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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 Základnej škole Tupolevova 20, Bratislava pre
Súkromnú základnú umeleckú školu ART PEGAS, Pri Kríži 11, 841 02 Bratislava,
IČO:37926195 je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa §9a ods.9 písm.c) zákona
č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov z dôvodov dlhodobej spolupráce a zveľaďovaní
priestorov školy, oslobodenia žiakov základnej školy od školného za vzdelávanie v krúžkoch
v súkromnej škole ako aj obohatenie kultúrneho života v mestskej časti
2/ s c h v á l i ť
nájom nebytových priestorov v budove Základnej školy Tupolevova 20,851 01 Bratislava,
nachádzajúcich sa na I. nadzemnom podlaží ,pavilón B3 o výmere 42,59 m2 (bývalá
ambulancia lekára, čakáreň) pre Súkromnú základnú umeleckú školu ART PEGAS, so
sídlom Pri Kríži 11, 841 02 Bratislava, IČO: 31754961, ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s §9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na
dobu neurčitú odo dňa 1.3.2013 za cenu 12,-€/m2/rok, celkovo za
511,08 €/rok

Príjem z prenájmu týchto priestorov je príjmom zriaďovateľa a príjmy za energie a služby sú
príjmom prenajímateľa.
Cena služieb a energií za užívanie nebytových priestorov 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 mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stráca
platnosť.
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Dôvodová správa
Protokolom mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 10/08/2012 bola ZŠ Tupolevova 20,
Bratislava zverená správa nehnuteľného majetku , stavba so súp.č.1010, na pozemku parc.č.
3193, (budova školy) v k.ú. Petržalka.
Štatutárny zástupca ZŠ Tupolevova 20, 851 01 Bratislava, žiada o schválenie
prenájmu nebytových priestorov v budove školy, bývalá ambulancia lekára a čakáreň, pavilón
B3 na I.nadzemnom podlaží o rozlohe 42,59 m2 v súlade s príkazom starostu č.13/2011,
ktorým bolo vydané metodické usmernenie – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mestskej časti a zvereného do správy mestskej časti a jej organizácií pre
Súkromnú základnú umeleckú školu ART PEGAS
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 dlhodobej spolupráce so súkromnou umeleckou školu, zveľaďovania priestorov
v základnej škole zo strany súkromnej školy, oslobodenia žiakov základnej školy od školného
za vzdelávanie v krúžkoch v súkromnej škole ako aj obohatenie kultúrneho života v mestskej
časti činnosťou umeleckej školy.
Škola vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti, dorast a dospelých vo výtvarnom,
tanečnom, literárno-dramatickom a hudobnom odbore. Stanovisko riaditeľa je súčasťou tohto
návrhu,
Charakteristika priestorov a návrh ceny prenájmu:
Nebytové priestory sa nachádzajú v pavilóne B3 na I. nadzemnom podlaží , o rozlohe
42,59 m2 v objekte základnej školy. Ide o bývalú ambulanciu a čakáreň lekára. Riaditeľ školy
súhlasí s prenájmom pre žiadateľa za cenu 12,-€/m2/rok,celkovo za 511,08 €/rok. Príjem
z prenájmu týchto priestorov je príjmom zriaďovateľa a príjmy za energie a služby sú
príjmom prenajímateľa. Stanovisko riaditeľa školy je súčasťou tohto návrhu.
Cena služieb a energií za užívanie nebytových priestorov bude stanovená pomerom prenajatej
plochy k celkovej ploche školy.
Záver: Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto
uznesenie stratí platnosť.
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