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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 B2,
prízemie o celkovej výmere 190 m2 v objekte ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava, pre ŠK
Slovan Bratislava – šachový klub, Gessayova 2, 852 66 Bratislava, IČO: 30 815 380, za
účelom prevádzkovania šachového klubu na dobu určitú od 01.09.2015 do 31.08.2025 za
cenu 4,00 €/m2, celkovo za 760,00 €/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: ŠK Slovan Bratislava – šachový klub, Gessayova 2, 852 66 Bratislava, IČO:
30 815 380.
Predmet nájmu: nebytové priestory, trakt B2, prízemie o celkovej výmere 190 m2 v
objekte ZŠ Černyševského 8, Bratislava, postavenej na pozemku parc. č. 4682 k.ú. Petržalka,
súpisné číslo stavby 1286, LV č. 4550, zverené do správy ZŠ protokolom č. 07/08/2012 zo
dňa 27.11.2012.
Doba nájmu: na dobu určitú od 01.09.2015 do 31.08.2025.
Výška nájomného: 4,00 €/m2/rok, celkovo za 760,00 €/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 ŠK
Slovan Bratislava – šachový klub 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 klub sa zaoberá deťmi školského veku v mimo vyučovacom čase, osobitnú pozornosť
venujú výchove talentovanej bratislavskej mládeže, navrhované nebytové priestory
v súčasnosti škola nevyužíva pre výchovno-vzdelávací proces a budú efektívne využívané pre
klubovú mimoškolskú činnosť detí a mládeže. Priestory sú so samostatným vchodom,
pôvodne plánované pre sklad a technickú výchovu.
V súčasnosti je šachový klub v priestoroch ZŠ Gessayova ul., kde im končí nájomný vzťah
k 31.08.2015. Tieto priestory klub zrekonštruoval na vlastné náklady, avšak škola pre svoj
výchovno-vzdelávací proces tieto priestory potrebuje a z tohto dôvodu boli ponúknuté
šachovému klubu priestory v ZŠ Černyševského. 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
2010-2015

Výška nájmu m2/rok nebytové priestory
4,15 €/m2/rok

2015-2025

4,00 €/m2/rok

Prenajatá plocha
138,6 m2/rok
v ZŠ
Černyševského 8
190 m2

Celkový ročný nájom
575,19 €
760,00 €
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Evidencia občianskych združení
Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.
Názov združenia ŠK Slovan Bratislava, šachový klub
Sídlo Gessayova 2, 85266 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika
IČO 30815380
Dátum vzniku 21.04.1994
Dátum vstupu do likvidácie
Dátum zániku
Oblasti činnosti

•

kluby
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