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N�vrh uznesenia

I. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka:

a) k o n š t a t u j e,

že n�jom školsk�ho baz�na v Z�kladnej škole (ZŠ) Pank�chova 4 pre FC Petržalka 1898 a.s. je 
pr�padom hodn�m 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:
 voľn� školsk� priestory – školsk� baz�n na v�učbu z�kladn�ho a zdokonaľovacieho v�cviku 

žiakov z�kladn�ch šk�l je v čase mimo vyučovania a využ�vania na činnosť školsk�ho 
strediska z�ujmovej činnosti vhodn� pre regener�ciu futbalov�ho klubu, ktor� bol zaraden� 
do �tvaru talentovanej ml�deže I. kateg�rie, nie na komerčn� �čely, 

 FC Petržalka 1898 a.s. je n�sledn�ckou organiz�ciou TJ Polygraf Venglošova futbalov� 
akad�mia, s ktorou ZŠ spolupracovala od roku 2002 pri zriaďovan� tried so športovou 
pr�pravou zameranou na futbal a organizovan� tr�ningov �tvarov talentovanej ml�deže a je 
predpoklad ďalšej �zkej spolupr�ce pri zabezpečovan� a skvalitňovan� podmienok rozvoja 
športovo talentovanej ml�deže,

 platby za energie a služby s� s�časťou �hrad za m�di�.

b) s c h v a ľ u j e :  
pren�jom školsk�ho baz�na v ZŠ Pank�chova 4 pre FC Petržalka 1898 a.s. v rozsahu 2 dn� 
v t�ždni po jednej hodine od 1.10.2010 do 30.6.2011 ako pr�pad osobitn�ho zreteľa bez �hrady 
n�jmu a za �hradu za služby a energie, nakoľko sa jedn� o pren�jom pre �tvar športovo 
talentovanej ml�deže podľa metodick�ho usmernenia k prenaj�maniu nebytov�ch priestorov 
v škol�ch a školsk�ch zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka. Cena služieb a energi� 
bude stanoven� podľa celoročnej ceny v zmysle citovan�ho 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.

II. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka:

a) k o n š t a t u j e,

že n�jom 2 šatn� v Z�kladnej škole (ZŠ) Pank�chova 4 pre FC Petržalka 1898 a.s. je pr�padom 
hodn�m 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:
 voľn� školsk� priestory – 2 školsk� šatne s� vhodn� na prenaj�manie pre činnosť oddielov 

najmladš�ch futbalistov FC Petržalka 1898 a.s., ktor� je n�sledn�ckou organiz�ciou TJ 
Polygraf Venglošova futbalov� akad�mia(TJ VFA). TJ VFA spolupracovala so školou od 
roku 2002 pri zriaďovan� tried so športovou pr�pravou zameranou na futbal a organizovan� 
tr�ningov �tvarov talentovanej ml�deže,

 TJ VFA zrekonštruovala na vlastn� n�klady 2 šatne, 
 je predpoklad ďalšej �zkej spolupr�ce školy a futbalov�ho klubu pri zabezpečovan� 

a skvalitňovan� podmienok rozvoja športovo talentovanej ml�deže,
 platby za energie a služby s� s�časťou �hrad za m�di�.

b) s c h v a ľ u j e :  

pren�jom 2 šatn� v ZŠ Pank�chova 4 pre FC Petržalka 1898 a.s. v rozsahu 54,4 m� od 1.10.2010 
do 31.8.2011 ako pr�pad osobitn�ho zreteľa za �hradu len za služby a energie, nakoľko sa jedn� 
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o pren�jom pre �tvar športovo talentovanej ml�deže bez stanovenej ceny za n�jom. 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� od schv�lenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. 
V opačnom pr�pade toto uznesenie strat� platnosť.

2. D�vodov�  spr�va

N�vrhy na pren�jmy nebytov�ch priestorov v Z�kladnej škole Pank�chova 4 (ZŠ) boli 
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�.
Zverovac�m protokolom mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2003 bola Z�kladn� škola 
Pank�chova 4 (ZŠ) zveren� spr�va majetku: stavba na pozemku parc. č. 349, s�pisn� č�slo 2597, 
pozemok parc. č. 347, zastavan� plocha o v�mere 46 746 m2, pozemok  parc. č. 348, zastavan� 
plocha o v�mere 49 m2, pozemok parc. č. 349, zastavan� plocha o v�mere 3 529 m2 a pr�va 
a z�v�zky.

Ako štatut�rny z�stupca ZŠ Pank�chova 4 V�s žiadam o schv�lenie pren�jmu:
I. školsk�ho baz�na
s pr�slušenstvom v trakte B2 školy v 1 podzemnom podlaž� (školsk� baz�n, označenie 003 
a baz�nov� hala, označenie 004 - v pl�niku) s rozlohou 483,35 m2 podľa metodick�ho 
usmernenia k prenaj�maniu nebytov�ch priestorov v škol�ch a školsk�ch zariadeniach mestskej
časti Bratislava-Petržalka bez �hrad za n�jom, nakoľko sa jedn� o organiz�ciu zabezpečuj�cu 
�tvary talentovanej ml�deže, čl. II ods. 2, p�sm. b) dobu od 1.10. 2010 do 30. 6. 2011 

ako pr�pad hodn� 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:
Predmet n�jmu sl�ži na realizovanie v�cvikov žiakov ZŠ, činnosť plaveck�ho klubu 

školsk�ho strediska z�ujmovej činnosti a relaxačn� pl�vanie žiakov športov�ch tried podľa 
rozvrhu vyučovania. V školskom roku 2010/2011 s� priestory školsk�ho baz�nu, o ktor� prejavil 
FC Petržalka 1898 a.s. z�ujem, po skončen� žiackych činnost� voľn�.

Škola dlhodobo spolupracovala s predchodcom FC. Na ZŠ pracoval �tvar talentovanej 
ml�deže aj v minulosti. Tr�neri �tvarov talentovanej ml�deže zabezpečuj� športov� pr�pravu 
žiakov futbalov�ch tried ZŠ, Pank�chova 4. Počas dlhodobej spolupr�ce boli v are�li ZŠ 
vybudovan� veľk� a mal� futbalov� ihrisko, viac�čelov� ihrisko s umel�m povrchom, bežeck� 
tartanov� dr�ha a telocvičnom trakte dve modern� vybaven� šatne pre žiakov navštevuj�cich 
�tvar talentovanej ml�deže. Platby za služby a energie s� nezanedbateľn�m pr�jmom pre školu 
za platby za energie (hlavne za tepeln� energiu). 

Sk�senosti zo spolupr�ce s FC Petržalka 1898, s ktorej predchodcom sme mali možnosť 
spolupracovať už v minulosti školskom roku, d�vaj� predpoklad, že by pri rešpektovan� z�sad 
spolupr�ce nemali byť probl�my.

II. dvoch šatn�

v trakte B3 školy na 1 nadzemnom podlaž�  (miestnosť č. 127 s rozlohou 24,5 m2 a časť 
miestnosti č. 132 s rozlohou 29,9 m2) s rozlohou 54,4 m2 podľa metodick�ho usmernenia 
k prenaj�maniu nebytov�ch priestorov v škol�ch a školsk�ch zariadeniach mestskej časti 
Bratislava-Petržalka bez �hrad za n�jom, nakoľko sa jedn� o organiz�ciu zabezpečuj�cu �tvary 
talentovanej ml�deže, čl. II ods. 2, p�sm. b), na dobu od 1.10. 2010 do 30. 6. 2011 
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ako pr�pad hodn� 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� miestnosti n�jmu sl�žili od ich rekonštrukcie v�lučne pre �čely športov�ch 
tried so zameran�m na futbal a �tvar talentovanej ml�deže a boli na tento �čel prenaj�man�. Na 
realizovanie v�cvikov žiakov ZŠ, činnosť plaveck�ho klubu školsk�ho strediska z�ujmovej 
činnosti a relaxačn� pl�vanie žiakov športov�ch tried podľa rozvrhu vyučovania. V školskom 
roku 2010/2011 s� priestory šatn�, o ktor� prejavil FC Petržalka 1898 a.s. z�ujem, voľn�.

Škola dlhodobo spolupracovala s predchodcom FC. Na ZŠ pracoval �tvar talentovanej 
ml�deže aj v minulosti. Tr�neri �tvarov talentovanej ml�deže zabezpečuj� športov� pr�pravu 
žiakov futbalov�ch tried ZŠ, Pank�chova 4. Počas dlhodobej spolupr�ce boli v are�li ZŠ 
vybudovan� veľk� a mal� futbalov� ihrisko, viac�čelov� ihrisko s umel�m povrchom, bežeck� 
tartanov� dr�ha a telocvičnom trakte dve modern� vybaven� šatne pre žiakov navštevuj�cich 
�tvar talentovanej ml�deže. Platby za služby a energie s� nezanedbateľn�m pr�jmom pre školu 
za platby za energie (hlavne za tepeln� energiu). 

Sk�senosti zo spolupr�ce s FC Petržalka 1898, s ktorej predchodcom sme mali možnosť 
spolupracovať už v minulosti, d�vaj� predpoklad, že by pri rešpektovan� z�sad spolupr�ce 
nemali byť probl�my.

3. Pr�lohy: (2)

3.1. Žiadosť n�jomcu FC Petržalka 1898 a.s. (1 strana) o pren�jom školsk�ho baz�na
3.2. Žiadosť n�jomcu FC Petržalka 1898 a.s. (1 strana) o pren�jom 2 šatn�
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