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Návrh uznesenia :
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom nebytového priestoru – telocvične, blok A3 o výmere 292 m2 v objekte Základnej
školy Pankúchova 4, Bratislava pre FC Petržalka akadémia,o.z., M.C. Sklodowskej 1, 851 04
Bratislava, IČO: 00688959, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c)
zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dobu určitú od 1.11.2014 do
30.03.2015 v čase :
pondelok: od 16.30 hod. do 19.30 hod.
utorok : od 17.30 hod. do 19.30 hod.
streda:
od 16.00 hod. do 19.00 hod.
štvrtok: od 16.30 hod. do 19.30 hod.
piatok : od 16.30 hod. do 19.30 hod.
za cenu 6,67 €/hod., celkovo za 14 hodín týždenného nájmu
93,38 €/týžd.
Príjem z prenájmu týchto priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za poskytované
služby a energie budú stanovené pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy a budú
príjmami prenajímateľa.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve .V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť a zmluva nebude podpísaná.
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Dôvodová správa
Štatutárny zástupca Základnej školy Pankúchova 4, Bratislava požiadal listom zo dňa
15.08.2014 o schválenie prenájmu nebytového priestoru – telocvične v objekte základnej
školy, blok A3 o výmere 292 m2 v súlade s príkazom starostu č.13/2011 a dod.č.1, ktorým
bolo vydané metodické usmernenie - postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a zvereného do správy mestskej časti a jej
organizácií pre FC Petržalka akadémia, o.z., pre potreby zabezpečenia tréningových procesov
mladých futbalistov navštevujúcich útvar talentovanej mládeže I. a II kategórie. O využitie
telocvične žiada klub v čase po skončení vyučovania, kedy je telocvičňa voľná. Dôvodom
prenájmu je takisto zabezpečenie zázemia tréningového procesu mládežníckych družstiev
v zimných mesiacoch.
V minulosti túto telocvičňu využívali FC Petržalka 1898 a.s., a jeho predchodcovia
PVFA a MFK Petržalka. Futbalový klub FC Petržalka 1898, a.s. zrekonštruoval areál ZŠ ,
vybudoval 3 ihriská, ktoré využíva ZŠ Pankúchova a Gymnázium Pankúchova 6 v jarných
a jesenných mesiacoch na vyučovanie telesnej a športovej výchovy, a dve miestnosti na šatne
pre žiakov. Akadémia sa zaviazala na svoje náklady tieto ihriská udržiavať. ZŠ spolupracuje
pri zabezpečovaní mládežníckeho futbalu s futbalovými klubmi od r.2002. Z tohto dôvodu
je potrebné tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §
9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Nájomný vzťah žiada futbalový klub uzavrieť na dobu určitú od 1.11.2014 do 30.03.2015.
Telocvičňu nebude využívaná v čase školských prázdnin.
Charakteristika
Občianske združenie FC Petržalka akadémia
FC Petržalka akadémia nadviazala na športovú činnosť FC Petržalka 1898, a. s. a podujala sa
tým na záchranu mládežníckeho futbalu v Petržalke.
FC Petržalka akadémia je dobrovoľným združením občanov, ktorí jej prostredníctvom
vykonávajú aktívnu záujmovú činnosť v telesnej výchove a športe, ako aj iných obdobných
činnostiach a aktivitách súvisiacich s ich športovým vyžitím, potrebami a cieľmi. FC
Petržalka akadémia zastrešuje celú telovýchovnú a športovú činnosť, stará sa rozvoj a ochranu
záujmov svojej členskej základne a zároveň im poskytuje odbornú a poradenskú službu.
Akadémia vytvára podmienky pre efektívne využívanie voľného času pohybovo a športovo
nadanej mládeže, vedie ich k pravidelnej športovej aktivite čím prispieva k upevneniu ich
telesnej i duševnej zdatnosti. Okrem toho realizuje prípadnú obchodnú a marketingovú
činnosť.
Príjem z prenájmu týchto priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za
poskytované služby a energie budú stanovené pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche
školy a budú príjmami prenajímateľa.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve .V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť a zmluva nebude podpísaná.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 8.9.2014 a bude prerokovaný
v príslušných odborných komisiách. Stanoviská komisií sú priložené v materiáli
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Základná škola, Pankúchova 4, 851 04 Bratislava

Oddelenie nakladania s majetkom
MÚ Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
851 12 Bratislava

Naša značka:
539 /2014

Vybavuje:
Mgr. Štefan Rác

Bratislava:
15. 8. 2014

Stanovisko riaditeľa ZŠ k žiadosti FC Petržalka akadémia o nájom veľkej telocvične
v termíne od 01. 11. 2014 do 30. 03. 2015
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Predmet nájmu – veľkú telocvičňu využíval v minulosti FC Petržalka 1898 a. s. (FC)
a jeho predchodcovia PVFA a MFK Petržalka pre potreby tréningových procesov mladých
futbalistov navštevujúcich útvar talentovanej mládeže I. a II. kategórie. Tréningový proces bol
zabezpečovaný vo veľkej telocvični v zimnom období, kedy sa nedal uskutočňovať na
vonkajších ihriskách v areáli školy. Tieto má FC Petržalka akadémia v užívaní od 1. 7. 2014
do 30. 11. 2018. Žiadosť o prenájom veľkej telocvične bola podaná k 15. 8. 2014.
ZŠ spolupracuje pri zabezpečovaní mládežníckeho futbalu s futbalovými klubmi od
roku 2002. Futbalové kluby vybudovali v školskom areáli tri ihriská, ktoré využíva ZŠ
Pankúchova 4 a Gymnázium Pankúchova 6 v jarných a jesenných mesiacoch na vyučovanie
telesnej a športovej výchovy. Akadémia sa zaviazala na svoje náklady tieto ihriská udržiavať.
V budove školy sú zriadené a vybavené dve šatne, ktoré sú účelovo využívané počas celého
roka na odkladanie vecí a zabezpečenie hygieny trénujúcej mládeže.
ZŠ Pankúchova 4 vždy podporovala a chce i naďalej podporovať prácu klubov
s mladými futbalovými talentami. Súčasťou podpory nie je len poskytovanie priestorov na
tréningové procesy, ale aj vytváranie individuálnych podmienok pre niektorých našich žiakov
- futbalistov ich vzdelávaním podľa individuálnych študijných plánov . ZŠ v tejto podpore
nádejných futbalistov pokračuje a pripravuje aj v školskom roku 2014/2015 individuálne
študijné plány pre štrnásť žiakov 5. – 9. ročníka trénujúcich v útvare talentovanej mládeže.
Pri ústnom rokovaní žiadateľ navrhol výšku nájomného za veľkú telocvičňu v sume
6,67 €/h, čo je v súlade s Príkazom starostu č. 3/2012 a podľa Prílohy č.1 k Metodickému
usmerneniu – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve a zvereného do
správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií, vydaného príkazom starostu č.
13/2011 vrátane Doplnku č. 1, vydaného Príkazom starostu č. 2/2012. Poplatky za energie ZŠ
odporúča stanoviť tiež podľa vyššie uvedených interných predpisov zriaďovateľa vo výške
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14,20 eur/h. Platby na prenájom navrhuje uhradiť v dvoch termínoch: za rok 2014 do 10. 12.
2014, za rok 2015 do 20. 02. 2015.
Poznámka: Žiadateľ bude telocvičňu využívať iba v čase mimo školských prázdnin.
V školskom roku 2014/2015 je veľká telocvičňa v požadovaných podvečerných
a večerných hodinách voľná. Nájom telocvične nebude narúšať ani popoludňajšiu záujmovú
činnosť žiakov.

Bratislava: 15. 8. 2014

Mgr. Štefan Rác
riaditeľ ZŠ
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