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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

schváliť
prenájom školského bazéna v ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava ako prípad hodn ý
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov 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
10.09.2013 do 24.06.2014 v čase:
utorok a štvrtok - od 17:30 hod. do 19:30 hod.,
sobota a nedeľa - od 09:30 hod. do 11:30 hod.,
za cenu 9,69 €/hod, celkovo za 328 hodín nájmu vo výške 3.178,32 € a úhradu za služby a
energie vo výške 33,00 €/hod, celkovo za 328 hodín nájmu vo výške 10.824,- €, čo celkovo
predstavuje čiastku
14.002,32 €
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 od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.

2

Dôvodová správa
Štatutárny zástupca Základnej školy Pankúchova 4, 851 04 Bratislava žiada
o schválenie prenájmu 25 metrového školského bazéna 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 Plavecký klub
ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 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 klub v škole vykonáva (organizovanie
základných a zdokonaľovacích výcvikov v plávaní detí a mládeže ako aj 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. Plavecký klub trénuje deti a mládež najmä z Petržalky. Každoročne
zveľaďuje priestory bazéna – obnova náterov v šatniach, ktoré skrášľujú priestory a zlepšujú
ich funkčnosť, zakúpenie nových odkladacích skriniek a sponzorovanie výmeny vyrovnávacej
nádrže v strojovni bazéna. Klub organizuje plavecké výcviky od roku 2008. Tvorí plaveckú
základňu pre petržalský plavecký klub ORCA Bratislava na ZŠ Pankúchova 4 a ZŠ Holíčska
50, ktorý je jedným z najväčších a najúspešnejších plaveckých klubov na Slovensku.
Navrhovaná cena za prenájom školského bazéna je 9,69 €/hod, čo pri celkovom počte
328 hodín nájmu predstavuje čiastku 3.178,32 €. Cena za služby a energie je navrhovaná vo
výške 33,- €/hod, čo pri celkovom počte 328 hodín nájmu predstavuje čiastku 10.824,- €.
Doba nájmu je navrhovaná na obdobie od 10.09.2013 do 24.06.2014.
Výška nájomného sa oproti akad.roku 2012/2013 navýšila o 0,34 €/hod (z 9,35 €/hod na
9,69 €/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 riadne
a včas, a svojou činnosťou nenarúša výchovný a vzdelávací proces na škole. Vzhľadom na
uvedené riaditeľ 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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