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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 prenájom nebytových priestorov veľkej a malej telocvične o celkovej
výmere 526 m2 v objekte Základnej školy Prokofievova 5, 851 01 Bratislava na pozemku
parc.č.3284,súp.č.999, zapísaný na LV č. 4550 v k.ú. Petržalka pre Klub modernej gymnastiky
DANUBIA, o.z., Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava, IČO: 36071498 za účelom výučby základnej,
modernej gymnastiky a show dance na dobu určitú od 01.09.2017 do 31.08.2027 za cenu 3,05 €/hod
pre veľkú telocvičňu, celkovo za 15 hodín týždenného nájmu 45,75 € , za 1,50 €/hod pre malú
telocvičňu, celkovo za 3 hodiny týždenného nájmu 4,50 €.

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o.z., Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava, IČO:
36071498
Predmet nájmu: nebytové priestory veľkej a malej telocvične o celkovej výmere 526 m2 v objekte
Základnej školy Prokofievova 5, 851 01 Bratislava na pozemku parc.č.3284,súp.č.999, zapísané na
LV č. 4550 v k. ú. Petržalka, zverené do správy ŽŠ Prokofievova protokolom č. 08/08/2012 zo dňa
27.11.2012 vrátane dodatkov.
Doba nájmu: určitá od 01.09.2017 do 31.08.2027 (10 rokov)
Výška nájomného:
veľká telocvičňa za cenu 3,05 €/hod, celkovo za 15 hodín týždenného nájmu 45,75 €
malá telocvičňa za 1,50 €/hod, celkovo za 3 hodiny týždenného nájmu 4,50 €.
Cena služieb a energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy.

Riaditeľka ZŠ Prokofievova 5, Bratislava požiadala o predĺženie nájmu veľkej a malej telocvične pre
klub modernej gymnastiky DANUBIA za obdobie 10 rokov. Ide o dlhodobého nájomcu ktorému
končí nájomný vzťah 30.06.2017. Prenájom navrhuje posudzovať ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu že škola má dlhodobé korektné vzťahy s nájomcom, vykazuje veľmi dobrú
spoluprácu v oblasti pedagogickej a výchovno-vzdelávacej práce s KMG DANUBIA, spoluprácu
v oblasti pohybového poradenstva,kultúrnych vystúpení, poskytuje umelecké programy pri rôznych
príležitostiach a kultúrnych podujatiach organizovaných školou aj mestskou časťou. Klub navštevujú
aj žiaci školy. Ide o športový klub ktorý rozvíja základy gymnastiky pre širšie skupiny detí a mládeže.
Pracuje aj s talentovanými deťmi s vekovými a pohybovými predpokladmi pre výkonnostný šport pre
ktoré sa vytvárajú intenzívne tréningové programy. Klub je držiteľom viacerých titulov Majstrov
sveta a Majstrov Európy. Klub svojou činnosťou nenarúša výchovno-vzdelávací proces v škole.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť.

Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 5.06.2017.
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