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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom nebytového priestoru – učebňa (miestnosť č.105) na 3. nadzemnom podlaží
v pavilóne A1, o celkovej výmere 38,8 m2, v objekte ZŠ Gessayova 2, 851 03 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 Wellnes&Beauty s.r.o., Hálova 13, 851 01
Bratislava, IČO: 46 640 720, za účelom prevádzkovania voľnočasového krúžku kondičných
a koordinačných cvičení pre deti aj dospelých, na dobu určitú do 31.08.2015, za cenu
20,00 €/m2 /rok, čo predstavuje sumu 517,33 € za 8 mesiacov za celý predmet nájmu, ktorý
sa zvyšuje o 20% za užívanie spoločných priestorov (t.j. o 103,47 € za 8 mesiacov).
Nájomné spolu predstavuje čiastku 620,80 €.
Cena za služby a energie je stanovená vo výške 144,00 € za 8 mesiacov.
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 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Štatutárna zástupkyňa Základnej školy Gessayova 2, 851 03 Bratislava požiadala o schválenie
prenájmu nebytového priestoru - učebňa (miestnosť č.105) na 3. nadzemnom podlaží
v pavilóne A1, o celkovej výmere 38,8 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
Wellnes&Beauty s.r.o., Hálova 13, 851 01 Bratislava, IČO: 46 640 720, 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 má záujem prevádzkovať voľnočasový
krúžok kondičných a koordinačných cvičení pre deti aj dospelých. Tento krúžok je určený
predovšetkým žiakom ZŠ, ktorých povedie k účelnému a zmysluplnému využívaniu ich
voľného času, a je pre školu prínosom. Cieľom činnosti tejto spoločnosti je organizovať a
podporovať voľnočasové aktivity detí a mládeže v oblasti rozvoja pohybu.
Navrhovaná cena za prenájom nebytových priestorov je 20,- €/m2 za rok, t.j. 517,33 € za 8
mesiacov za celý predmet nájmu, táto suma je zvýšená o 20% za užívanie spoločných
priestorov (t.j. o 103,47 € za 8 mesiacov). Nájomné spolu predstavuje čiastku 620,80 € za
8 mesiacov. Cena za služby a energie je navrhovaná vo výške 144,- € za 8 mesiacov. Doba
nájmu je navrhovaná na obdobie do 31.08.2015.
Príjem z prenájmu nebytových priestorov bude príjmom zriaďovateľa a príjmy za služby
a energie budú príjmom prenajímateľa.
Nájomca nebude svojou činnosťou ani umiestnením narúšať 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 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 02.02.2015 a v odborných
komisiách. Stanoviská jednotlivých komisií budú priložené k materiálu.
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