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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 časti pozemku o výmere 4050 m2 z pozemku parc.č.4685 –zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 13 668 m2 v k.ú Petržalka, nachádzajúci sa v areáli ZŠ
Černyševského 8, 851 01 Bratislava, IČO: 31754929, je podľa § 9a ods.9 písm.c)
zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa
z dôvodu zrevitalizovania a rekonštrukčných prác na predmete nájmu na vlastné náklady
a zabezpečovania športovej aktivity pre žiakov miestnej školy a tiež žiakov z okolitých škôl,
ktorí navštevujú futbalový klub.

2/ s c h v á l i ť,
prenájom časti pozemku o výmere 4050 m2 z pozemku parc.č.4685 - zastavané plochy a
nádvoria o celkovej výmere 13 668 m2 v k.ú. Petržalka , zapísaný na LV č.4550 pre Futbalový
klub Scorpions Bratislava,o.z.,Bulharská 70, 821 04 Bratislava, IČO: 42256895, ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov, za účelom zabezpečovania športovej aktivity mimo vyučovacieho procesu školy,
za podmienky zrealizovania plánovaných investícií do areálu školy vo výške 27 800 €
najneskôr do 31.12.2014, na dobu určitú od 1.5.2013 do 30.4.2018 za cenu 0,10,- €/m2 /rok,
celkovo za
405,-€/rok

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní odo dňa uznesenia v miestnom
zastupiteľstve, v opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
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Dôvodová správa
Návrh je predložený v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej
častiBratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR
Bratislavou a 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.
Futbalový klub FK Scorpions Bratislava požiadal listom zo dňa 9.11.2012, (doručený dňa
13.12.2012) starostu mestskej časti o prenájom futbalového ihriska pri základnej škole
Černyševského 8 za účelom zabezpečovania tréningového procesu a futbalových zápasov pre
mládež vyššie uvedenej školy, ako aj žiakov okolitých škôl, ktorí navštevujú futbalový klub
zastrešený občianskym zdužením FK Scorpions Bratislava. Ponúkajú zabezpečenie
starostlivosti o ihrisko v rozsahu:
- vyčistenia trávnatej plochy
- kosenie,hnojenie trávnika
- oprava lavičiek pri ihrisku
- vnútorná rekonštrukcia skladov priľahlej budovy
- ďaľšej nevyhnutej údržby pre zachovanie futbalovej tradície na škole
Pre rok 2013 plánujú realizovať rekonštrukčné práce v rozsahu 12 800,- € a pre rok 2014
v rozsahu 14 280,-€.
Vzhľadom na výšku investícií predpokladajú kooperáciu so súkromným sektorom,
prípadne aj s mestskou časťou.
Ide o časť pozemku na ktorom sa nachádza futbalové ihrisko o výmere 4050 m2 z pozemku
parc.č.4685-zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 13 668 m2 v k.ú. Petržalka,
zapísaný na LV č.4550 pre vlastníka Mestská časť Bratislava-Petržalka. Pozemok bol
vlastníkom zverený do správy ZŠ Černyševského na základe protokolu o zverení
č. 07/08/2012 zo dňa 27.11.2012.
Vzhľadom k tomu, že škola nedisponuje takými finančnými možnosťami aby mohla
udržiavať futbalové ihrisko, je stanovisko riaditeľky školy kladné za podmienky, že areál
bude v čase od pondelka do piatku od 8.00 hod do 15.00 hod. k dispozícii pre žiakov
školy počas vyučovacieho procesu a športové aktivity ŠKD, v prípade mimoriadnych
športových aktivít pre rodičov a žiakov aj v inom termíne po dohode oboch strán.
V súčasnosti zabezpečuje futbalový klub 2x do týždňa trénera po 1 hodine iba na vzdelávacie
poukazy, prípadne odohrali zápas. Keďže ihrisko nie je v dobrom stave, zimné tréningy majú
v telocvični, taktiež s takouto dotáciou.
Vzhľadom k uvedenému navrhujeme prenajať pozemok na dobu určitú od 1.5.2013 do
30.4.2018, t.j. po dobu 5 rokov, za cenu 0,10 €/m2/rok., celkovo za 405,- €/rok, čo pri dĺžke
5-ročného nájmu predstavuje celkovú čiastku 2025,-€, za podmienky zrealizovania
investícií vo výške 27 800,-€ najneskôr do 31.12.2014, čo bude premietnuté aj
v zmluvných podmienkach, bez nároku na započítanie týchto investícii vo forme
nájomného.
Pri započítaní investície (27 800,-€) a samotného 5-ročného nájomného (2025,-€) ide
o zhodnotenie nájmu na čiastku 29 825,-€, čo predstavuje v konečnom dôsledku výšku
ročného nájomného 5965,-€, (t.j. 1,47 €/m2 rok).
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
3

Návrh bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 25.3.2013. Stanoviská odborných
komisií sú súčasťou materiálu.
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