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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 nebytovŒch priestorov v Z€kladnej škole (ZŠ) Černyševsk‰ho 8 pre občianske
združenie FIHTING GYM Bratislava (ďalej len „združenie“) je pr„padom hodnŒm 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) Predmetn‰ školsk‰ priestory s‡ v čase mimo vyučovania voľn‰,
b) v priebehu troch rokov investovalo združenie do ‡pravy podlahovej krytiny, vymaľovania
priestoru a telocvičn‰ho n€činia pre žiakov školy,
c) je predpoklad ďalšej ‡zkej spolupr€ce školy a združenia v oblasti vŒchovy det„ spr€vneho
ch€pania bojovŒch športov,
d) pr„nos z pren€jmov tŒchto miestnost„ 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 nebytovŒch priestorov v ZŠ Černyševsk‰ho 8 pre FICHTING GYM Bratislava,
občianske združenie, Kopčianska 20/B, 851 01 Bratislava v rozsahu 188,19 m2 (jedna veľk€
herňa) za cenu 8,30 € za 1m2 za rok, t.j. v celkovej sume 1561,98 EUR ročne, na dobu od
01.10.2010 do 30.09.2015 ako pr„pad hodnŒ 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.
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2. D‰vodovƒ sprƒva
N€vrhy na pren€jmy nebytovŒch priestorov v Z€kladnej škole Černyševsk‰ho 8 (ZŠ) boli
prerokovan‰ na zasadnut„ operat„vnej porady starostu dňa 20.09.2010 a v školskej komisii dňa
21.09.2010. Stanovisko bude dodan‰.
Protokolom č. 14/2003 bol ZŠ Černyševsk‰ho 8, Bratislava, bezodplatne zverenŒ
nehnuteľnŒ majetok do spr€vy v zmysle • 6 odst.1 a 2 z€kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc„
v zmysle čl. 36 ods. 7 Štat‡tu hlavn‰ho mesta SR Bratislavy. Predmetom zverenia majetku a s
n„m s‡visiacich pr€v a z€v“zkov do spr€vy preberaj‡ceho s‡ nehnuteľnosti v katastr€lnom ‡zem„
Petržalka – objekt ZŠ Černyševsk‰ho 8, Bratislava, stavba na pozemku p.č. 4682, s‡pisn‰ č„slo
1286.
Ako štatut€rny z€stupca ZŠ Černyševsk‰ho 8, Bratislava V€m predklad€m n€vrh na
schv€lenie pren€jmu nebytovŒch priestorov na prvom nadzemnom podlaž„ v trakte A2
s rozlohou 188,19 m2 za cenu 8,30 EUR/m2 za rok podľa metodick‰ho usmernenia
k prenaj„maniu nebytovŒch priestorov v škol€ch a školskŒch zariadeniach mestskej časti
Bratislava-Petržalka, upraven‰ho o mieru infl€cie v SR v roku 2009 oproti predch€dzaj‡cemu
roku (1,6 %), čl. III ods. 5, za ‡čelom na vŒučbu bojov‰ho umenia kickbox pre žiakov a
dospelŒch na dobu od 1.10.2010 do 30.9.2015
ako prŠpad 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 prŠpadu hodn‡ho osobitn‡ho zreteľa:
Predmetn‰ nebytov‰ priestory, miestnosti n€jmu sl‡žia v doobedňajš„ch hodin€ch ako
priestor pre vyučovanie pohybovej a telesnej vŒchovy pre zdravotne oslaben‰ deti.
V poobedňajš„ch hodin€ch s‡ miestnosti, o ktor‰ prejavilo občianske združenie z€ujem, voľn‰.
ZŠ v„ta ďalšiu spolupr€cu s občianskym združen„m, pretože v priebehu troch rokov investovali
do ‡pravy podlahovej krytiny, vymaľovania priestoru a telocvičn‰ho n€činia pre žiakov našej
školy. Pr„jmy z pren€jmu s‡ nezanedbateľnŒm 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 OZ FIGHTING GYM d€vaj‡ predpoklad na dobr‡ spolupr€cu.
3. PrŠlohy: (1)
3.1. Žiadosť n€jomcu OZ FIGTING GYM
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