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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka
schváliť
prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Holíčska 50, 851 05 Bratislava o výmere
409,00 m2 pre DANSOVIA s.r.o., Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava, IČO:36833100, ako
prípad osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov na dobu určitú od 1.09.2014 do 31.12.2024 za cenu 9,00
€/m2/rok, celkovo za 3 681,00 €/rok .Úhrada za služby a energie predstavuje sumu 7 393,32
€/rok, čo celkovo predstavuje sumu
11 074,32 €/rok

Príjem z prenájmu nebytových priestorov je príjmom zriaďovateľa a príjmy za poskytované
služby a energie budú príjmom prenajímateľa.
Zmluva o nájme bude podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom zastupiteľstve.
V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
ZŠ Holíčska 50 požiadala mestskú časť Bratislava-Petržalka o predĺženie nájmu časti
nebytových priestorov pre tanečnú akadémiu DANSOVIA s.r.o. v objekte ZŠ na Holíčskej
ul.č.50 v Bratislave, nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. 1642 – zastavané plochy
a nádvoria v k.ú.Petržalka. Predmetom nájmu je 409 m2 nebytového priestoru ktoré má
nájomca v prenájme od roku 2011. Prenajaté priestory si nájomca na vlastné náklady
zrekonštruoval a taktiež zrevitalizoval vstupný priestor do tanečnej akadémie. TA
DANSOVIA sa venuje deťom, žiakom ale aj dospelým v tanečnom športe, v ktorom dosahuje
výborné výsledky na národnej a medzinárodnej úrovni. Svojou činnosťou nenarúša výchovnovzdelávací proces. Svoju činnosť realizuje mimo vyučovacieho času na škole v rámci Centra
voľného času pri ZŠ. Spolupracuje so školou v rámci mnohých kultúrnych projektoch
a podujatí.
Vzhľadom na skutočnosť, že prenajímateľ je súčasťou Centra voľného času a má záujem
v krátkom časovom období realizovať ochranu vstupnej časti objektu školy kamerovým
systémom, treba posudzovať nájom nebytových priestorov ako prípad osobitného zreteľa.
Žiadateľ sa zaväzuje vložiť investície do klimatizačnej jednotky a kamerového systému na
škole vo výške 10 000,- € do konca roku 2014. Do dnešného dňa boli vykonané investície za
cca 90 000,-€ a to:
- vyrovnávanie podláh-OSB dosky,parkety
- steny,sadrokartón,znížené stropy
- toalety
- dvere,mreže na okná
- elektromer
Cena nájmu je stanovená podľa prílohy č.1 k Metodickému usmerneniu – postup pri prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Petržalka a zvereného do
správy mestskej časti Bratislava – Petržalka vo výške 9,00 €/m2/rok.
Úhrada za prenájom nebytových priestorov predstavuje sumu 3 681,00 €/rok.
Úhrada za energie a služby predstavuje sumu 7393,32 €/rok.
SPOLU vo výške 11 074,32 €/rok.
Vzhľadom k uvedenému navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9 a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 02.06.2014, komisie
správy majetku a miestnych podnikov a finančnej komisie.
Zmluva o nájme nebytových priestorov bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení
uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

