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Návrh uznesenia :
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom nebytového priestoru – telocvične, blok A3 o výmere 292 m2 v objekte Základnej
školy Pankúchova 4, 851 04 Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s., Kutlíkova 17, 851 02
Bratislava, IČO: 45 469 725 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c)
zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dobu určitú od 1.11.2013 do
30.03.2014 v čase :
pondelok: od 16.00 hod. do 19.00 hod.
utorok : od 15,30 hod. do 19.00 hod.
streda:
od 16.00 hod. do 19.00 hod.
štvrtok: od 16.00 hod. do 19.00 hod.
piatok : od 16.00 hod. do 19.00 hod.
za cenu 1 €/hod., celkovo za 15,30 hodín týždenného nájmu
15,30-€
Príjem z prenájmu týchto priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za poskytované
služby a energie budú stanovené pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy a 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 a zmluva nebude podpísaná.
V prípade, že nedôjde k uhradeniu finančných prostriedkov podľa splátkového kalendára,
bude to dôvodom na odstúpenie od zmluvy .
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Dôvodová správa
Štatutárny zástupca Základnej školy Pankúchova 4, Bratislava požiadal listom zo dňa
27.8.2013 o schválenie prenájmu nebytového priestoru – telocvične v objekte základnej
školy, blok A3 o výmere 292 m2 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 pre FC Petržalka 1898, a.s. Kutlíkova17, 852 12 Bratislava, IČO: 45 469 725 pre
potreby zabezpečenia tréningových procesov mladých futbalistov navštevujúcich útvar
talentovanej mládeže I. a II kategórie. O využitie telocvične žiada klub v čase po skončení
vyučovania, kedy je telocvičňa voľná. Dôvodom prenájmu je takisto zabezpečenie zázemia
tréningového procesu mládežníckych družstiev v zimných mesiacoch.
Futbalový klub FC Petržalka 1898, a.s. zrekonštruoval areál ZŠ , vybudoval 3 ihriská,
ktoré využíva ZŠ Pankúchova a Gymnázium Pankúchova 6 v jarných a jesenných mesiacoch
na vyučovanie telesnej a športovej výchovy, a dve miestnosti na šatne pre žiakov. Z tohto
dôvodu je potrebné tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §
9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Nájomný vzťah žiada futbalový klub uzavrieť na dobu určitú od 1.11.2013 do 30.03.2014.
Žiadateľ, futbalový klub FC Petržalka má voči prenajímateľovi Základnej škole
Pankúchova 4, Bratislava dlh, ktorý uznal. Dlh sa skladá z časti neuhradeného nájomného
podľa nájomnej zmluvy z roku 2012 a z r.2013. Splátkový kalendár bol uzatvorený 5.8.2013
ktorým sa dlžná suma rozdelila na 4 splátky:
1.splátka do 15.8.2013,
2.splátka do 18.9.2013
3.splátka do 15.10.2013
4.splátka do 15.11.2013
Dlžník splatil 1. splátku v termíne.
Štatutárny zástupca školy súhlasí s prenájmom za podmienky splatenia celého dlhu voči
základnej škole.
Žiadateľ bol dôrazne upozornený na zásadnú skutočnosť, ktorej oprávnenosť a závažnosť si
uvedomuje, že v zmysle platných zásad mestskej časti a v prípade nezaplatenia uvedeného
dlhu v objeme a termínoch podľa dohody, nebude s ním uzatvorená žiadna ďalšia zmluva
o prenájme a neuhradené dlžné čiastky budú vymáhané.
Navrhovaná cena za prenájom 6,56 €/hod. je v súlade s príkazom starostu č.3/2012,
ktorým bola vydaná príloha č.1 – minimálne ceny prenájmov za rok 2012 k metodickému
usmerneniu – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve a zvereného do
správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií.
Platby za poskytované služby a energie (teplo, voda, elektrina) budú stanovené pomerom
prenajatej plochy k celkovej ploche školy. Príjmy za poskytované služby a energie budú
príjmami prenajímateľa.
Príjem z prenájmu predstavuje 100,37 €/týždeň a je čistým príjmom zriaďovateľa.
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 2.9.2013 a bude prerokovaný
v komisiách správy majetku a miestnych podnikov, školskej komisii a vo finančnej komisii.
Stanoviská komisií sú priložené v materiáli.
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Základná škola, Pankúchova 4, 851 04 Bratislava

Oddelenie nakladania s majetkom
MÚ Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
851 12 Bratislava

Naša značka:
504/2013

Vybavuje:
Mgr. Štefan Rác

Bratislava:
27. 08. 2013

Stanovisko riaditeľa ZŠ k žiadosti FC Petržalka 1898 a. s. o nájom telocvične od 01. 11.
2013 do 30. 03. 2014
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Predmet nájmu veľkú telocvičňu v bloku A3 o rozlohe 292 m² využíval v minulosti
FC na potreby tréningových procesov mladých futbalistov navštevujúcich útvar talentovanej
mládeže I. a II. kategórie. Predchodca FC Petržalka 1898 a. s. zrekonštruoval areál ZŠ a dve
miestnosti na šatne pre žiakov na odkladanie osobných vecí a zabezpečenie osobnej hygieny
po tréningoch. O využitie priestorov žiada FC v čase po skončení vyučovania, kedy je
telocvičňa voľná.
ZŠ spolupracuje s FC a jeho predchodcami od roku 2002. Predchodca FC Petržalka
1898 a.s. vybudoval v školskom areáli tri ihriská, ktoré využíva ZŠ Pankúchova 4 a
Gymnázium Pankúchova 6 v jarných a jesenných mesiacoch na vyučovanie telesnej
a športovej výchovy. FC počas celého roka zabezpečuje na svoje náklady údržbu týchto
ihrísk.
FC Petržalka 1898 a. s., nemá uhradené z predchádzajúceho obdobia všetky
pohľadávky. Zo ZŠ Pankúchova 4 uzatvoril dohodu o splátkovom kalendári, ktorú riadne
plní.
ZŠ Pankúchova 4 podporovala a chce i naďalej podporovať prácu FC s mladými
futbalovými talentami. Súčasťou našej podpory nie je len poskytovanie priestorov na
tréningové procesy, ale aj vytváranie individuálnych podmienok pre našich žiakov futbalistov ich vzdelávaním podľa individuálnych študijných plánov. V budúcom období
chceme v takejto podpore nádejných futbalistov pokračovať a vypracovať individuálne
študijné plány pre ďalších žiakom našej školy trénujúcich v útvare talentovanej mládeže.
Žiadateľ navrhol výšku nájomného v najnižšej možnej sume. Podľa Metodického
usmernenia – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti
Brtaislava-Petržalka a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka by výška
hodinového nájmu za veľkú telocvičňu s uplatnením inflácie mala predstavovať 6,56 €.
S prihliadnutím na nepriaznivú finančnú situáciu klubu ale tiež s prihliadnutím na používaním
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opotrebovanú telocvičňu, ktorá si vyžaduje priebežnú údržbu, navrhujem výšku nájmu určiť
minimálne vo výške 50 %.
Poplatky za energie navrhujem stanoviť podľa výšky stanovenej v Metodickom
usmernení – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti
Brtaislava-Petržalka a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej
organizácií vo výške 14,2 €/hod.
V školskom roku 2013/2014 je priestor veľkej telocvične v popoludňajších hodnách
voľný. Jeho nájom nebude narúšať organizáciu vyučovania a výchovnovzdelávací proces
v dopoludňajšom čase, ani popoludňajšiu záujmovú činnosť žiakov.
Svoje odporučenie k nájmu podmieňujem splateným celého dlhu FC Petržalka
1898 a. s. voči ZŠ Pankúchova 4.

Charakteristika FC Petržalka 1898, a. s.
FC Petržalka 1898, a. s. prevádzkuje športové zariadenia, zariadenia na regeneráciu
a rekondíciu a vykonáva špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry – tréner futbalu.
Okrem toho realizuje činnosti v oblasti obchodu, služieb, dopravy, zabezpečuje vydavateľskú
činnosť, reklamné a marketingové služby.

Bratislava: 27. 08. 2013

Mgr. Štefan Rác
riaditeľ ZŠ
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