Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 17. júna 2014

Materiál číslo: 53 /2014
Návrh na predĺženie nájmu tenisového kurtu v areáli ZŠ Tupolevova 20, 851 01
Bratislava pre Jozefa Vanču, Markova 3, 851 01 Bratislava, IČO: 41120264
___________________________________________________________________________

Predkladateľ:
Miroslav Štefánik
prednosta

Zodpovedný:
Iveta Strapcová
vedúca oddelenia
nakladania s majetkom

Spracovateľ:
Iveta Strapcová
vedúca oddelenia
nakladania s majetkom

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
3. Dôvodovú správu
4. Žiadosť nájomcu
5. Stanovisko riaditeľa školy
6. Charakteristika nájomcu
8. Výpis z registra
9. Snímka z katastrálnej mapy
9. Stanoviská odborných komisií

Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
nájom tenisového kurtu o výmere 760 m2 na pozemku parc.č.3188 v k.ú. Petržalka ,
nachádzajúci sa v areáli Základnej školy Tupolevova 20, 851 01 Bratislava,
pre Jozefa Vanču, Markova 1, 851 01 Bratislava, IČO: 41120264, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v súlade s §9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov na dobu určitú odo dňa 1.09.2014 do 31.08.2024 za cenu 0,70 €/m2/rok, celkovo
za
532,50 €/rok

Príjem z prenájmu je príjmom zriaďovateľa.

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stráca
platnosť.
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Dôvodová správa
Protokolom mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 10/08/2012 bola ZŠ Tupolevova 20,
Bratislava zverená správa nehnuteľného majetku , stavba so súp.č.1010, na pozemku parc.č.
3193, (budova školy) a pozemky parc.č. 3188, parc.č.3191, parc.č.3192, parc.č. 3193,
parc.č.3194/1, parc.č.3194/2, parc.č.3195, parc.č.3196, a parc.č.3225 v k.ú. Petržalka.
Štatutárny zástupca ZŠ Tupolevova 20, 851 01 Bratislava, žiada o schválenie
prenájmu tenisového kurtu o výmere 760 m2 v súlade s príkazom starostu č.13/2011, ktorým
bolo vydané metodické usmernenie – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mestskej časti a zvereného do správy mestskej časti a jej organizácií pre
doterajšieho nájomcu Jozefa Vanču, Markova 1, 851 01 Bratislava, IČO: 41120264
ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodov dlhodobej 10 ročnej spolupráce so školou, vybudovania kurtu s umelým povrchom
na vlastné náklady, čím prispel k zvýšeniu pohybovej aktivity detí na základnej škole, ako aj
pre pohybovú prípravu žiakov počas vyučovania v doobedňajších hodinách.
Riaditeľ školy navrhuje pokračovať v nájomnom vzťahu so žiadateľom a žiada tento nájom
posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu , že ide o nájomcu, ktorý si včas
plní svoje finančné záväzky, že kurt využíva aj škola pre svoj vyučovací proces, že spolupráca
so školou je na veľmi dobrej úrovni, okrem mládeže zabezpečuje tenisovú prípravu detí aj z
cirkevnej materskej školy.
Charakteristika predmetu prenájmu:
Ide o tenisový kurt o výmere 760 m2 nachádzajúci sa v areáli ZŠ Tupolevova ul. Nájomca na
svoje náklady vybudoval kurt s umelým trávnatým povrchom. Nájomná zmluva bola
uzatvorená na 10 rokov od 1.09.2004. Do vybudovania kurtu vložil vlastné finančné
prostriedky vo výške 26 095,-€. Výška nájmu bola v tom čase stanovená na 20,-Sk/m2/rok.
Ročné nájomné v súčasnosti predstavuje čiastku 504,54 €.
Vzhľadom k uvedenému, navrhujeme prenájom na dobu určitú na 10 rokov od 1.09.2014 do
31.08.2024 za cenu 532,50 €/rok.
Záver: Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto
uznesenie stratí platnosť.

3

4

5

6

7

ŠTATISTICKÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Výpis
z registra organizácií
(výpis má informatívny charakter)

Identifikačné údaje
Identifikačné číslo (IČO):
Obchodné meno:
Adresa sídla:
Okres:

41120264
Jozef Vančo
Markova 3, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Bratislava V

Základné charakteristiky

Právna forma:

101

Predmet prevažujúcej činnosti
93110
(SK NACE):
Predmet prevažujúcej činnosti
92610
(OKEČ):
Sektor pre národné účty:

14100

Druh vlastníctva:
Dátum vzniku:
Dátum zániku:
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20.05.2004

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v
obchodnom registri
Prevádzka športových zariadení
Prevádzka športových zariadení
Fyzické osoby podnikajúce na základe
živnostenského zákona a iných právnych
predpisov nezapísané v obchodnom registri
Súkromné tuzemské

Výpis bol vytvorený dňa: 05.03.2014 16:29
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