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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 časti školsk‰ho are€lu – futbalov‰ho ihriska Z€kladnej školy (ZŠ) Černyševsk‰ho 8 pre
FC Petržalka 1898 je pr„padom hodn•m osobitn‰ho zreteľa podľa Ž 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• are€l, na ktorom je umiestnen‰ futbalov‰ ihrisko nem€ v s‡časnosti v pren€jme
žiaden n€jomca,
b) futbalov‰ ihrisko potrebuje pravideln‡, finančne n€ročn‡ ‡držbu na prev€dzku, ktor‡ nie je
v možnostiach školy ani zriaďovateľa zabezpečovať pre bezpečn‰ športovanie,
c) v žiadosti n€jomca uv€dza z€ujem investovať do revitaliz€cie futbalov‰ho ihriska,
d) ZŠ a FC Petržalka 1898 m€ v bud‡cnosti pl€ny na rozvoj spolupr€ce s talentovan•mi žiakmi
v oblasti futbalu s p†sobnosťou pre cel‡ mestsk‡ časť.
II. s c h v a ľ u j e
pren€jom časti školsk‰ho are€lu – futbalov‰ho ihriska ZŠ Černyševsk‰ho 8 pre FC Petržalka 1898
o rozlohe 3888 m2 za cenu 0,16 € za 1m2/rok, t.j. v celkovej sume 622,10 EUR za rok na dobu od
01.10.2010 do 30.09.2015 ako pr„pad hodn• osobitn‰ho zreteľa. 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€vrh na pren€jom nebytov•ch priestorov v Z€kladnej škole Černyševsk‰ho 8 (ZŠ) bol
prerokovan• na zasadnut„ Miestnej rady, ktor€ ho uznesen„m č. 609 /2010 odpor‡čala prerokovať v
Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V školskej komisii boli n€vrhy
prerokovan‰ 21.09.2010. Stanovisko bude dodan‰.
Protokolom č. 14/2003 bol Z€kladnej škole Černyševsk‰ho 8, Bratislava (ZŠ) bezodplatne
zveren• nehnuteľn• majetok do spr€vy v zmysle Ž 6 odst.1 a 2 z€kona SNR 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 Z€kladn€ škola Černyševsk‰ho 8, Bratislava, pozemok p. č.
4685, zastavan€ plocha o v•mere 13 668 m2.
Ako štatut€rny z€stupca Z€kladnej školy, Černyševsk‰ho 8, Bratislava V€m predklad€m
n€vrh na schv€lenie pren€jmu časti parcely p. č. 4685 – futbalov‰ ihrisko o rozlohe 3 888 m2 za
‡čelom tr‰novania pr„pravky, predpr„pravky futbalov•ch družstiev FC Petržalka 1898 na dobu od
1.10.2010 do 30.9.2015
ako prŠpad osobitn…ho zreteľa
podľa Ž 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 :
Futbalov• klub - FC Petržalka 1898 vychov€va športovo talentovan‡ ml€dež so zameran„m
na futbal. Žiaci našej školy s‡ zapojen„ do tr‰ningov‰ho procesu tohto klubu. Na školskom
futbalovom ihrisku by mali tr‰novať deti predpr„pravky a pr„pravky, taktiež by sa odohr€vali ich
majstrovsk‰ z€pasy. K tomu, aby mohli vykon€vať t‡to činnosť je potrebn€ ‡prava hracej plochy
a priebežn‰ upravovanie tr€vnatej plochy.
Zapojenie žiakov do organizovanej športovej činnosti by bolo pr„nosom pre spoločnosť,
nakoľko by bolo postaran‰ o zmyslupln‰ tr€venie voľn‰ho času det„. Ďalšou v•hodou by bolo pre
rodičov, že naše športov‰ ihrisko je bl„zo ich b•vania, preto prejavuj‡ aj v’čš„ z€ujem o pon‡knut‰
aktivity.
Pren€jom šatn„ bude riešen‰ osobitnou n€jomnou zmluvou podľa ustanovenia Ž 9a ods. 9
p„sm. b) z€kona priamo spr€vcom majetku, pretože n€jom s t•m ist•m n€jomcom neprekroč„ 10
dn„ v kalend€rnom mesiaci
3. PrŠlohy: (1)
3.1. Žiadosť n€jomcu
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