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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava- Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku parc.č. 347 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 16 556 m2, parc.č.348 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2 a časti
pozemku parc.č.349 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1200 m2 v k.ú. Petržalka, spolu
o výmere 17 805 m2, zapísaných na LV č. 4550, pre FC Petržalka akadémia, Pekárska 11,
917 01 Trnava, IČO: 00688959, na dobu určitú 31.03.2020 celkovo za cenu 1,00 €/rok
Príjem z prenájmu je príjmom pre zriaďovateľa.
Zmluva o nájme pozemkov bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto
uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: FC Petržalka akadémia, Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 00688959
Predmet: nájom časti pozemku parc.č. 347 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 556
m2, parc.č.348 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2 a časti pozemku parc.č.349 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1200 m2 v k.ú. Petržalka, spolu o výmere 17 805 m2.
Pozemky sú vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Petržalka, zapísané na LV č. 4550 a
zverené do správy základnej škole na základe protokolu č. 09/08/2012 zo dňa 23.11.2012.
Doba nájmu: na dobu určitú do 31.03.2020
Výška nájomného: 1,00 €/rok
Štatutárny zástupca ZŠ Pankúchova 4, Bratislava požiadal o schválenie prenájmu častí
pozemkov v areáli školy ako prípad hodný osobitného zreteľa pre FC Petržalka akadémia.
Účelom nájmu sú tréningové procesy mladých futbalistov navštevujúcich útvar talentovanej
mládeže I. a II. kategórie. Predchodca klubu FC Petržalka 1898 a.s., zrekonštruoval časť
areálu a vybudoval dve futbalové ihriská a jedno viacúčelové ihrisko s umelým povrchom
a klubovňu (bufet) pre trénujúcu mládež. Vo vyučovacom procese školy využívajú tieto
ihriská základná škola aj gymnázium Pankúchova 6.
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 o 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.
Škola podporovala a chce i naďalej podporovať prácu klubu s mladými futbalovými
talentami. Súčasťou podpory nie je len poskytovanie priestorov ale aj vytváranie
individuálnych podmienok pre žiakov základnej školy-futbalistov ich vzdelávaním podľa
individuálneho študijného plánu. Štatutárny zástupca ZŠ Pankúchova súhlasí s uzatvorením
nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok, ktoré boli dohodnuté zmluvou s FC
Petržalka 1898 a.s. v roku 2013, t.j. na dobu určitú 5 rokov a za cenu 1,00 €/rok.
Vzhľadom k uvedenému navrhujeme posudzovať tento prenájom ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Príjem z prenájmu častí pozemkov je príjmom zriaďovateľa.
Zmluva o nájme pozemkov bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto
uznesenie stratí platnosť.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 13. 04. 2015 a v odborných
komisiách. Stanoviská odborných komisií budú súčasťou materiálu.
Rok
2013,2014
2015

Výška nájmu m2/rok
1,-€/rok
1,-€/rok

Prenajatá plocha m2
17 805 m2
17 805 m2

Celkový ročný nájom
1 ,-€
1 ,-€
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