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Návrh uznesenia :
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom nebytových priestorov – 3 šatní v trakte B3 o celkovej výmere 75,73 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 § 9 a ods.9
písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu určitú od
1.09.2013 do 30.11.2018 za cenu 12,- €/ /rok/šatňa, celkovo za
36,-€/rok
Príjem z prenájmu týchto priestorov 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 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
9.7.2012 o schválenie prenájmu nebytových priestorov – 3 šatní v objekte základnej školy,
trakt B3 spolu o výmere 75,73 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 futbalových mládežníckych družstiev.
Futbalový klub FC Petržalka 1898, a.s. uvedené nebytové priestory zrekonštruoval
a zariadil tak, aby spĺňali podmienky, ktoré určuje štatút pre žiacke a dorastenecké súťaže.
Dôvodom prenájmu je zabezpečenie zázemia tréningového procesu mládežníckych družstiev,
Nájomný vzťah žiada uzavrieť na dobu určitú od 1.09.2013 do 30.11.2018.
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.
Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu klubu a záujem ZŠ a zriaďovateľa
podporovať záujmovú činnosť detí vo voľnom čase navrhujeme stanoviť nájomné vo výške
12 €/rok za jednu šatňu, t.j. za celé obdobie nájmu (5 rokov) 180 €.
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 priestorov je príjmom pre 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, bude
prerokovaný v komisii správy majetku a miestnych podnikov, vo finančnej komisii
a v komisii školstva. Stanoviská komisií sú priložené v materiáli.
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