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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 podľa § 9 a ods. 9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov nájom nebytového priestoru – veľkej telocvične v ZŠ Turnianska 10,
Bratislava, pre Školský športový klub VIVUS pri ZŠ Turnianska 10, v Bratislave, IČO:
31785069 za účelom volejbalových tréningových procesov na dobu určitú od 01.10.2016 do
30.05.2017, v čase:
utorok, štvrtok :
od 17.00 hod. do 20.00 hod.
streda:
od 18.00 hod. do 19.00 hod.
piatok:
od 16.00 hod. do 17.00 hod.
za cenu 2,50 €/hod., a úhradu za služby a energie vo výške 17,30 €/hod.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade nepodpísania zmluvy nájomcom do 30
dní toto uznesenie stráca platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: Školský športový klub Vivus pri Základnej škole Turnianska 10,Bratislava
Predmet: nebytový priestor – veľká telocvičňa v ZŠ Turnianska, Bratislava-Petržalka, postavenej na
pozemku parc.č. 2517/1 a 2517/3, súpisné číslo 3197, zapísanej na LV 4550 v prospech mestskej
časti Bratislava-Petržalka, zverenej do správy ZŠ Turnianska Protokolom č. 14/08/2012 zo dňa
21.11.2012 + 2 dodatky
Doba nájmu: určitá od 1.10.2016 do 30.05.2017, 8 hodín v týždni, od utorka do piatku,
utorok, štvrtok :
od 17.00 hod. do 20.00 hod.
streda:
od 18.00 hod. do 19.00 hod.
piatok:
od 16.00 hod. do 17.00 hod.
mimo prázdnin a sviatkov
Výška nájomného:
Navrhujeme cenu 2,50 €/hod., celkovo za 212 hodín nájmu vo výške 530,-€.
Cena služieb a energií je navrhovaná vo výške 17,30 €/hod, čo celkovo za 212 hodín nájmu
predstavuje sumu vo výške 3667,6 €.
Príjem z prenájmu je príjmom pre zriaďovateľa a príjem za energie a poskytované služby sú príjmom
pre prenajímateľa.
Riaditeľka ZŠ Turnianska požiadala o prenájom nebytových priestorov – veľkej telocvične v ZŠ
Turnianska pre na dobu určitú od 1.10.2016 do 30.05.2017 ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
pre školský športový klub VIVUS z dôvodu, že ide o volejbalový klub ktorý sa intenzívne venuje
deťom a mládeži, ktorých základňu tvoria prevažne žiačky základnej školy Turnianska, pričom už 20
rokov sa tento klub stará o 150 detí a mladých ľudí a vedie ich k aktívnemu tráveniu voľného času,
vychováva nielen kvalitné hráčky a reprezentantky ale učí ich aj ako športovať s láskou a starať sa o
svoje fyzické a duševné zdravie. Tento klub bol na škole založený v r.1991 a je registrovaný
v Slovenskej asociácii športu na školách. V roku 1997 bol prihlásený do SVF – Slovenskej
volejbalovej federácie. Jeho činnosť nenarúša výchovno-vzdelávací proces v škole.
Protokolom o zverení majetku č. 14/208/2012 zo dňa 21.11.2012 v znení dod.č.1 a 2 bola Základnej
škole na Turnianskej ulici č. 10 zverená v rámci správy majetku stavba na pozemku parc. č. 2517/1,
súpisné číslo 3197 v k.ú. Petržalka, zapísaná na LV č. 4550 vo vlastníctve mestskej časti BratislavaPetržalka.
Porovnanie výšky nájomného
Rok

2015-2016
2016-2017

Výška nájmu €/hod Počet hodín celkovo
nebytové priestory +
spoločné
priestory+energie
2,50 €/hod. + 14,20 290
€/hod za energie
2,50€/hod.+17,30
212
€/hod energie

Celkový ročný nájom

725,-€ + 4118,-€ =
4843,-€
530+3667,6=4197,6
€
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Záver:
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť.
Návrh bol prerokovaný v operatívnej porade starostu 30.08.2016 a v odborných komisiách.
Stanoviská komisií sú súčasťou materiálu.
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Tento výpis má informatívny charakter.
Identifikačné údaje
IČO:
Obchodné meno:
Právna forma:
Dátum vzniku:
Dátum zániku:
Adresa sídla:
Okres:

31785069
Školský športový klub VIVUS
731 - Organizačná jednotka združenia
16.12.1992
Turnianska 10, 851 07 Bratislava - mestská
časť Petržalka
Bratislava V

Štatistické charakteristiky
Názov číselníka
Kód
Text
Právna forma
731 Organizačná jednotka združenia
Predmet prevažujúcej činnosti (SK NACE) 93190 Ostatné športové činnosti
Predmet prevažujúcej činnosti (OKEČ)
92620 Ostatné športové činnosti
Druh vlastníctva
6
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
Kategória velkosti organizácie
0-2 zamestnanci
Nové zadanie
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