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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava- Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom nebytového priestoru - miestnosť č.056, I. podzemné podlažie , trak B2, o výmere
92,4 m2 v objekte ZŠ Prokofievova 5,Bratislava, súp.č.999, na pozemku parc.č.3284 v k.ú.
Petržalka, zapísaný na LV č.4550 , ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9
písm.c.) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre združenie
KICK-BOX DIM MAK TOPERCER TEAM BRATISLAVA, Strečnianska 18, 851 06
Bratislava, IČO: 36064637 , na dobu určitú od 1.10.2013 do 31.12.2014 za cenu
10,00 €/m2/rok, zvýšenú o 20% za užívanie spoločných priestorov, celkovo za celé obdobie
nájmu vo výške
1386,00 €

Zmluva s nájomcom bude podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stráca
platnosť.
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Dôvodová správa
Štatutárna zástupkyňa Základnej školy Prokofievova 5, 851 01 Bratislava požiadala
listom zo dňa 10.7.2013 o schválenie prenájmu nebytového priestoru - o rozlohe 92,4 m2 ,
miestnosť č. 056, trakt A2, I.podzemné podlažie 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 KICK-BOX
DIM MAK TOPERCER TEAM Bratislava, občianske združenie, 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 dôvodu, že všetky aktivity, tréningy detí a mládeže, ktoré sa
v škole budú vykonávať sú určené predovšetkým žiakom ZŠ.
Vzhľadom k uvedenému je tento nájom posudzovaný ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná cena za prenájom nebytového priestoru je 10,00 €/m2 /rok , zvýšenú o
20 % za užívanie spoločných priestorov, vrátane dane z príjmu za prenájom nebytových
priestorov, celkovo za celé obdobie nájmu, t.j. 15 mesiacov vo výške 1386 €. Cena za služby
a energie bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej plochy školy. Doba nájmu je
navrhovaná na obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2014.
Žiadateľ má záujem o dlhodobý nájom. Štatutárna zástupkyňa školy súhlasí
s prenájmom iba do konca roku 2014 avšak v prípade, že nedôjde k zmene priestorových
podmienok a potrieb školy, bude možné v nájomnom vzťahu so žiadateľom pokračovať a to
na základe opätovného schvaľovania prenájmu v orgánoch miestnej samosprávy.
Príjem z prenájmu bude príjmom zriaďovateľa a príjmy za služby a energie budú
príjmom prenajímateľa.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaný do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Návrh bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 2.9.2013 a v odborných komisiách
miestneho zastupiteľstva. Stanoviská odborných komisií sú súčasťou návrhu.
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