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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava- Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
1/ s c h v á l i ť
dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.4/2011 pre Jednotka – tenisová škola, občianske združenie,
Záhumenná 318, 851 10 Bratislava, IČO: 30797047, ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorým sa
upravuje doba nájmu na dobu určitú do 30.06.2014.
2/ s c h v á l i ť
predĺženie termínu dokončenia športovísk vyplývajúcich z nájomnej zmluvy č.5/2008
do 30.06.2014
3./ schváliť zmenu výmery prenajatej plochy
k nájomnej zmluve č. 5/2008

podľa geometrického plánu dodatkom

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č.4/2001 bude podpísaný 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
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnutí v decembri
2010 schválilo prenájom nebytového priestoru ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v objekte základnej školy
Prokofievova na dobu určitú od 1.1.2012 do 31.12.2012 v rozsahu 93,10 m2 za cenu 10,00
€/rok,zvýšenú o 20% za užívanie spoločných priestorov, pre občianske združenie Jednotka –
tenisová škola.
Pokračovanie nájomného vzťahu bolo upravené dodatkom č.1 k nájomnej zmluve č.4/2011,
ktorý schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 18.12.2012 na dobu určitú do 30.6.2013.
Nájomca sa listom zo dňa 11.6.2013 obrátil na Miestny úrad mestskej časti BratislavaPetržalka so žiadosťou o :
bod 1/
predĺženie nájmu vyplývajúceho zo zmluvy č.4/2011 a jej dodatku č.1 o nájme nebytového
priestoru na dobu určitú do 31.12.2014.
Žiadateľ využíva tento priestor pre sociálne zázemie tenistov, trénerov, výučbu teórie tenisu
ako aj zázemie pri organizácii celoslovenských turnajov, tenisových campov atd.
Ukončenie nájmu by malo za následok, ostanú deti, tréneri, členovia klubu, návštevníci
a realizačný team bez sociálneho zázemia, toaliet a v neposlednom rade by všetky aktivity
tenisovej školy boli ohrozené. K uvedenému štatutárna zástupkyňa školy listom zo dňa
10.7.2013 súhlasí s predĺžením nájmu nebytového priestoru najdlhšie do 30.06.2014.
Stanovisko riaditeľky školy je súčasťou návrhu.

bod 2/
prenájom samostatného hospodárskeho objektu v termíne od 1.05.2014 , ktorý by
prestavali pre účely šatne a súvisiace zázemie
bod 3/
predĺženie termínu dokončenia športovísk do 31.12.2014 z finančných dôvodov,
k dokončeniu potrebujú ešte 155 000 Eur, pričom príjmy občianskeho združenia momentálne
nedosahujú taký objem, nakoľko všetky investície hradia z vlastných zdrojov.
K uvedenému štatutárna zástupkyňa školy listom zo dňa 10.7.2013 súhlasí s predĺžením
nájmu nebytového priestoru najdlhšie do 30.06.2014. Stanovisko riaditeľky školy je
súčasťou návrhu.
Listom zo dňa 19.8.2013 ( v prílohe prikladáme) požiadala riaditeľka základnej školy
o prehodnotenie zmluvy o nájme pozemkov č.5/2008, z dôvodu že nájomca požiadal
o preloženie pôvodne plánovaného basketbalového a minifutbalového ihriska z parcely č.3288
na spevnenú plochu na parc.č.3280 a bolo mu vydané povolenie na zmenu stavby pred jej
dokončením dňa 6.9.2012.
Na pôvodnej parc.č.3288 si nájomca vytvoril kopec zo stavebného odpadu (v prílohe
prikladáme fotosnímky) a požiadal o možnosť využitia tohto priestoru na stavbu didaktickej
pomôcky-tenisová špirála, ku ktorému riaditeľka školy vydala nesúhlasné stanovisko
a požiadala mestskú časť o riešenie problému. Vzhľadom k tomu, že neboli dodržané zmluvné
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podmienky pri výstavbe športovísk riaditeľka školy navrhuje aby pozemok parc.č.3288 na
ktorom je kopec stavebného odpadu a parc.č.3289 na ktorej sú chodníky boli vyňaté
z predmetu nájmu na základe geometrického zamerania a takto upravená výmera pozemkov
by bola riešená dodatkom k zmluve. Základná škola by tieto pozemky využívala na rekreačné
a športové aktivity žiakov ,avšak až po odstránení stavebného odpadu navŕšeného na pozemku
parc.č.3288.
Plnenie zo zmluvy č.5/2008
Nájomca má uzatvorenú nájomnú zmluvu na časti pozemkov tvoriaci areál školy od r.2008 do
r.2028 za účelom realizácie revitalizácie pozemkov v areáli školy s cieľom vybudovať
viacúčelové ihriská, tenisové kurty a s tým súvisiaceho vybavenia športovísk nájomcom
z vlastných finančných prostriedkov a užívanie predmetu nájmu na športovú činnosť
a príležitostné spoločensko-kultúrne podujatia.
Nájomca doteraz preinvestoval z vlastných finančných prostriedkov do školského areálu cca
660 000 €. Vybudoval ďalšie 2 antukové dvorce, plážové volejbalové ihrisko s doskočiskovou
dráhou a multifunkčné trávnaté ihrisko v hodnote 100 000 €.
Podľa zmluvy o nájme č.5/2008 mal nájomca v termíne do 31.5.2013 zrealizovať dočasné
stavby a vonkajšie úpravy nasledovne:
- 3 tenisové gumovo-asfaltové kurty do 31.5.2013
- nafukovacia pretlaková tenisová hala pre 3 tenisové kurty
- mini tenis s bazénikom
- výstavba objektu na náradie
- bežecká antuková dráha s doskočiskom
- tenisová stena
- plážové volejbalové ihrisko
- gumoasfaltové basketbalové ihrisko
- úprava rozvodu vody pre areál
- úprava jestvujúcich chodníkov a komunikácií, terénu-zelene
- oplotenie areálu, vonkajšie osvetlenie areálu a jeho ozvučenie, vonkajšie osvetlenie 2
kurtov
- odpadové hospodárstvo
Podľa informácie oddelenia ÚKSP boli zrealizované tieto stavby:
Kolaudačné rozhodnutie č. UKSP 17445-TX3/2009-Kb-108 zo dňa 1. 12. 2009,
SO 01 tenisové antukové dvorce / 4 dvorce/
SO 03 nafukovacia pretlaková hala pre 4 tenisové dvorce
SO 05 prípojka NN
SO-09 prístrešok pre agregát haly
SO 24 elektrická prípojka NN
Kolaudačné rozhodnutie UKSP 14648/1-TX3/2008-Kb-97 zo dňa 12. 11. 2008
SO 07 Prípojka STL plynová
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 2 antukové tenisové dvorce
 plážové volejbalové ihrisko s doskočiskovou dráhou
 multifunkčné trávnaté ihrisko

Ku dňu 21.8.2013 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie aj na tieto stavby.
Parkovacie státia v areáli školy boli riadne povolené špeciálnym stavebným úradom ( odd. ÚRaD)
a v týchto dňoch požiadali o kolaudáciu.

Podľa čl.I. ods.5 tejto zmluvy citujeme:
„V prípade nedodržania termínov v zmluve dohodnutých je prenajímateľ oprávnený
poskytnúť nájomcovi dodatočnú lehotu na zrealizovanie projektu po predchádzajúcom
schválení miestnym zastupiteľstvom. V prípade neposkytnutia dodatočnej lehoty je
prenajímateľ oprávnený postupovať podľa jednej z uvedených možností:
a) zmluvu s okamžitou účinnosťou vypovedať v celom rozsahu a súčasne je povinný
uhradiť nájomcovi sumu ním z vlastných zdrojov hospodárne vynaložených nákladov
na revitalizácu predmetu nájmu v súlade s projektom vo výške do 3,1 mil. Sk, ktorá sa
za každý rok nájomného vzťahu znižuje o 5%.
b) zmluvu s okamžitou účinnosťou vypovedať v tej časti predmetu nájmu, na ktorom sa
projekt úprav nezrealizoval a nie je povinný nájomcovi hradiť náklady na investíciu
ani protihodnotu , toho o čo sa zvýšila hodnota predmetu nájmu, ktorý je predmetom
výpovede.
Návrh bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 2.9.2013 a v odborných komisiách.
Stanoviská komisií sú súčasťou materiálu.
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DODATOK č. 2
k zmluve o nájme nebytových priestorov
4/2011
uzatvorený podľa ustanovenia § 3 a nasl. zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka
v platnom znení
I.
Zmluvné strany:

Prenajímateľ:
zastúpený:

Zriaďovateľ ZŠ:
zastúpený:

Základná škola
Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
Mgr. Daniela Petríková, riaditeľka
IČO: 31754911
DIČ: 2020916040
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 9402001/5600
Variabilný symbol: .........
(ďalej len „prenajímateľ“)
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Ing. Vladimír Bajan, starosta
IČO: 00603 201
DIČ: 2020936643
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 1800599001/5600
(ďalej len „zriaďovateľ“)
a

Nájomca:
zastúpený:

Jednotka – tenisová škola, o.z.
Záhumenná 851 10 Bratislava
akad.soch. Jozef Šramka,predseda združenia
IČO: 30797047
DIČ: 2021983095
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
číslo účtu: 2627174695/1100
registrácia: č.MV SR WJ/1-900/90-25228
(ďalej len „nájomca“)

Preambula
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.4/2011 je vypracovaný na základe uznesenia Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ...../2013.
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Prenajímateľ a nájomca ako zmluvné strany na základe § 2 ods.3, § 720 OZ a § 3 zákona č.
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa
dohodli na uzavretí tohto dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.4/2011 zo dňa 13.12.2011 o nájme
nebytového priestoru v nasledovnom rozsahu:
- v čl. II Doba nájmu a výpovedné dôvody sa mení ods.1 v nasledovnom znení:
čl. II
Doba nájmu a výpovedné lehoty
1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.10.2013 do 30.06.2014.

čl.III
Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez
zmeny.
2. Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytového priestoru č.4/2011 je vyhotovený v ôsmich
vyhotoveniach, každý s platnosťou originálu, z ktorých dve vyhotovenia obdrží
prenajímateľ, dve nájomca a dve zriaďovateľ.
3. Prenajímateľ a zriaďovateľ ako povinná osoba zo zákona č.211/2000 Z.z. v znení
neskorších predpisov zverejní tento dodatok na svojej webovej stránke.
4. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

______________________
Mgr. Daniela Petríková
prenajímateľ

____________________________
akad.soch. Jozef Šramka
nájomca

V Bratislave, dňa
____________________
Vladimír Bajan
zriaďovateľ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PROKOFIEVOVA 5, 851 01 BRATISLAVA

Ing. Vladimír Bajan
Starosta
MČ Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

Naša značka:
239/2013

V Bratislave:
19.08. 2013

Kontakt:
02/63536071
02/63825443
zsprokofievova@mail.t-com.sk

Vybavuje:
Petríková

Vec: Žiadosť
Obraciam sa na Vás so žiadosťou v súvislosti s prehodnotením dlhodobej Zmluvy
o nájme pozemkov č.5/2008 a o zmenu znenia zmluvy formou dodatku k uvedenej Zmluve
o nájme pozemkov.
Zdôvodnenie žiadosti: Zmluvou o nájme pozemkov č.5/2008 bola prenajatá časť
pozemkov v areáli ZŠ Prokofievova 5 nájomcovi Jednotka – tenisová škola, zastúpená
akademickým sochárom Jozefom Šramkom.
Podľa znenia uvedenej zmluvy mal nájomca do 31.5.2013 revitalizovať prenajaté
plochy v areáli školy vybudovaním tenisových kurtov, bežeckej dráhy, ihriskom na plážový
volejbal, multifunkčným ihriskom.
Dňa 6.9.2012 Mestská časť Bratislava - Petržalka vydala povolenie na zmenu stavby
pred jej dokončením. Zmena sa týkala preloženia pôvodne plánovaného basketbalového
a minifutbalového ihriska z parcely 3288 na spevnenú plochu na parcele 3280.
Na pôvodnej parcele 3288 si nájomca vytvoril kopec zo stavebného odpadu a požiadal
o možnosť využitia priestoru na stavbu didaktickej pomôcky – tenisová špirála. K uvedenému
návrhu riaditeľka školy vyjadrila nesúhlasné stanovisko a požiadala o riešenie problému
príslušné oddelenia MÚMČ Petržalka.
Vzhľadom na to, že ustanovenia Zmluvy o nájme pozemkov č.5/2008 neboli dodržané,
rovnako ani výstavba športovísk podľa predloženého projektu nebola realizovaná, stavba
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nebola dokončená k dátumu 31.05.2013, možno tieto skutočnosti považovať za porušenie
jednotlivých ustanovení Zmluvy...
Predkladám návrh, aby parcely 3289 (chodníky) a 3288 bola vyňatá

z uvedenej

zmluvy na základe nového geometrického plánu a jeho vkladu do Katastra pre hlavné mesto
SR Bratislavu, aby ju škola mohla využívať na rekreačné a športové aktivity žiakov (po
odprataní stavebného odpadu navŕšeného na uvedenej parcele).
Na základe posúdenia žiadosti Vás budem podrobne informovať o danej problematike.

S pozdravom

Mgr. Daniela Petríková
riaditeľka školy
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