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1. Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava Petržalka:
1) K o n š t a t u j e, ţe nájom nebytových priestorov (veľkej a malej telocvične) v ZŠ
Prokofievova 5, 851 01 Bratislava pre KMG Danubia, zdruţenie, je prípadom hodným
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
2) O d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petrţalka s c h v á l i ť
nájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava (veľká a malá
telocvičňa) pre KMG Danubia, zdruţenie, v zastúpení PhDr. Erikou Brandnerovou,
predsedníčku KMG Danubia na dobu od 05.09.2011 do 30.6.2012 v rozsahu:
a) veľká telocvičňa – miestnosť č. 020 - 354,20 m2 za cenu 20,30 €/ hodina (6,10 € nájom
plochy, 14,2 € energie), vrátane dane z príjmov za prenájom nebytových priestorov, t.j.
7 592,20 €.
b) malá telocvičňa – miestnosť č. 019 - 171,80 m2 , za cenu 11,65 €/hodina ( 3,05 €
prenájom plochy, 8,60 € energie), vrátane dane z príjmov za prenájom nebytových
priestorov, t.j. 1 293,15 €.
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2. Dôvodová správa
Protokolom mestskej časti Bratislava-Petrţalka č. 3/2003 bola ZŠ Prokofievova 5,
Bratislava (ZŠ) zverená správa majetku, stavba súpisné číslo 999, pozemok na parcele
č. 3284, zastavaná plocha o výmere 3382 m2 a práva a záväzky.
Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ, pre KMG Danubia, zdruţenie,
zastúpenú PhDr. Erikou Brandnerovou, predsedníčkou klubu modernej gymnastiky Danubia,
na pravidelné tréningy detí a ţiakov v modernej gymnastike a show dance, sa predkladá na
prerokovanie v súlade s metodickým usmernením pre obce pri nakladaní s majetkom vo
vlastníctve obcí podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a z dôvodov, ţe PhDr. Erika Brandnerová predloţila ţiadosť na uzavretie zmluvy.
Riaditeľka ZŠ poţiadala o schválenie prenájmu nebytových priestorov na základe
ţiadosti PhDr. Eriky Brandnerovej pre KMG Danubia, zdruţenie, ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z nasledovných dôvodov:
a) uvedené priestory boli vybudované na vyučovanie telesnej výchovy,
b) priestory slúţia v dopoludňajších a poludňajších hodinách na realizáciu výchovnovzdelávacieho procesu, v popoludňajších hodinách na školské klubové aktivity
športového zamerania. V čase po 17:00 hod. je moţné poskytnúť priestory na
prenájom,
c) Klub modernej gymnastiky navštevujú deti a ţiaci ZŠ a MŠ mestskej časti BratislavaPetrţalka (mestská časť),
d) KMG Danubia reprezentuje mestskú časť na medzinárodných súťaţiach, na ktorých vo
všetkých kategóriách získavajú popredné umiestnenia (pozri príloha č. 5),
e) KMG Danubia zabezpečuje bezodplatne vystúpenia a kultúrne programy na rôznych
spoločenských akciách a kultúrnych podujatiach organizovaných mestskou časťou
(Deň učiteľov, Osobnosť Petrţalky, Junior – osobnosť Petrţalky, Dni Petrţalky...),
f) KMG Danubia úzko spolupracuje so ZŠ Prokofievova pri rôznych aktivitách
organizovaných školou (Vianočné besiedky, rôzne výročia, Deň matiek, koniec
školského roka, zápis do prvého ročníka),
g) spolupráca ZŠ s KMG Danubia je na vysokej úrovni uţ niekoľko rokov,
Charakteristika priestorov a návrh ceny prenájmu:
h) Priestory navrhnuté na prenájom sa nachádzajú v trakte A2 ZŠ Prokofievova 5
s celkovou plochou 354,20 m2 (veľká telocvičňa) a 171,80 m2 (malá telocvičňa)
v 1. podzemnom podlaţí. Veľká telocvičňa (miestnosť č. 020) za cenu 20,30 €/hodina
(6,10 € nájom plochy, 14,2 € energie) t.j. 7 592,20 € a malá telocvičňa (miestnosť č.
019) za cenu 11,65 €/hodina ( 3,05 € prenájom plochy, 8,60 € energie) t.j. 1 293,15 €,
vrátane dane z príjmov za prenájom nebytových priestorov, v zmysle § 13 ods. 1 písm.
a) a b) zákona č. 548/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. príjem z prenájmov týchto priestorov je príjmom zriaďovateľa a platby za
energie sú súčasťou úhrad za médiá ZŠ.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Predmetné priestory boli vybudované na vyučovanie telesnej výchovy a na športové
aktivity.
1. PhDr. Erika Brandnerová spolupracuje so ZŠ Prokofievova 5 niekoľko rokov. KMG
Danubia je organizácia, ktorá celú svoju činnosť zameriava na výchovu detí a mládeţe.
2. Činnosť Klubu zabezpečuje, ţe deti Petrţalky trávia od útleho detstva (aj deti z MŠ) svoj
voľný čas účelne a zmysluplne.
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3. Klub dosahuje výrazné úspechy v súťaţiach nielen na Slovensku, ale aj vo svetovom
meradle.
4. Klub je niekoľkonásobným drţiteľom titulu Majster sveta a majster Európy
5. ZŠ úzko spolupracuje s KMG v oblasti pohybovej prípravy detí, a to napr.
- v oblasti odborného poradenstva pre školu pri príprave detí na hudobno-tanečné súťaţe,
- pri príprave akadémií a vystúpení,
- samotní členovia Klubu prispievajú programom na školské aktivity
- členovia Klubu vystupujú na rôznych akciách pripravených mestskej časti (Dni
Petrţalky, Osobnosť Petrţalky, Junior..., Deň učiteľov a pod.
- vedenie KMG úzko spolupracuje s vedením ZŠ pri tvorbe Školského vzdelávacieho
programu (hodina TV v rámci ŠKVP zameraná na modernú gymnastiku)
- ţiaci školy pravidelne navštevujú tréningy a sú členmi KMG.
Financovanie prenajímaných priestorov zo strany PhDr. Eriky Brandnerovej je
bezproblémové, vţdy si načas plní svoje záväzky a povinnosti. Príjmy z prenájmu týchto
priestorov budú príjmom zriaďovateľa a príjmy za energie sú súčasťou úhrad za médiá ZŠ.
Záver:
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava- Petrţalka, v opačnom prípade prijaté
uznesenie stratí platnosť.
Návrh na prenájom bol prerokovaný v OPS dňa 30. 5. 2011.
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