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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) zák.č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 103,04 m2 v objekte
Materskej školy Bzovícka 6, 851 07 Bratislava, zapísanej na LV 4550, pre Rodičovské
združenie pri Materskej škole Bzovícka 6, 851 07 Bratislava, IČO: 31 794 611, za účelom
prevádzkovania bazéna a sauny na dobu určitú od 01.03.2017 do 28.02.2027 za cenu
9,00 €/m2/rok, celkovo za 927,36€/rok
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: Rodičovské združenie pri Materskej škole Bzovícka 6, 851 07 Bratislava,
IČO: 31794611
Predmet nájmu: nebytové priestory – predsieň, bazén, sauna, šatne, umyvárka, relax,
o celkovej výmere 103,04 m2 v objekte MŠ Bzovícka, zapísanej na LV 4550 v prospech
mestskej časti Bratislava-Petržalka, postavenej na pozemku reg. „C“ KN, parc. č. 2703,
súpisné číslo 3238, zverenej do správy Strediska služieb školám a školským zariadeniam
protokolom č.16/08/2012 zo dňa 27.11.2012.
Výška nájomného: 9,00 €/m2/rok, celkovo za 927,36 €/rok.
Doba nájmu: od 01.03.2017 do 28.02.2027.
Štatutárna zástupkyňa RZ pri MŠ, požiadala listom zo dňa 13.01.2017 Stredisko služieb
školám a školským zariadeniam Petržalka, ktoré je správcom objektu Materskej školy
Bzovícka 6, o možnosť predĺženia prenájmu nebytových priestorov na obdobie 10 rokov. MŠ
Bzovícka 6, nie je v právnej subjektivite a z toho dôvodu je, tak ako aj ostatné materské školy
(MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, organizačne začlenená
do SSŠaŠZP. Predkladáme návrh na nájom nebytových priestorov pre žiadateľa, ktorý
vykonáva aktivity pre rodiny s malými deťmi, dlhoročne spolupracuje s materskou školou
a využíva tieto priestory na prevádzku bazéna a sauny vo vyučovacom procese prebiehajúcom
v materskej škole. Tieto priestory sú využívané výlučne deťmi navštevujúcimi predmetnú
materskú školu. Táto činnosť je súčasťou projektu „Optimalizácia komplexného pohybového
režimu detí MŠ Bzovícka 6 v Bratislave“ schváleného Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Úpravu priestorov, ako aj predmetnej technológie si združenie
financovalo z vlastných zdrojov. Na úhradu nákladov spojených s energiami a nájmom sa
podieľajú aj rodičia. Nájomný vzťah bol ukončený uplynutím doby nájmu 31.05.2016. Všetky
platby si nájomca uhrádzal riadne a včas. Prenájom bude mať pozitívny prínos pre samotnú
materskú školu v oblasti zdravej výchovy detí predškolského veku. Riaditeľ SSŠaŠZ súhlasí
s pokračovaním nájmu so žiadateľom na dobu 10 rokov za cenu 9,00 €/m2/rok, celkovo za
927,36 €/rok.
Na základe uvedeného je potrebné tento prenájom posudzovať ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Príjem z prenájmu týchto priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za
poskytované služby a energie budú stanovené pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche
školy a budú príjmami prenajímateľa.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve .V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť a zmluva nebude podpísaná.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 23.01.2017.
Rok
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Výška nájmu €/m2/rok

celková výmera m2

celkový ročný nájom/€

8,30 €

103,04 m2

855,23 €

9,00 €

103,04 m2

927,36 €
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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 Rodičovské združenie pri Materskej škole Bzovícka
Sídlo MŠ, Bzovícka 6, 85107 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika
IČO 31794611
Dátum vzniku 26.11.1998
Dátum vstupu do likvidácie
Dátum zániku
Oblasti činnosti
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