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Návrh uznesenia
Miestna rada, mestskej časti Bratislava- Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka
1) konštatovať,
že nájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava pre Jednotku –
tenisovú školu, občianske združenie, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2.) schváliť
nájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava pre Jednotku –
tenisovú školu, občianske združenie, v zastúpení predsedom OZ Jednotka – tenisová škola
akademickým sochárom Jozefom Šramkom na realizáciu teoretickej časti výučby tenisu,
na dobu od 1.1.2012 do 31.12.2012. v rozsahu 93,10 m2 za cenu 10,00 €/m2/rok, zvýšené
o 20% za užívanie spoločných priestorov, 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. Povinnosťou nájomcu je starať sa a zveľaďovať
prenajaté priestory a priľahlý areál na vlastné náklady. Cena služieb a energií bude
stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy. Zmluva o nájme bude
s nájomcom podpísaná následne do 30 dní po schválení uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava -Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie
stratí platnosť.

1. Dôvodová správa
Uznesením Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka č.63 zo dňa 21. júna
2011 bolo prerušené rokovanie o prenájme nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova pre
Jednotku - tenisová škola, o.z. z dôvodu, že neboli plnené podmienky dodržiavania čistoty
a poriadku v prenajatých priestoroch (aj keď sú priestory staveniskom) a tým sa porušovala
nájomná zmluva č.5/2008 o prenájme časti areálu ZŠ Prokofievova 5
Podmienkou na schválenie prenájmu bola kontrola plnenia zmluvy o prenájme
školského areálu medzi ZŠ Prokofievova 5 a Jednotkou-tenisovou školou. Kontrola plnenia
zmluvy zmluvnými stranami, za účasti vedúcej OŠKaŠ sa uskutočnila dňa 5. 10. 2011 v ZŠ
Prokofievova 5. (pozri zápisnicu – príloha č. 6)
Na základe rokovania sa nájomca zaviazal k úprave priestorov v súlade so stavebným
poriadkom a zmluvou o prenájme v najbližšom možnom čase. Areál ZŠ bol v zmysle
nájomnej zmluvy a záverov z rokovania daný do primeraného poriadku.
Protokolom mestskej časti Bratislava- Petržalka 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 3 382 m2 a práva a záväzky.
Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ pre Jednotku – tenisovú školu,
občianske združenie, v zastúpení predsedom OZ Jednotka – tenisová škola akademickým
sochárom Jozefom Šramkom na realizáciu teoretickej časti výučby tenisu v rozsahu 93, 10 m2
sa predkladá na prerokovanie v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a metodickým usmernením pre obce pri nakladaní s majetkom
vo vlastníctve obcí a na základe žiadosti akademického sochára Jozefa Šramka o prenájom
predmetných nebytových priestorov.
Na základe toho riaditeľka ZŠ požiadala o schválenie prenájmu nebytových priestorov
pre Jednotku – tenisovú školu, občianske združenie ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov na dobu od 1.1.2012 do 31.12.2012 z nasledovných dôvodov:
a) uvedené priestory, ktoré sa nachádzajú v 1. podzemnom podlaží, škola momentálne
nevyužíva a vzhľadom na ich umiestnenie ich ani v prípade nárastu počtu žiakov a tried
nemieni využívať a situáciu vie riešiť iným spôsobom,
b) Jednotka – tenisová škola získala do prenájmu priestory v areáli školy, na ktorých buduje
tenisové kurty a viacúčelové ihriská. Prenajaté nebytové priestory bude využívať na
teoretickú prípravu tenisu a to najmä v prípade nepriaznivého počasia,
c) vybudované tenisové kurty využíva škola na výchovno-vzdelávací proces (vyučovanie
tenisu v rámci ŠKVP), v popoludňajších hodinách na klubovú činnosť, rovnako uvedené
tenisové kurty môžu využívať bezodplatne aj zamestnanci školy,
d) príjem z prenájmov týchto priestorov je príjmom zriaďovateľa a platby za energie sú
súčasťou úhrad za médiá ZŠ
e) o dlhodobom prenájme uvedených priestorov (na základe žiadosti nájomcu) bude možné
rokovať až po žiaducich úpravách areálu.
2. Charakteristika priestorov a návrh ceny prenájmu:
Priestory navrhnuté na prenájom sa nachádzajú v trakte A2 ZŠ, v 1. podzemnom
podlaží s celkovou plochou 93,10 m2. Navrhovaná suma je 10,00 €/m2/rok, zvýšená o 20% za
užívanie spoločných priestorov t. j. 1 117,20 €/rok, 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. Cena energií bude stanovená pomerom
prenajatej plochy k celkovej ploche školy. Vyrokovaná cena nájmu uvedených nebytových
priestorov je 10,00 €/m2/ rok.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Predmetné priestory, ktoré sa nachádzajú v 1. podzemnom podlaží, ZŠ momentálne
nevyužíva. Priestory považuje žiadateľ ako vhodné na svoju činnosť s deťmi a žiakmi, ktorí
tenisovú školu navštevujú. Vzhľadom na umiestnenie priestorov (podzemné podlažie,
obmedzený počet výhrevných telies a obmedzené denné svetlo) ZŠ ani v prípade nárastu
počtu žiakov a tried nemieni uvedené priestory využívať na pravidelné vyučovanie a situáciu
vie riešiť iným spôsobom.
Jednotka – tenisová škola získala do prenájmu priestory v areáli ZŠ, na ktorých buduje
tenisové kurty a viacúčelové ihriská. Vyučovaním v uvedených priestoroch nebude tenisová
škola narúšať výchovno- vzdelávací proces v ZŠ. Učebňu si zrekonštruuje, so súhlasom
prenajímateľa, podľa potrieb na vlastné náklady.
Úhrada nájmu za tenisové kurty je v súlade s nájomnou zmluvou č. 5/2008 a je
predpoklad, že s úhradou nájmu za prenajatý priestor nebudú problémy.
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3.5 Stanoviská komisií z júna 2011
Stanovisko školskej komisie k materiálu Návrh na prenájom priestorov v objekte ZŠ
Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, pre Jednotku – tenisovú školu, občianske združenie.
a) Školská komisia trvá na zabezpečení poriadku v areáli ZŠ Prokofievova 5, Bratislava,
ktorý má nájomca v dlhodobom prenájme a realizuje jeho rekonštrukciu a dodržiavania
zákazu vstupu motorových vozidiel do areálu ZŠ.
b) Školská komisia nesúhlasí s prenájmom na obdobie 5 rokov a odporúča Miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť prenájom nebytových
priestorov v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, pre Jednotku – tenisovú školu,
občianske združenie na obdobie od 1. 7. 2011 do 30.06. 2012 s možnosťou ďalšieho
predĺženia nájmu po splnení požiadaviek na nápravu skutkového stavu.
Hlasovanie: prítomní: 4
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Stanovisko komisie správy majetku a miestnych podnikov k materiálu Návrh na prenájom
priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, pre Jednotku – tenisovú školu,
občianske združenie.
Komisia nesúhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy na obdobie piatich rokov ako je
navrhované. Súhlasí s uzatvorením zmluvy iba na jeden rok a to až po splnení podmienok,
ktoré musia byť zabezpečené pred podpisom zmluvy. Až po odstránení nedostatkov podpísať
zmluvu na obdobie od 01.07.2011 do 30.06.2011. Do zmluvy uviesť aj možnosť okamžitej
výpovede z prenájmu ak nebude dodržiavaná čistota a zamedzený vstup vozidiel.
Komisia trvá na zabezpečení poriadku v areáli ZŠ Prokofievova 5, Bratislava, ktorý má
nájomca v dlhodobom prenájme a realizuje jeho rekonštrukciu a dodržiavanie zákazu vstupu
motorových vozidiel do areálu ZŠ.
proti : 0, zdržal sa : 0
Hlasovanie: za: Radosa, Borguľa, Hrčka, Maláková, Michalec,
Stanovisko finančnej komisie k materiálu Návrh na prenájom priestorov v objekte ZŠ
Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, pre Jednotku – tenisovú školu, občianske združenie.
Stanovisko:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť
Hlasovanie:
Prítomní : 5
Za
: 5

3.6 Zápisnica z prerokovania, vrátane odpočtu plnenia zmluvných podmienok

Príloha č. 7

V týchto priestoroch bola nahromadená zemina, odpratané 20.10.2011

Stav v areáli pred začiatkom úprav, ktoré nájomca začal robiť až po opakovaných
výzvach

