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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava- Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
s ch v á l i ť

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01
Bratislava o výmere 93,10 m2 , nachádzajúcich sa na I. nadzemnom podlaží v trakte A2,
zapísaných na LV č. 4550, pre OZ Jednotka – tenisová škola, Záhumenná 318, 851 10
Bratislava, IČO: 30797047, na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.12.2017 za cenu
10,00 €/m2 /rok, zvýšenú o 20% za užívanie spoločných priestorov, celkovo za 1 117,20
€/rok.

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: OZ Jednotka – tenisová škola, Záhumenná 318, 851 10 Bratislava, IČO:
30797047
Predmet: nebytový priestor v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava o výmere 93,10
m2 , nachádzajúci sa na I. nadzemnom podlaží v trakte A2.Objekt je vo vlastníctve mestskej
časti Bratislava-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 od 01.01.2016 do 31.12.2017.
Výška nájmu: 10,00 €/m2 /rok, zvýšená o 20% za užívanie spoločných priestorov, celkovo
za 1 117,20 €/rok.
Žiadateľ má predmet nájmu prenajatý od roku 2011a postupným predlžovaním schvaľovaným v miestnom zastupiteľstve mu posledný nájom končí 31.12.2015. Z toho
dôvodu sa obrátil listom zo dňa 04.11.2015 na Miestny úrad mestskej časti BratislavaPetržalka so žiadosťou o predĺženie nájomného vzťahu na ďalších 5 rokov. Žiadateľ
vybudoval v areáli multifunkčné ihrisko a dva tenisové dvorce s gumovo-asfaltovým
povrchom, pričom preinvestoval v areáli školy doteraz 1 milión eur.
Ide o nebytové priestory nachádzajúce sa v trakte A2 na I. nadzemnom podlaží, ktoré tieto
nájomca využíva ako zázemie pre tenistov, trénerov, krúžkovú činnosť, výučbu teórie tenisu,
ako aj zázemie pri organizovaní celoslovenských turnajov , tenisových campov s deťmi
a žiakmi navštevujúcimi túto školu. Nájomca má v pláne si postaviť vlastnú budovu slúžiacu
na tieto účely a to na pozemku, ktorý má dlhodobo v prenájme. Do času kým nebude mať
vlastné zázemie, žiada o pokračovanie v nájme doteraz užívaných nebytových priestoroch.
Riaditeľka školy súhlasí s predlžením nájmu na 2 roky, t.j. do 31.12.2017 za cenu 10,00
€/m2/rok, zvýšenú o 20 % za užívanie spoločných priestorov, celkovo za 1 117,20 €/rok
a žiada posudzovať tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na činnosť
ktorú nájomca realizuje – výučba a tréningy tenisu pre deti a mládež.

Rok

Výška nájmu m2/rok €

Prenajímaná plocha
m2

Celkový ročný nájom €

20112015,
2016,2017

10,00 + 20 % za užívanie
spol.priestorov

93,10

1117,20
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