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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 prenájom nebytových priestorov, trakt A1, 2.nadzemné
podlažieo celkovej výmere 312,97 m2,v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava,
súp.č.999 na pozemku pac.č.3284 v k.ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 4550, pre Klub
modernej gymnastiky DANUBIA, Topoľčianska 33, 851 01 Bratislava, IČO:
36071498,za účelom tréningu detí základnej, modernej gymnastiky a show dance, na dobu
určitú od3.07.2015 do 2.07.2025za cenu 8,30 €/m2/ rok,čo predstavuje ročne sumu vo výške
2597,65 €

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 60 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcompodpísaná, toto
uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ:Klub modernej gymnastiky DANUBIA, Topoľčianska 33, 851 01 Bratislava,
IČO: 36071498
Predmet: nebytový priestor, trakt A1, 2. nadzemné podlažie o celkovej výmere 312,97 m2 ,
v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, súp.č.999 na pozemku pac.č.3284 v k.ú.
Petržalka, zapísaný na LV č. 4550. Nehnuteľnosti boli zverené do správy ZŠ na základe
protokolu o zverení majetku do správy č. 08/08/2012 zo dňa 27.11.2012 v znení dod.č.1.
Doba nájmu: na dobu určitú do 02.07.2025
Výška nájomného: za cenu 8,30 €/m2/ rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 2597,65 €
Cena nájmu je stanovená podľa prílohy č.1 k Metodickému usmerneniu – postup pri prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve a zvereného do správy mestskej časti BratislavaPetržalka, Príkaz starostu č. 3/2012
Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o.z., Topoľčianska 33, Bratislava, IČO: 36071498
žiada o predĺženie prenájmu nebytových priestorovza účelom tréningu detí základnej,
modernej gymnastiky a show dance za rovnakých cenových podmienok aké sú dohodnuté
v doteraz platnej nájomnej zmluve.Žiadateľ pracuje s petržalskými deťmi od r.1990 a rozvíja
v nich pozitívny vzťah k športu, reprezentuje Slovensko na medzinárodnej úrovni,klub
pripravuje programy a zabezpečuje vystúpenia nielen pre školu ale aj pre rôzne príležitosti
organizované mestskou časťou bezodplatne ( Deň učiteľov, Junior, Dni Petržalky),
V súčasnosti má klub uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu do 2.07.2015.
Štatutárna zástupkyňa Základnej školy Prokofievova 5, 851 01 Bratislava súhlasí s ďalším
prenájmom pre žiadateľa za rovnakých podmienok v zmysle platnej nájomnej zmluvy.
Spolupráca medzi klubom a školou je na dobrej úrovni. Základná škola a klub pripravujú
spoločný projekt, ktorého výsledkom budú zmeny v školskom vzdelávacom programe.
Vzhľadom k tomu že projekt má dlhodobý charakter odporúčame predĺženie tohto prenájmu
posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 13. 04. 2015 a odborných
komisií. Stanoviská komisií sú súčasťou materiálu.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto
uznesenie stratí platnosť.
Príjem z prenájmu nebytových priestorov bude príjmom zriaďovateľa a príjmy za služby
a energie budú príjmom prenajímateľa.
Porovnanie výšky nájomného
Rok

2010-2015

Výška nájmu m2/rok
nebytové priestory +
spoločné priestory
8,30 m2/rok

Prenajatá plocha m2

Celkový ročný nájom

312,97 m2

2597,65 €
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2015-2025

8,30 m2/rok

312,97 m2

2597,65 €

piteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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