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Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Petržalka: 

 
 1/  k o n š t a t u j e,   
 
 že prenájom školského bazéna v ZŠ Holíčska 50, Bratislava 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 všetky aktivity, ktoré klub vykonáva v škole, (organizovanie 
plaveckých akcií a súťaží v rámci Slovenska i vo svete, podpora pri renovácií školských 
bazénových komplexov, organizovanie akcií zameraných na zníženie plaveckej 
negramotnosti, rozvoj medzinárodných stykov s organizáciami podobného zamerania) sú pre 
školu prínosom, 

 
           2/ s c h v a ľ u j e 
 

prenájom školského bazéna  v ZŠ Holíčska 50, 851 05 Bratislava pre Plavecký klub ORCA 
SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42135460, za účelom prevádzkovania 
a organizovania základných a zdokonaľovacích výcvikov v plávaní detí, mládeže a dospelých 
na dobu určitú od 03.09.2012 do 24.6.2013 v čase: utorok, štvrtok, piatok od 17.00 hod. do 
19.00 hod., za cenu  9,00 €/hod., celkovo za 214 hodín nájmu vo výške 1 926,00 € a úhradu 
za služby a energie vo výške 33,00 €/hod, t.j. za 214 hodín 7 062,00 €, čo predstavuje za celé 
obdobie  nájmu čiastku 8 988,00 €. 
       
 
Príjem z prenájmu školského bazéna bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za poskytované 
služby a energie budú príjmami prenajímateľa. 
 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.  
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Dôvodová správa 
 
 
  Štatutárna zástupkyňa Základnej školy Holíčska 50, 851 05 Bratislava žiada 
o schválenie prenájmu 25 metrového školského bazéna v objekte školy  v súlade s príkazom 
starostu č.13/2011 a dod. č. 1, ktorým bolo vydané metodické usmernenie – postup pri 
prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a zvereného do správy mestskej časti a jej organizácií, pre Plavecký klub ORCA SPORT, 
Muškátová 21,    900 28 Ivanka pri Dunaji, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
z dôvodov, že všetky aktivity, ktoré klub vykonáva v škole (organizovanie plaveckých akcií 
a súťaží v rámci Slovenska i vo svete, podpora pri renovácií školských bazénových 
komplexov, organizovanie akcií zameraných na zníženie plaveckej negramotnosti, rozvoj 
medzinárodných stykov s organizáciami podobného zamerania), sú pre školu prínosom. 
 
 Navrhovaná cena za  prenájom školského bazéna je 9,00 €/hod., čo pri celkovom počte 
214 hodín nájmu predstavuje čiastku 1 926,00 €. Cena za služby a energie je navrhovaná vo 
výške 33,00 €/hod, čo pri celkovom počte 214 hodín nájmu predstavuje čiastku 7 062,00 €. 
Doba nájmu je navrhovaná na obdobie  od 3. 9. 2012 do 24. 6. 2013. 
V Prílohe č. 1 k metodickému usmerneniu – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a zvereného do správy mestskej časti 
Bratislava-Petržalka je uvedená minimálna cena za užívanie bazéna vo výške 9,00 €/hod., za 
energie vo výške 33,00 €/hod. 
 
 Príjem z prenájmu školského bazéna bude príjmom zriaďovateľa a príjmy za služby 
a energie  budú príjmom prenajímateľa. 
 Plavecký klub ORCA SPORT si svoje finančné záväzky voči škole plní vždy a včas. 
Vzhľadom na uvedené riaditeľka školy súhlasí s predmetným  nájmom. 
 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.  
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnutí dňa 12.6.2012 prijala 
uznesenie č. 159, ktoré je totožné s návrhom uznesenia. 
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Legenda k pôdorysu bazéna 
 

 

Označenie Názov miestnosti 

025 Chodba 

026 Šatňa dievčat 1 

027 Šatňa dievčat 2 

028 Šatňa chlapcov 1 

029 Sprchy chlapci 

030 Sprchy dievčatá 

031 WC chlapci 

032 Predsieň chlapci 

033 WC dievčatá 

034 Predsieň dievčatá 

035 Posilovňa 

036 Rozvod elektro 

037 Šatňa chlapcov 2 

038 Plavčík + prvá pomoc 

039 Predsieň + WC 

040 Schodisko 

041 Technológia bazéna 

042 Hala bazéna 

043 Schodisko 

044 Vzduchotechnika 

045 Bazén 

046 Anglický dvor 
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Návrh na prenájom školského bazéna v objekte  ZŠ Holíčska 50 pre Plavecký klub 
ORCA SPORT 
Stanovisko OŠKaŠ: 
- prípad hodný osobitného zreteľa aj z toho  dôvodu, že všetky aktivity, ktoré klub 

vykonáva v škole sú pre školu veľkým prínosom, škole pomáha aj sponzorsky 
- vzájomná spolupráca je na veľmi dobrej úrovni 
- organizácia vyvíjala činnosť  v ZŠ už aj v predchádzajúcom období, zo spolupráce sú 

veľmi dobré skúsenosti 
- záväzky vyplývajúce z prenájmu si nájomca plnil vždy v súlade so zmluvou 
- výška nájmu je v súlade s metodickými pokynmi  na prenájom nebytových priestorov 
 

Stanovisko vypracovala: 
Mgr. Veronika Redechová, 
vedúca OŠKaŠ 
 
 

Stanovisko školskej komisie 
 
K bodu č. 7:  
Návrh na prenájom školského bazéna v objekte  ZŠ Holíčska 50 pre Plavecký klub ORCA 
SPORT 
- prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že všetky aktivity, ktoré klub vykonáva 

v škole sú pre školu veľkým prínosom, škole pomáha aj sponzorsky 
- organizácia vyvíjala činnosť  v ZŠ už aj v predchádzajúcom období, zo spolupráce sú 

veľmi dobré skúsenosti 
- výška nájmu je v súlade s metodickými pokynmi  na prenájom nebytových priestorov 
 

Uznesenie  školskej komisie k  Návrhu na prenájom školského bazéna v objekte  ZŠ Holíčska 
50 pre Plavecký klub ORCA SPORT 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť prenájom školského bazéna v objekte  ZŠ Holíčska 50 pre Plavecký klub ORCA 
SPORT 
v zmysle predloženého návrhu uznesenia. 
Prítomní: 6   Za:   6  Proti:     0         Zdržali sa:0 
 
 

 

 

Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 31.5.2012 

 
Prítomní:  : Ing. Štefanička, p. Holzhauserová,  Ing. Klein,  Ing. Arnold, Ing. Kovár Vladimír 
PhD, Ing. Borotovský 
 
Ospravedlnení: Ing. Pašková, Mgr. Bučan 
 
Prizvaní: Juríková 
 
K bodu :  
Návrh na prenájom školského bazéna v objekte  ZŠ Holíčska 50 pre Plavecký klub 
ORCA SPORT 
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Stanovisko: 
 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za           :  6 
 
V Bratislave 31.5.2012                                                    Ing. Štefanička Filip v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 
 
 
 

Výpis uznesenia 
 

zo zápisnice  z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo  dňa  
 

30. 05. 2012 
 
 
 
K bodu 4 : 
Návrh na prenájom školského bazéna v objekte  ZŠ Holíčska 50, 851 05 Bratislava pre 
Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, I ČO: 42135460 
 
Uznesenie  : 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
prenájom školského bazéna  v ZŠ Holíčska 50, 851 05 Bratislava pre Plavecký klub ORCA 
SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42135460, za účelom prevádzkovania 
a organizovania základných a zdokonaľovacích výcvikov v plávaní detí, mládeže a dospelých 
na dobu určitú od 03.09.2012 do 24.6.2013 v čase: utorok, štvrtok, piatok od 17.00 hod. do 
19.00 hod., za cenu  9,00 €/hod., celkovo za 214 hodín nájmu vo výške 1 926,00 € a úhradu 
za služby a energie vo výške 33,00 €/hod, t.j. 7 062,00 €, čo celkovo predstavuje čiastku 
nájomného vo výške 8 988,00 €. Navrhuje v rozpočte na rok 2013 vyčleniť prostriedky na 
rekonštrukciu bazénu v objekte ZŠ Holíčska 50.      
       
Hlasovanie :  
V čase hlasovania prítomní štyria členovia komisie – výsledok hlasovania 
za              :           4                proti          :        0              zdržal sa   :         0   
 
 
Bratislava  30. 05. 2012  
 
                                                                                                         Ing. Ľubomír Flandera, v.r.  
                                                                                                                  predseda komisie 

 
Za správnosť výpisu:                                                                                                                      
Ing. Ján Kubička , v.r.                                                                                            
 


