vrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka:
I.
a) K o n š t a t u j e,
že n€jom veľkej telocvične v Z€kladnej škole (ZŠ) Gessayova 2 pre Občianske združenie FOLK
EKONŠM Bratislava je pr„padom hodn‹m osobitnŒho 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) voľnŒ školskŒ priestory v poobedňajš„ch hodin€ch s‡ vhodnŒ pre z€ujmov‡ činnosť det„,
ml€deže a dospel‹ch, nie na komerčnŒ ‡čely,
b) folkl•rny s‡bor Ekon•m reprezentuje a š„ri ľudov‡ kult‡ru Slovenska po celom jeho
‡zem„ aj v zahranič„ a spolupr€ca s‡boru a školy m€ viac ako 10 ročn‡ dobr‡ trad„ciu,
c) pr„nos z pren€jmov t‹chto miestnost„ tvor„ pr„jmy zriaďovateľa a platby za energie
a služby s‡ s‡časťou ‡hrad za mŒdi€.
b) s c h v a ľ u j e :
pren€jom veľkej telocvične v ZŠ Gessayova 2 pre Občianske združenie FOLK EKONŠM
Bratislava v rozsahu 8 hod„n 3 dni v t‹ždni podľa metodickŒho usmernenia k prenaj„maniu
nebytov‹ch priestorov v škol€ch a školsk‹ch zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka,
upravenŒho o mieru infl€cie v SR v roku 2009 oproti predch€dzaj‡cemu roku (1,6 %), čl. III ods.
5, t.j. v pr„pade veľkej telocvične za 1 hodinu pren€jmu 5,08 € od 01. 10. 2010 do 30. 06. 2011
ako pr„pad hodn‹ osobitnŒho zreteľa. Cena služieb a energi„ bude stanoven€ v zmysle
metodickŒho usmernenia upravenŒho 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 školskŒho are€lu Z€kladnej školy Gessayova 2 (ZŠ) pre Tenisov‹ klub OLYMP (TK
OLYMP) je pr„padom hodn‹m osobitnŒho zreteľa podľa • 9a p„sm. c) z€kona č. 138/1991 Zb.
o majetku obc„ v znen„ neskorš„ch predpisov z d†vodov, že:
 že pozemok, na ktorom je umiestnen‹ tenisov‹ kurt je v pren€jme TK OLYMP od 31.
04.2008 na z€klade n€jomnej zmluvy č. 5/2008. Touto zmluvou prenajala ZŠ Gessayova
2 n€jomcovi TK OLYMP tenisov‹ kurt na dobu 5 rokov,
 tenisov‹ kurt bol pred pren€jmom TK OLYMP v dezol€tnom stave a nebolo
v možnostiach školy a zriaďovateľa ho revitalizovať,
 za dobu pren€jmu TK OLYMP revitalizovali ihrisko, v roku 2008 preinvestovalo 30 tis.
EUR, v roku 2009 preinvestovalo 20 tis. EUR, upravili okolie kurtov, spolupracovali so
školou pri zabezpečovan„ vstupu nežiaducich os†b a zamedzili vodeniu psov do
školskŒho are€lu,
 TK OLYMP pre ‡spory energi„ a vody vybudoval na vlastnŒ n€klady studňu a umiestnil
ponornŒ čerpadlo, č„m sa zamedzilo použ„vaniu pitnej vody určenej pre školu. PonornŒ
čerpadlo m€ samostatn‹ meran‹ pr„vod elektrickej energie.
b) s c h v a ľ u j e :
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pren€jom časti pozemku školskŒho are€lu o rozlohe 1008 m2 ZŠ Gessayova 2 pre TK
OLYMP za cenu 0,17 € za 1m2/rok, t.j. 171,36 EUR/m2/za rok na dobu od 01.10.2010 do
30.09.2020 ako pr„pad hodn‹ osobitnŒho zreteľa za podmienok, že v n€jomnej zmluve
bude s‡hlas ďalšieho prednostnŒho n€jmu pre TK OLYMP a v pr„pade, že nebude mať
TK OLYMP z€ujem predĺžiť, resp. obnoviť ďalšiu zmluvu, prejd‡ všetky invest„cie
bezodplatne do vlastn„ctva mestskej časti Bratislava-Petržalka. Cena služieb a energie
bude stanoven€ na z€klade metodickŒho usmernenia na pren€jom nebytov‹ch priestorov
v škol€ch a školsk‹ch zariadeniach, vydan‹ch mestskou časťou Bratislava-Petržalka
v novembri 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.
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2. D†vodovƒ sprƒva
N€vrhy na pren€jmy nebytov‹ch priestorov v Z€kladnej škole Gessayova 2 (ZŠ) boli
prerokovanŒ na zasadnut„ Miestnej rady, ktor€ ho uznesen„m č. 608/2010 odpor‡čala prerokovať
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V školskej komisii boli n€vrhy
prerokovanŒ 21.09.2010. Stanovisko bude dodanŒ.
D†vodom na n€vrh novŒho n€jmu veľkej telocvične v Z€kladnej škole Gessayova 2 je
ukončenie doteraz platnej n€jomnej zmluvy k term„nu 30.06.2010 a n€sledn€ možnosť
uzatvorenia novej n€jomnej zmluvy v rovnak‹ch priestoroch rovnakŒmu n€jomcovi, a to na
z€klade dobr‹ch dlhoročn‹ch sk‡senost„ s Občianskym združen„m FOLK EKONŠM.
Protokolom o zveren„ spr€vy majetku mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 13/2003
bola ZŠ, Gessayova 2 zveren€ spr€va majetku: stavba na pozemku parc. č. 1060, s‡pisnŒ č„slo
1629, pozemok parc. č. 1060, zastavan€ plocha o v‹mere 7 365 m2, pozemok parc. č. 1061,
zastavan€ plocha o v‹mere 13 265 m2 a pr€va a z€v“zky.
Časť I.
Ako štatut€rny z€stupca Z€kladnej školy, Gessayova 2 V€s žiadam o schv€lenie
pren€jmu veľkej telocvične trikr€t do t‹ždňa spolu v dĺžke 8 hod„n za cenu podľa metodickŒho
usmernenia k prenaj„maniu nebytov‹ch priestorov v škol€ch a školsk‹ch zariadeniach mestskej
časti Bratislava-Petržalka, upravenŒho o mieru infl€cie v SR v roku 2009 oproti
predch€dzaj‡cemu roku (1,6 %), čl. III ods. 5, t.j. 5,08 € na dobu od 01.10.2010 do 20.6.2011
ako pr‰pad hodnŠ 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:
Predmetn‹ priestor n€jmu sl‡ži v doobedňajš„ch hodin€ch ako telocvičňa na vyučovanie
telesnej a športovej v‹chovy žiakov školy. V popoludňajš„ch hodin€ch je telocvičňa, o ktor‡
prejavilo Občianske združenie FOLK EKONŠM z€ujem, voľn€.
Škola s‡hlas„ so spolupr€cou s t‹mto Občianskym združen„m, pretože tento druh
z€ujmovej činnosti našej ml€deže je v našom spoločnom z€ujme. Členmi s‡boru s‡ aj naši
b‹val„ žiaci. Pr„jmy z pren€jmu s‡ nezanedbateľn‹m pr„jmom mestskej časti za priestory, ktorŒ
v tomto čase s‡ už voľnŒ a tiež aj pre školu za platby za energie (hlavne za tepeln‡ energiu).
Časť II.
Ako štatut€rny z€stupca Z€kladnej školy Gessayova 2 V€s žiadam o schv€lenie pren€jmu
pozemku – časti školskŒho are€lu, časť parcely č. 1061 v rozsahu 1008 m2 v navrhovanej cene
0,17 EUR/m2/ročne na dobu od 1.10.2010 do 30.9.2020 pre Občianske združenie TK OLYMP
ako pr‰pad 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 osobitn‹ho zreteľa:
UvedenŒ občianske združenie m€ na z€klade zmluvy z 31.04.2008 prenajat‡ plochu,
časť školskŒho are€lu o v‹mere 1008 m2 na parcele č. 1061 - ihrisk€, športovisk€. Na prenajatom
pozemku pl€noval p†vodne podľa zmluvy preinvestovať TK Olymp Bratislava 5000 EUR
a zriadiť tenisovŒ ihrisk€ a zrevitalizovať p†vodnŒ športovisko, kde prebieha tenisov€ pr„prava
det„ mladšieho a staršieho školskŒho veku v s‡lade so spom„nanou zmluvou. P†vodn‹ z€mer
pl€novan‹ch invest„ci„ však bol niekoľkon€sobne prev‹šen‹ nutnosťou skutočnŒho stavu ihr„sk,
viď. Pr„loha č. 2. Pre minimalizovanie energetick‹ch n€rokov na prev€dzku vybudoval
narazen„m studňu a namontoval podružn‹ elektromer pre ponornŒ čerpadlo na polievanie, č„m
pokryl v‹davky na energie pri prev€dzke kurtu zo svojich prostriedkov.
Spolupr€ca školy a občianskeho združenia je na vysokej ‡rovni, je pr„nosom pre
z€kladn‡ telesn‡ v‹chovu v škole, ale aj pre z€ujmov‡ mimoškolsk‡ činnosť a pr€cu s talentami.
TK pom€ha škole pri oprav€ch a ‡držbe školskŒho are€lu, umožňuje deťom školy venovať sa
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tenisovej pr„prave, podieľa sa na pr€zdninovej činnosti so žiakmi a pl€nuje vybudovať aj tretie
univerz€lne ihrisko. Do are€lu pl€nuje v bud‡cnosti investovať ďalšie finančnŒ prostriedky.
Na z€klade vyššie uvedenŒho odpor‡čam žiadosti vyhovieť v zmysle • 9a ods. 9 p„sm. c
z€kona 138/1991 Zb. v znen„ neskorš„ch predpisov a z€kona o majetku obc„ č. 288/2010 Z. z.
ako pr‰pad hodnŠ osobitn‹ho zreteľa.

3. Pr‰lohy: (2)
3.1 Žiadosť n€jomcu Občianske združenie FOLK EKONŠM (1 strana)
3.2 Žiadosť n€jomcu OZ TK OLYMP (2 strany)
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