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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

            s c h v a ľ u j e 

 

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 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote 

nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Dôvodová správa 

 

Žiadateľ: Školský športový klub VIVUS pri Základnej škole Turnianska 10, 851 07 Bratislava 

 

Predmet:  nebytový priestor – veľká telocvičňa v  ZŠ Turnianska, Bratislava-Petržalka, postavená na 

pozemku reg. „C“ KN,  parc. č. 2517/1 a 2517/3,  súpisné číslo 3197, zapísaná na LV č.  4550 

v prospech mestskej časti Bratislava-Petržalka, zverená  do správy ZŠ Turnianska protokolom č. 

14/208/2012 zo dňa 21.11.2012. 

 

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: 2,50 €/hod., celkovo za 212 hodín nájmu vo výške 530,00 €. + cena služieb 

a energií vo výške 17,30 €/hod, čo celkovo za 212 hodín nájmu predstavuje sumu vo výške                 

3 667,60 €.  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 na dobu určitú od 1.10.2016 do 30.05.2017, 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. 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. 

 

Vzhľadom k uvedenému navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zák. SNR č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

 

Porovnanie výšky nájomného  
Rok Výška nájmu €/hod 

nebytové priestory + 

spoločné 

priestory+energie
 

Počet hodín celkovo Celkový ročný nájom 

2015-2016 2,50€/hod.+          

14,20 €/hod za energie 

290 725,00 € + 4118,00 € = 

4843,00 € 

2016-2017 2,50€/hod.+          

17,30 €/hod energie 

212 530,00 € + 3667,60 € = 

4197,60 € 

 

Materiál bol predmetom rokovania odborných komisií. Stanoviská komisií sú súčasťou materiálu. 

Miestna rada návrh prerokovala dňa 13. septembra  2016 a odporučila ho schváliť. 

 

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní  po schválení uznesenia v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote 

nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Tento výpis má informatívny charakter.  

Identifikačné údaje 

IČO: 
 

31785069 

Obchodné meno: 
 

Školský športový klub VIVUS 

Právna forma: 
 

731 - Organizačná jednotka združenia 

Dátum vzniku: 
 

16.12.1992 

Dátum zániku: 
 

- 

Adresa sídla: 
 

Turnianska 10,  851 07 Bratislava - mestská 

časť Petržalka 

Okres: 
 

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
 

 

 

 

 

 

http://www.statistics.sk/pls/wregis/ciselniky?kc=0056
http://www.statistics.sk/pls/wregis/ciselniky?kc=5205
http://www.statistics.sk/pls/wregis/ciselniky?kc=5502
http://www.statistics.sk/pls/wregis/ciselniky?kc=0036
http://www.statistics.sk/pls/wregis/ciselniky?kc=0073
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Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konanej dňa   

05. 09. 2016 

 

Prítomní: JUDr. Ivan Uhlár, M.P.A., Ing. Pavel Šesták, RNDr. Gabriel Gaži, – prišiel 

počas rokovania, Milan Molnár, Branislav Krištof,  Mgr., Ing. Michal Radosa, Ing. Ján Karman  

 

Neprítomní – ospr. : Ing. Ján Hrčka,  Mgr. Vladimír Gallo, PhD, Miroslav Lažo 

 

K bodu 7/ Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – veľkej telocvične v ZŠ 

Turnianska 10, 851 07 Bratislava pre Školský športový klub VIVUS pri ZŠ Turnianska  
Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. Po krátkej diskusii pristúpili členovia komisie 

k hlasovaniu. 

Komisia prijala nasledovné stanovisko:  

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

predložený materiál   

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za          :   7   

Proti:        0 

Zdržal sa:   0  

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť: A. Broszová     Bratislava:  05. 09. 2016 

tajomníčka komisie 
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Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 8.9.2016 

 

Prítomní: Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Fiala 

Neprítomní: Gallo, Puliš, Gajdoš, Jančovičová 

 

K bodu 7/  Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – veľkej telocvične v ZŠ 

Turnianska 10, 851 07 Bratislava pre Školský športový klub VIVUS pri ZŠ Turnianska 

 

Uznesenie:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  5 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

Za správnosť: Lukáček                                                     Cmorej Peter v.r. 

V Bratislave 8.9.2016                                                      predseda FK 
 

 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 06.09.2016 

Prítomní:  
M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, , J. Korbel, A. Dyttertová, M. Lažo,  V. Chaloupka 

Neprítomní: P. Hochschorner, P. Beňa 

K bodu 4:  Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – veľkej telocvične v ZŠ Turnianska 

10, 851 07 Bratislava pre Školský športový klub VIVUS pri ZŠ Turnianska 
 

Uznesenie: Členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava- Petržalka schváliť v predloženom znení. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 8 

Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, J. Korbel, A. Dyttertová, M. Lažo,  V. 

Chaloupka 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 

 

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu 
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Výpis uznesenia z  11. zasadnutia školskej komisie z 12.09.2016 

 
 

Uznesenie č. 5/11/2016 

Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – veľkej telocvične  v ZŠ Turnianska pre Školský 

športový VIVUS pri ZŠ Turnianska  

Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli. 
 

Hlasovanie:   

Prítomní: 9:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. 

Kríž, Ing. A Petrísková, p. Ľ. Janegová, p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová  

Za:  9       proti:  0     zdržal sa:  0        
 

Záver: Uznesenie bolo  schválené 

 

za správnosť zápisnice 

          PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r. 

               predsedníčka komisie 

Zapísala: 

Mgr. V. Redechová,, tajomníčka komisie 

V Bratislave 12. 09. 2016 

 


