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1. Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:
k o n š t a t u j e,
že predĺženie zmluvy o podnájme časti športového areálu v Základnej škole Budatínska 61 v
Bratislave (ZŠ Budatínska) pre Miestny športový klub Iskra Petržalka (MŠKI Petržalka) je
prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov, že:
a) náplňou činnosti MŠKI Petržalka je najmä športová príprava detí a mládeže na čo slúži
spomenuté ihrisko v školskom areáli ZŠ Budatínska,
b) MŠKI Petržalka v zmysle zmluvy 115/2010 zo dňa 10.06.2010užíval priestory školského
areálu na športové využitie a spravoval futbalové ihrisko s umelou trávou na svoje
náklady,
c) príjem z podnájmov tvorí príjmy mestskej časti
schvaľuje:
a) dodatok k zmluve o podnájme časti športového areálu v ZŠ Budatínska pre Miestny
športový klub Iskra Petržalka, Údernícka 20 v Bratislave vo výške 2 € (dve eurá) za
každý, aj začatý , resp. neukončený mesiac nájmu za podmienok a v zmysle pôvodnej
zmluvy č.115/2010.
b) dobu podnájmu od 1.1.2011 do 31.12.2011 pre MŠKI Petržalka s podmienkou, že
v priebehu trvania platnosti zmluvy nie je možný žiadny prevod práv a povinností tejto
zmluvy na inú právnickú ani fyzickú osobu.
Dodatok k zmluve o podnájme bude s nájomcom podpísaný do 60 dní po schválení uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť.
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2. Dôvodová správa
Návrh na predĺženie zmluvy o prenájme časti športového areálu v Základnej škole
Budatínska 61 v Bratislave (ZŠ Budatínska) predkladáme na schválenie Miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka z dôvodu ukončenia doteraz platnej nájomnej
zmluvy k termínu 31.12.2010. Tento návrh predkladáme v súlade s pôvodnou zmluvou
č.115/2010 za čiastku 2 Eura/mesiac pre Miestny športový klub Iskra Petržalka (MŠKI
Petržalka)
ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Návrh na predĺženie zmluvy č. 115/2010 o prenájme časti športového areálu v ZŠ
Budatínska vychádza zo zmluvy č.216/2008 zo dňa 13.02.2008 o spolupráci pri revitalizácii
školského areálu ZŠ Budatínska, ktorá deklarovala spoluprácu pri revitalizácii spomínaného
školského areálu a tiež určovala podmienky jeho využívania pre MŠKI Petržalka. MŠKI
Petržalka využíval futbalové ihrisko s umelou trávou v súlade s uzatvorenou zmluvou č.
115/2010 od dátumu podpísania zmluvy, t.j. od 10. 6. 2010. Ihrisko slúžilo z veľkej časti
mládežníckym družstvám MŠKI na tréningy a zápasy. Keďže členovia týchto družstiev sú
zväčša žiakmi petržalských škôl, navrhujeme predĺženie zmluvy ako prípad osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Doba podnájmu uvedená v čl. V zmluva č. 115/2010 končí dňa 31. 12. 2010 a preto
navrhujeme jej predĺženie za rovnakých podmienok, aké určovala táto zmluva na dobu do
31.12.2011. Zároveň navrhujeme, aby novú zmluvu nebolo možné zmeniť, či previesť na iný
právny subjekt, alebo fyzickú osobu.
Návrh na predĺženie zmluvy o podnájme časti športového areálu s umelou trávou v ZŠ
Budatínska bol prerokovaný na operatívnej porade starostu dňa 18. 10. 2010, ktorá ho
odporúčala v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť.
3. Prílohy: (1)
3.1. Žiadosť nájomcu
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