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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 školského bazéna v ZŠ Holičská 50,
851 05 Bratislava pre Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri
Dunaji, IČO: 42135460, za účelom prevádzkovania a organizovania základných
a zdokonaľovacích výcvikov v plávaní detí, mládeže a dospelých na dobu určitú od
05.09.2015 do 25.06.2020 v čase:
pondelok :
od 17:00 hod. do 19:00 hod.,
streda:
od 17:00 hod. do 19.00 hod.,
piatok:
od 17.00 hod. do 19.00 hod
za cenu 9,82 €/hod, celkovo za 216 hodín/šk.rok vo výške 2 121,12 €.

Príjem z prenájmu školského bazéna 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.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO:
42135460
Predmet nájmu: školský bazén v ZŠ Holičská , ktorá je postavená na pozemku parc. č. 1642
v k.ú. Petržalka, súpisné číslo stavby 3159, zapísaná na LV č. 4550, budova je zverená do
správy ZŠ Holičská protokolom č. 15/08/2012 zo dňa 27.11.2012.
Doba nájmu :na dobu určitú od 05.09.2015 do 25.06.2020.
Výška nájomného: 9,82 €/hod, čo pri celkovom počte 216 hodín nájmu v školskom roku
2015/2016 predstavuje čiastku 2121,12 €/ šk. rok. Cena za služby a energie je navrhovaná vo
výške 33,- €/hod, čo pri celkovom počte 216 hodín nájmu predstavuje čiastku 7 128,00 €/šk.
rok. 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. Bazén sa nevyužíva počas
školských prázdnin a sviatkov.
Štatutárny zástupca Základnej školy Holíčska 50, 851 04 Bratislava na základe žiadostin
žiadateľa požiadal o schválenie prenájmu 25 metrového školského bazéna v objekte školy pre
Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 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 všetky aktivity, ktoré klub v škole vykonáva
(organizovanie základných a zdokonaľovacích výcvikov v plávaní detí a mládeže ako aj
organizovanie plaveckých akcií a súťaží v rámci Slovenska i vo svete, podpora pri renovácií
školských bazénových komplexov, organizovanie akcií zameraných na zníženie plaveckej
negramotnosti, rozvoj medzinárodných stykov s organizáciami podobného zamerania), sú pre
školu prínosom. Plavecký klub trénuje deti a mládež najmä z Petržalky. Každoročne
zveľaďuje priestory bazéna – či už obnovou náterov v šatniach, ktoré skrášľujú priestory
a zlepšujú ich funkčnosť, zakúpením nových odkladacích skriniek a tiež sponzorovali výmenu
vyrovnávacej nádrže v strojovni bazéna. Klub organizuje plavecké výcviky od roku 2008,
tvorí plaveckú základňu pre petržalský plavecký klub ORCA Bratislava na ZŠ Pankúchova 4
a ZŠ Holíčska 50, ktorý je jedným z najväčších a najúspešnejších plaveckých klubov na
Slovensku.
Plavecký klub ORCA SPORT si svoje finančné záväzky voči škole plní vždy riadne a včas,
a svojou činnosťou nenarúša výchovný a vzdelávací proces na škole. Vzhľadom na uvedené
riaditeľ školy súhlasí s predmetným nájmom.
Príjem z prenájmu školského bazéna 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
školský rok
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Výška nájmu hod/šk.rok nebytové
priestory
9,00 €/hod. 214 hodín celkovo
9,68 €/hod. 218 hodín celkovo
9,80 €/hod. 214 hodín celkovo
9,82 €/hod. 214 hodín celkovo

Prenajatá plocha
bazén
detto
detto
detto

Celkový ročný nájom
1 926,00 €
2 110,24 €
2 097,20 €
2 121,20 €
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Legenda k pôdorysu bazéna

Označenie

Názov miestnosti

025

Chodba

026

Šatňa dievčat 1

027

Šatňa dievčat 2

028

Šatňa chlapcov 1

029

Sprchy chlapci

030

Sprchy dievčatá

031

WC chlapci

032

Predsieň chlapci

033

WC dievčatá

034

Predsieň dievčatá

035

Posilovňa

036

Rozvod elektro

037

Šatňa chlapcov 2

038

Plavčík + prvá pomoc

039

Predsieň + WC

040

Schodisko

041

Technológia bazéna

042

Hala bazéna

043

Schodisko

044

Vzduchotechnika

045

Bazén

046

Anglický dvor
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