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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom nebytového priestoru – miestnosti č.326, 3.nadzemné podlažie, trakt B3, o celkovej
výmere 66 m2, v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, súp.č. 999, na pozemku
parcela č. 3284, k.ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 4550, ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov pre Súkromnú
základnú umeleckú školu, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 31802958, za účelom
výučby výtvarného odboru, a to na dobu určitú od 01.09.2013 do 30.06.2018 v čase:
pondelok
od 13.00 hod. do 15.45 hod.
2,75 hod.,
štvrtok
od 14.00 hod. do 16.15 hod.
2,25 hod.,
za cenu 1,22 €/hod, celkovo za 5 hodín týždenného nájmu 6,10 €/týždeň a úhradu za služby a
energie za cenu 4,- €/hod, celkovo za 5 hodín týždenného nájmu vo výške 20,- €/týždeň.
Príjem z prenájmu triedy 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 Prokofievova 5, 851 01 Bratislava žiada o
schválenie prenájmu nebytového priestoru o rozlohe 66,10 m2 v objekte školy v súlade s
Príkazom starostu č.13/2011 a jeho Dodatkom č.1, ktorým bolo vydané Metodické
usmernenie – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti
Bratislava-Petržalka a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej
organizácií, pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov, že všetky aktivity, ktoré SZUŠ v škole
vykonáva sú určené predovšetkým žiakom ZŠ Prokofievova, a teda sú pre školu prínosom.
Účastníkmi vzdelávania vo výtvarnom odbore sú však aj deti a mládež z iných ZŠ
z Petržalky. Súkromná základná umelecká škola teda vykonáva činnosť v oblasti výchovy a
vzdelávania detí a mládeže v odbore výtvarnej výchovy, ktorých cieľom je rozvoj výtvarného
a estetického cítenia detí, spolu s oboznámením sa s rôznymi výtvarnými technikami.
Vzdelávanie je zamerané na rozvoj talentu so zámerom pripraviť deti k cieľavedomému
rozvíjaniu vlastných schopností, pričom celý vyučovací proces je riadený podľa metodických
pokynov Ministerstva školstva SR.
Navrhovaná cena za prenájom triedy je 1,22 €/hod, celkovo za 5 hodín týždenného
nájmu 6,10 €/týždeň, čo pri počte 195 týždňov – 5 ročného nájmu predstavuje čiastku
1.189,50 €. Cena za služby a energie je navrhovaná vo výške 4,- €/hod, celkovo za 5 hodín
týždenného nájmu vo výške 20,- €/týždeň, čo pri počte 195 týždňov – 5 ročného nájmu
predstavuje čiastku 3.900,- €. Doba nájmu je navrhovaná na obdobie od 01.09.2013 do
30.06.2018.
Príjem z prenájmu triedy bude príjmom zriaďovateľa a príjmy za služby a energie budú
príjmom prenajímateľa.
Súkromná základná umelecká škola si svoje finančné záväzky voči škole plní vždy
riadne a včas, a svojou činnosťou nenarúša výchovný a vzdelávací proces na škole. ZŠ ani
v prípade výrazného zvýšenia počtu tried nebude na svoju vlastnú činnosť uvedené priestory
potrebovať. 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.
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ROČNÁ VÝŠKA NÁJOMNÉHO ZA UŽÍVANIE NEBYTOVÉHO PRIESTORU V ZŠ
PROKOFIEVOVA 5, BRATISLAVA
od 01.09.2012 do 30.06.2013

od 01.09.2013 do 30.06.2018

1,20 €/hodinu

1,22 €/hodinu

6,00 €/týždeň

6,10 €/týždeň

ROZPIS PLATIEB NA OBDOBIE NÁJMU OD 01.09.2013 DO 30.06.2018
Rok

Počet
týždňov

Platba za
nájom 6,10
€/týždeň

Platba za
energie 20,€/týždeň

Platba
spolu

2013

15

91,50

300,00

391,50

2014

39

237,90

780,00

1.017,90

31.03.2014

2015

39

237,90

780,00

1.017,90

2016

39

237,90

780,00

2017

39

237,90

2018

24

146,40

Dátum
úhrady

Dátum
úhrady

Suma
úhrady

31.10.2013

391,50

508,95

31.10.2014

508,95

31.03.2015

508,95

31.10.2015

508,95

1.017,90

31.03.2016

508,95

31.10.2016

508,95

780,00

1.017,90

31.03.2017

508,95

31.10.2017

508,95

480,00

626,40

31.03.2018

626,40

Suma
úhrady
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