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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom časti školského areálu na parc.č. 4877/12 o výmere 4.009 m2 a na parc.č. 4883,
o výmere 94 m2 v objekte Základnej školy Nobelovo námestie 6, 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, pre TŠP - tenisovú školu Petržalka, Nobelovo nám.6, 851 01
Bratislava, IČO: 42131405, za účelom výkonu športovej činnosti zameranej na výučbu
tenisu detí, mládeže a širokej športovej verejnosti Petržalky, na dobu určitú od 01.10.2013 do
30.09.2033, za cenu 0,17 €/m2 za rok, čo pri celkovej výmere 4.103 m2 prenajímanej plochy
predstavuje čiastku 697,51 €/rok.

Príjem z prenájmu časti školského areálu bude príjmom zriaďovateľa. Platby za služby
a energie si nájomca hradí sám.

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Štatutárna zástupkyňa Základnej školy Nobelovo námestie 6, 851 01 Bratislava žiada
o schválenie prenájmu časti školského areálu na parc.č. 4877/12 o výmere 4.009 m2 a na
parc.č. 4883 o výmere 94 m2 v objekte ZŠ 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 TŠP - tenisovú školu
Petržalka, Nobelovo nám.6, 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 nájomca si prenajíma pozemky na dobu určitú už od roku 2008 a má záujem o
ďalší nájom. Keďže pozemok parc.č. 4877/12 nebol ku dňu skončenia platnosti nájomnej
zmluvy (03.04.2013) mestskej časti Bratislava-Petržalka zverený do správy magistrátom
hlavného
mesta
bolo
nutné
najskôr
vyriešiť
majetkovoprávny
stav.
K majetokovoprávnemu vysporiadaniu došlo až dňa 30.05.2013. Z uvedeného dôvodu
nebolo možné prenajať tento pozemok v požadovanom termíne, t.j. od 17.03.2013. Nájomca
bude povinný doplatiť za obdobie od 03.04.2013 do 30.09.2013 alikvótnu časť nájomného za
užívanie predmetných pozemkov (časti školského areálu).
Nájomca od roku 2008 preinvestoval z vlastných prostriedkov cca.627.000,- € na
revitalizáciu a rekonštrukciu areálu ZŠ, stará sa o ich údržbu a prevádzku, a má záujem
pokračovať ďalej s revitalizáciou školského areálu.
TŠP vykonáva výlučne športovú činnosť zameranú na výučbu tenisu detí, mládeže
a širokej športovej verejnosti Petržalky. Žiakom ZŠ bezplatne poskytuje na 10 hodín týždenne
v rámci TEV tenisové dvorce, tenisové rakety a loptičky, ako aj trénerov na výučbu tenisu.
Spolu so ZŠ pravidelne organizujú celoslovenské turnaje pre žiakov a rodičov (cca.30
turnajov ročne). V letných mesiacoch organizuje TŠP detské táborové campy zamerané na
šport.
Navrhovaná cena za prenájom dvoch pozemkov pričom na jednom z nich sa nachádza
stavba bez súpisného čísla (klubovňa) je 0,17 €/m2 za rok, čo pri celkovej výmere 4.103 m2
prenajímanej plochy predstavuje čiastku 697,51 €/rok. Platby za služby a energie si nájomca
hradí sám. Doba nájmu je navrhovaná na obdobie od 01.10.2013 do 30.09.2033 (na 20
rokov).
Výška nájomného sa oproti roku 2012 navýšila o 17,51 €/rok. nPríjem z prenájmu časti
školského areálu bude príjmom zriaďovateľa.
TŠP - tenisová škola Petržalka si svoje finančné záväzky voči škole plní vždy riadne
a včas, a svojou činnosťou nenarúša výchovný a vzdelávací proces na škole. 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.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 02.09.2013 a v odborných
komisiách miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. Stanoviská
jednotlivých komisií sú súčasťou materiálu.
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