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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 v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov, pavilón B3, I.
nadzemné podlažie o celkovej výmere 236,23 m2 v objekte ZŠ Černyševského 8, 851 01
Bratislava pre Mgr. Marta Janičkovičová – Baletné štúdio TERPSICHORÉ,
Švabinského 3, 851 01 Bratislava, IČO: 32 182 465, za účelom prevádzkovania baletného
štúdia pre deti na dobu určitú od 01.09.2015 do 31.08.2020 za cenu 8,00 €/m2, celkovo za
1 889,84 €/rok.

Príjem z prenájmu bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za poskytované služby a energie
budú príjmami prenajímateľa.
Zmluva o nájme nebytových priestorov bude 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.

2

Dôvodová správa
Žiadateľ: Mgr. Marta Janičkovičová – Baletné štúdio TERPSICHORÉ, Švabinského 3,
851 01 Bratislava, IČO: 32 182 465.
Predmet nájmu: nebytové priestory, trakt B3 I. nadzemné podlažie o celkovej výmere
236,23 m2 v objekte ZŠ Černyševského 8, budova postavená na pozemku parc.č. 4682 k.ú.
Petržalka, súpisné číslo stavby 1286, LV č. 4550, zverená do správy ZŠ Černyševského 8
protokolom č. 07/08/2012 zo dňa 27. 11. 2012.
Doba nájmu: na dobu určitú od 01.09.2015 do 31.08.2020.
Výška nájomného: 8,00 €/m2/rok, celkovo za 1889,84 €/rok. Cena za služby a energie je
stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy. Cena nájmu je stanovená
podľa prílohy č.1 k Metodickému usmerneniu – postup pri prenájme nehnuteľného majetku
vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a zvereného do správy mestskej časti
Bratislava-Petržalka.
Štatutárna zástupkyňa Základnej školy Černyševského 8, Bratislava požiadala na základe
žiadosti žiadateľa o schválenie prenájmu nebytových priestorov v objekte školy pre Mgr.
Martu Janičkovičovú - Baletné štúdio TERPSICHORÉ, 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 doterajšia spolupráca s baletným štúdiom je na veľmi
dobrej úrovni. Ide o efektívne využitie priestorov, ktoré si baletné štúdio upravilo
a zrekonštruovalo na vlastné náklady, zabezpečili a upravili bočný vchod, ktorý zároveň slúži
aj pre školskú knižnicu. Žiaci školy navštevujú tieto pohybové aktivity, čím im zabezpečujú
zmysluplné vyplnenie voľného času a zároveň rozvíjajú ich talent. Zaoberá sa s deťmi vo
veku od 4-15 rokov. Žiadateľ užíva nebytové priestory školy od roku 2010 na základe platnej
nájomnej zmluvy do 31.08.2015.
Baletné štúdio si svoje finančné záväzky voči škole plní vždy riadne a včas, svojou
činnosťou nenarúša výchovný a vzdelávací proces na škole. Vzhľadom na uvedené riaditeľka
školy súhlasí s predmetným nájmom.
Príjem z prenájmu bude príjmom zriaďovateľa a príjmy za služby a energie budú
príjmom prenajímateľa.
Návrh bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 01.06.2015 a v odborných
komisiách. Stanoviská komisií budú súčasťou materiálu.
Porovnanie výšky nájomného
Doba nájmu
2015-2020

Výška nájmu m2/rok nebytové priestory
8,00 €/m2/rok

Prenajatá plocha
236,23m2/rok
v ZŠ
Černyševského 8

Celkový ročný nájom
1 889,84 €
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