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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom nebytových priestorov – miestností č.127, č.129, č.130 na 1.nadzemnom podlaží
a miestnosti č.055 na 1.podzemnom podlaží, trakt B3, o celkovej výmere 101,60 m2, v objekte
ZŠ Prokofievova 5, 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
Súkromnú základnú umeleckú školu, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 31802958,
za účelom výkonu kancelárskych a administratívnych prác a pre sklad, na dobu určitú od
01.01.2014 do 31.12.2018, za cenu 10,- €/m2 za rok, t.j. 1.016,- €/rok za celý predmet nájmu,
zvýšenú o 20% za užívanie spoločných priestorov (t.j. o 203,20 €/rok), tzn. nájomné spolu vo
výške 1.219,20 €/rok. Cena za služby a energie je navrhovaná vo výške 1.041,57 €/rok.
Príjem z prenájmu nebytových priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za
poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa.
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 Prokofievova 5, 851 01 Bratislava žiada
o schválenie prenájmu nebytových priestorov - miestností č.127, č.129, č.130 na
1.nadzemnom podlaží a miestnosti č.055 na 1.podzemnom podlaží, trakt B3, spolu o výmere
101,60 m2 v objekte 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 Súkromnú základnú umeleckú školu, Prokofievova
5, 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 všetky
aktivity, ktoré SZUŠ v škole vykonáva, sú určené predovšetkým žiakom ZŠ Prokofievova,
a teda sú pre školu prínosom. Súkromná základná umelecká škola vykonáva činnosť v oblasti
výchovy a vzdelávania detí a mládeže vo výtvarnom odbore, v tanečnom odbore a v literárnodramatickom odbore. Vzdelávanie je zamerané na rozvoj talentu so zámerom pripraviť deti k
cieľavedomému rozvíjaniu vlastných schopností, pričom celý vyučovací proces je riadený
podľa metodických pokynov Ministerstva školstva SR. Nájomca si prenajíma priestory na
dobu určitú už od roku 2000 a má záujem o ďalší nájom.
Navrhovaná cena za prenájom nebytových priestorov je 10,- €/m2 za rok, t.j. 1.016,€/rok za celý predmet nájmu, táto suma je zvýšená o 20% za užívanie spoločných priestorov
(t.j. o 203,20 €/rok), tzn. nájomné spolu vo výške 1.219,20 €/rok. Cena za služby a energie je
navrhovaná vo výške 1.041,57 €/rok. Doba nájmu je navrhovaná na obdobie od 01.01.2014
do 31.12.2018.
Príjem z prenájmu nebytových priestorov bude príjmom zriaďovateľa a príjmy za
služby a energie budú príjmom prenajímateľa.
Súkromná základná umelecká škola si svoje finančné záväzky voči škole plní vždy
riadne a včas, a svojou činnosťou nenarúša výchovný a vzdelávací proces na škole. ZŠ ani
v prípade výrazného zvýšenia počtu tried nebude na svoju vlastnú činnosť tieto priestory
potrebovať. Vzhľadom na uvedené riaditeľka školy súhlasí s predmetným nájmom.
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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ROZPIS PLATIEB NA OBDOBIE NÁJMU OD 01.01.2014 DO 31.12.2018
Rok

Platba za
nájom za rok

Platba za
energie za rok

Platba
spolu

Dátum
úhrady

Suma
úhrady

Dátum
úhrady

Suma
úhrady

2014

1.219,20

1.041,57

2.260,77

31.03.2014

1.130,39

31.10.2014

1.130,38

2015

1.219,20

1.041,57

2.260,77

31.03.2015

1.130,39

31.10.2015

1.130,38

2016

1.219,20

1.041,57

2.260,77

31.03.2016

1.130,39

31.10.2016

1.130,38

2017

1.219,20

1.041,57

2.260,77

31.03.2017

1.130,39

31.10.2017

1.130,38

2018

1.219,20

1.041,57

2.260,77

31.03.2018

1.130,39

31.10.2018

1.130,38
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