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Materiál číslo: 56/2016

Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 347 v areáli ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre
bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----–––––––––
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Miroslav Štefánik
prednosta
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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 časti pozemku parc.č. 347 o výmere
7 504,28 m2 v areáli ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava, zapísaného na LV č. 4550, pre
bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, Beňadická 38, 851 06 Bratislava, IČO: 30848008 na
dobu určitú od 1.07.2016 do 30.06.2041 za cenu 1,00 €/rok celkovo za celú dobu nájmu
25,00 €
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 nájomcom podpísaná,
toto uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Beňadická 38, 851 06 Bratislava, IČO:
30848008
Predmet nájmu: časť pozemku parc.č.347 o výmere 7504,28 m2 , zapísaného na LV č. 4550
v prospech mestskej časti Bratislava-Petržalka, zvereného do správy ZŠ Pankúchova
protokolom č. 09/08/2012 zo dňa 23.11.2012.
Doba nájmu : doba určitá od 1.07.2016 do 30.06.2041 (25 rokov)
Výška nájmu: 1,00 €/m2/rok, celkovo za celú dobu nájmu 25,00 €
Riaditeľ Základnej školy Pankúchova 4, 851 04 Bratislava žiada o schválenie prenájmu časti
pozemku parc. č. 347 v areáli základnej školy v súlade s Príkazom starostu č.13/2011 a jeho
Dodatkom č.1, ktorým bolo vydané Metodické usmernenie – postup pri prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a zvereného do
správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií, pre bilingválne gymnázium
C.S.Lewisa, Beňadická 38, Bratislava, 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 doteraz chátrajúca plocha, ktorú užívalo bývalé 8-ročné gymnázium bude na základe
spolupráce medzi základnou školou a gymnáziom funkčne využitá pre potreby oboch škôl. Na
vlastné náklady žiadateľ upraví túto časť pozemku, opraví basketbalové ihrisko, poškodený
plot a bude sa starať o jeho letnú aj zimnú údržbu počas celej doby nájmu.
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa vzniklo v septembri 2004, ako projekt, ktorý nadviazal
na dlhoročnú existenciu základnej školy NARNIA. Je to neštátna stredná škola, ktorá
poskytuje úplné stredné vzdelanie nadaným žiakom v anglickom jazyku v 5-ročnom štúdiu. Je
zriadená Cirkvou bratskou a má kresťanský základ. Náboženská výchova, ktorá je súčasťou
vzdelávacieho programu, je uskutočňovaná ekumenicky, s úctou a rešpektom k svetonázoru
každého študenta. Misia školy je vyjadrená nasledovne: „V snahe rozvinúť potenciál každého
študenta vedieme žiakov k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať tímovo, vzájomne
sa rešpektovať, komunikovať v medzinárodnom prostredí a byť otvorení celoživotnému
vzdelávaniu. Škola vypracovala projekt revitalizácie areálu školského dvora, ktorý by chceli
zrealizovať do 2 rokov a ktorého investičná náročnosť sa predpokladá na úrovni cca
53 000,-€. V rámci revitalizácie bude vybudované aj multifunkčné ihrisko.
Bratislavský samosprávny kraj prenajal súkromnému gymnáziu objekt bývalého gymnázia na
Haanovej ul.č.28 , stavba so súp.č. 2697 , zapísaná na LV č. 3259 v prospech Bratislavského
samosprávneho kraja, pozemok parc.č.2697 zapísaný na LV č.1748 v prospech Hl.mesta SR
Bratislavy, na základe platnej nájomnej zmluvy od 30.4.2015 na dobu určitú 25 rokov.
Z toho dôvodu je aj doba prenájmu ihriska navrhovaná na dobu 25 rokov. Príjem z prenájmu
bude príjmom zriaďovateľa.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť. Návrh bol prerokovaný
v operatívnej porade starostu dňa 6.6.2016 a v odborných komisiách. Stanoviská komisií sú
súčasťou návrhu.
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Súčasný stav
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