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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom pozemkov parc.č. 4877/12 o výmere 4.009 m2 a parc.č. 4883, o výmere 94 m2
v areáli 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 01.01.2014
do 31.12.2033, za cenu 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.
Príjem z prenájmu pozemkov bude príjmom zriaďovateľa.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 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 pozemkov parc.č. 4877/12 o výmere 4.009 m2 a parc.č. 4883 o výmere
94 m2 v areáli 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 od roku 2008
preinvestoval z vlastných prostriedkov cca. 633.200,- € na revitalizáciu a rekonštrukciu
areálu ZŠ, stará sa o ich údržbu a prevádzku, a má záujem pokračovať ďalej
s revitalizáciou školského areálu (výstavbou bránky v oplotení ZŠ, výsadbou nových
stromov, dokončením dostavby tenisového areálu a opravou klubovne). 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. Nájomca si
prenajíma pozemky na dobu určitú už od roku 2008 a má záujem o ďalší nájom.
Nájomca bude v nájomnej zmluve zaviazaný ku všetkým povinnostiam, ktoré si
dohodol s prenajímateľom v nájomnej zmluve č.08-75-2013 platnej do 31.12.2013.
Podmienky nájmu sú súčasťou tohto materiálu.
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 01.01.2014 do 31.12.2033 (na 20
rokov).
Príjem z prenájmu pozemkov 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 60 dní po schválení uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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Základná škola Nobelovo nám. č. 6 851 01 Bratislava
Vybavuje: PaedDr. Fogašová

Naša značka: 938/2013

V Bratislave 6.11.2013

Vec: Stanovisko k predmetnej žiadosti nájomcu TŠP

Vyjadrenie riaditeľky školy k prenájmu nehnuteľného majetku- časti školského

areálu ZŠ Nobelovo nám.6 parcelné číslo 4877/12 o výmere 4009 m2 a stavby bez súpisného
čísla, parcelné číslo 4883 o výmere 94 m 2 Tenisovej škole Petržalka
ako prípad osobitného zreteľa

Zdôvodnenie prípadu osobitného zreteľa :
na predmetných priestoroch prenájmu sa pred piatimi rokmi nachádzali dva tenisové kurty,
asfaltové basketbalové ihrisko, ihrisko plážového volejbalu a náraďovňa na technické práce.
Tieto priestory boli vo veľmi zlom technickom stave ( zdevastované tenisové dvorce,
popráskaný asfalt na basketbalovom ihrisku , plážové volejbalové ihrisko bolo bez oplotenia,
chýbali prostriedky na jeho údržbu). Priestory boli nevhodné na vyučovací proces TEV
a mimoškolskú záujmovú činnosť.
O uvedené priestory pred piatimi rokmi prejavila záujem TŠ Petržalka, ktorá ich má
v prenájme od apríla 2008 do súčasnosti. Za vlastné prostriedky si tieto priestory
revitalizovala na tenisový areál.
V záujme efektívneho využívania priestorov školského areálu, ale i z dôvodu napĺňania
príjmov školy chceme, aby tieto priestory sa naďalej účelne využívali , ale aj aby TŠP
investovala finančné prostriedky do revitalizácie ostatných časti školského areálu, čím by sa
zlepšili podmienky našich žiakov pre športovú a záujmovú činnosť.
Boli podpísané zmluvy o spolupráci medzi ZŠ Nobelovo nám. 6 zastúpené PaedDr. Valériou
Fogašovou a predsedom združenia TŠP p. Kratochvílom, kde sa TŠP zaviazala investovať
finančné prostriedky a iné činnosti do 31.5. 2013 po kolaudácií športového strediska .
S TŠP máme dobrú spoluprácu. Úzko spolupracujeme v oblasti športu ( tenis)od1. ročníka.
Spolu organizujeme turnaje pre žiakov a rodičov a stretnutia so žiakmi a rodičmi .
TŠP načas uhrádza nájomné za prenájom. Tieto príjmy sú príjmami pre zriaďovateľa. Platby
za energie si hradí nájomca sám.
TŠP nie je komerčnou tenisovou školou, výlučne sa stará o šport detí a mládeže .
Doporučujem MZ Bratislava - Petržalka schváliť prenájom uvedených priestorov
školského areálu pre TŠP na základe jej žiadosti ako prípad osobitného zreteľa s podmienkou,
že nájomca splní všetky podmienky zo zmluvy o nájme číslo: 08-75-2013 zo dňa 30.9.
2013.
Nesúhlasím s prenájmom ďalšej časti školského areálu, nakoľko už v súčasnosti nemáme
dobré podmienky pre vyučovanie TEV a športovú činnosť na škole.
S pozdravom
PaedDr. Valéria Fogašová, r.š.
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Práva a povinnosti zmluvných strán dohodnuté
v nájomnej zmluve č.08-75-2013 platnej do 31.12.2013
Prenajímateľ je povinný:
a) zabezpečiť starostlivosť o stromy, ktoré nájomca vysadí v areáli ZŠ v rámci revitalizácie;
b) zabezpečiť starostlivosť o časti areálu ZŠ, ktorých revitalizáciu zabezpečil a ešte
zabezpečí nájomca (okrem predmetu nájmu, o ktorý sa stará nájomca sám);
c) zabezpečiť povolenie stavebného úradu na vybudovanie bránky nájomcom v existujúcom
oplotení ZŠ.
Prenajímateľ je oprávnený:
a) bezodplatne využívať tenisové kurty nájomcu postavené na prenajímaných pozemkoch
v rozsahu 2 hodiny týždenne v čase podľa dohody medzi nájomcom a prenajímateľom za
podmienky, že tieto nebude prenajímateľ využívať na komerčnú činnosť. V prípade
zistenia skutočnosti, že prenajímateľ tieto tenisové kurty využíva na komerčné účely, je
prenajímateľ povinný uhradiť nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý
zistený prípad a nájomca je oprávnený zakázať zamestnancom prenajímateľa vstup na
svoje tenisové kurty.
Nájomca je povinný:
a) pokračovať ďalej s revitalizáciou školského areálu z vlastných finančných zdrojov, a to
dobudovaním oddychovej zóny, výstavbou bránky z areálu ZŠ v existujúcom oplotení ZŠ
na priľahlé basketbalové ihrisko a výsadbou 10-tich kusov nových stromov, ktoré si
vyberie osoba poverená prenajímateľom od dodávateľa nájomcu. Nájomca je povinný
vynaložiť za nákup 10-tich kusov stromov podľa tohto odseku zmluvy vlastné finančné
prostriedky v hodnote max. 500,- EUR;
b) realizovať výsadbu stromov do jedného (1) roka odo dňa kolaudácie stavby postavenej na
prenajímaných pozemkoch a ostatnú revitalizáciu areálu ZŠ do 18 mesiacov odo dňa
podpisu tejto zmluvy;
c) poskytnúť bezodplatne svoje tenisové kurty postavené na prenajímaných pozemkoch
žiakom ZŠ v rozsahu 10 hodín týždenne len v čase vyučovania telesnej výchovy a
zamestnancom ZŠ v rozsahu 2 hodiny týždenne v čase podľa dohody medzi nájomcom a
prenajímateľom za podmienky, že tieto nebude prenajímateľ využívať na komerčnú
činnosť.
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Areal ZŠ pri podpise nájomnej zmluvy v roku 2008

Vystavaný tenisový areál ZŠ Nobelovo nám.č.6, Bratislava
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