Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
oddelenie nakladania s majetkom - referát správy miestneho majetku

Návrh materiálu pre operatívnu poradu starostu dňa 15.10.2012

VEC:
Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Budatínska 61, 851 06 Bratislava pre
MŠK ISKRA Petržalka, o.z., Údernícka 20, 851 01 Bratislava, IČO: 00686743

Materiál obsahuje:
1. Informáciu
2. Košieľku do MR
3. Návrh uznesenia
4. Dôvodovú správu
5. Stanovisko riaditeľa ZŠ
6. Žiadosť o prenájom
7. Výpis z registra
8. Situačnú snímku

Predkladá :
Mgr. Iveta Strapcová
poverená vedením oddelenia
nakladania s majetkom
Spracoval :
Mgr.Iveta Strapcová
poverená vedením oddelenia
nakladania s majetkom
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Informácia
Štatutárna zástupkyňa Základnej školy Budatínska 61, Bratislava, požiadala listom zo dňa
5.10.2012 o schválenie prenájmu nebytových priestorov – 2 šatne o výmere 83,8 m2
v telocvičnom trakte základnej školy z dôvodu, že nájomný vzťah končí dňom 31.12.2012
pre Miestny športový klub Iskra Petržalka, Údernícka 20, 851 01 Bratislava, IČO: 00686743.
Návrh na prenájom je 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 , a v súlade
s príkazom č.3/2012, ktorým sa vydáva príloha č.1 k metodickému usmerneniu , určujúca
minimálne ceny prenájmov za r.2012.
Prenájom je v súčasnosti uzavretý za účelom zabezpečenia tréningových procesov členov
klubu počas športových aktivít mimo vyučovacieho procesu školy pre MŠKI Petržalka, o.z..
Riaditeľka školy súhlasí s prenájmom na dobu určitú od 1.1.2013 do 31.12.2013.
Materiál je spracovaný tak, aby ho bolo možné predložiť na rokovanie odborných komisií
a do miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods.9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
Miestnej rady
mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 6. novembra 2012

Materiál číslo:
Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Budatínska 61, 851 06
Bratislava pre Miestny športový klub ISKRA Petržalka, o.z., Údernícka 20, 851 01
Bratislava, IČO: 00 686 743

Predkladateľ:
Miroslav Štefánik
prednosta

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Stanovisko riaditeľa školy
4. Žiadosť o prenájom
5. Výpis z registra
6. Situačnú snímku

Zodpovedný:
Iveta Strapcová
poverená vedením oddelenia
nakladania s majetkom

Spracovateľ:
Iveta Strapcová
poverená vedením oddelenia
nakladania s majetkom
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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

1/ k o n š t a t o v a ť,
že prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61,Bratislava pre Miestny športový klub
Iskra Petržalka,o.z., je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že v areáli školy je
futbalové ihrisko, ktoré využíva športový klub ,v ktorom sú zaradení aj žiaci základnej školy
Budatínska, že priestory šatní v dopoludňajších hodinách slúžia pre žiakov školy a po
vyučovaní slúžia pre členov športového klubu nie na komerčné účely
2/ s c h v á l i ť
prenájom nebytových priestorov – šatní o výmere 83,8 m2 v objekte Základnej školy
Budatínska 61,851 06 Bratislava pre Miestny športový klub Iskra Petržalka,o.z., Údernícka
20, 851 01 Bratislava, IČO: 00686743 na dobu určitú od 1.1.2013 do 31.12.2013 za cenu
10,- €/m2//rok, celkovo za 838,-€ ročne, zvýšenú o 20% za užívanie spoločných priestorov,
t.j.celkovo za
1005,60 €/rok
Príjem z prenájmu bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za poskytované služby a energie
budú príjmami prenajímateľa. Cena služieb a energií bude stanovená pomerom prenajatej
plochy k celkovej ploche školy.
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 Budatínska 61, Bratislava, požiadala listom zo dňa
5.10.2012 o opätovné schválenie prenájmu nebytových priestorov – šatne o výmere 83,8 m2
v telocvičnom trakte základnej školy z dôvodu, že nájomný vzťah končí dňom 31.12.2012
pre Miestny športový klub Iskra Petržalka, o.z., Údernícka 20, 851 01 Bratislava, IČO:
00686743. Návrh na prenájom je 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 ,
a v súlade s príkazom č.3/2012, ktorým sa vydáva príloha č.1 k metodickému usmerneniu ,
určujúca minimálne ceny prenájmov za r.2012.
Prenájom je v súčasnosti uzavretý za účelom zabezpečenia tréningových procesov členov
klubu počas športových aktivít mimo vyučovacieho procesu školy. Riaditeľka školy súhlasí
s opätovným prenájmom pre žiadateľa na dobu určitú od 1.1.2013 do 31.12.2013.
Materiál je spracovaný tak, aby ho bolo možné predložiť na rokovanie odborných komisií
a do miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods.9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Príjem z prenájmu týchto priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za poskytované
služby a energie budú príjmami prenajímateľa. Cena služieb a energií bude stanovená
pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy.
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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