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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 § 9a ods. 9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na I. nadzemnom
podlaží v trakte A2 o celkovej výmere 93,10 m2 v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01
Bratislava pre Jednotka – tenisová škola, občianske združenie, Záhumenná 318, 851 10
Bratislava, IČO: 30797047 za účelom zabezpečenia klubovne a zázemia pre hráčov a trénerov
na dobu určitú od 1.01.2018 do 31.08.2018 za cenu 10,00 €/m2/rok, zvýšenú o 20% za
užívanie spoločných priestorov, celkovo za 744,80 €/rok.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: Jednotka – tenisová škola, občianske združenie, Záhumenná 318, 851 10
Bratislava, IČO: 30797047
Predmet nájmu: nebytový priestor o výmere 91,3 m2 a WC o výmere 1,8 m2, spolu o výmere
93,10 m2 v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, súpisné číslo 999, postaveného na pozemku
parc. č. 3284 k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 4550 v prospech Mestskej časti BratislavaPetržalka, zverený do správy základnej školy na základe protokolu č. 08/08/2012 zo dňa
27.11.2012 a dod.č.1.
Doba nájmu: doba určitá od 1.01.2018 do 31.08.2018
Výška nájomného: 10,00 €/m2/rok zvýšená o 20% za užívanie spoločných priestorov,
celkom 744,80 €
Štatutárny zástupca Základnej školy Prokofievova 5, Bratislava požiadal listom zo dňa
22.11.2017 o schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na I. nadzemnom
podlaží, trakt A2 v objekte základnej školy o výmere 93,10 m2, pre Jednotka – tenisová škola,
občianske združenie za účelom zabezpečenia zázemia pre trénerov, hráčov a rekreantov
počas tréningov a realizácie celoslovenských turnajov.
Žiadateľ je taktiež dlhodobým nájomcom pozemkov v areáli školy, na ktorých
vybudoval v zmysle platnej nájomnej zmluvy č. 5/2008 uzatvorenej na dobu určitú do r.2028,
tenisové kurty s antukovým povrchom a gumovoasfaltovým povrchom, nafukovaciu
pretlakovú tenisovú halu, bežeckú antukovú dráhu s doskočiskom, tenisovú stenu ako aj
multifunkčné ihrisko s gumovoasfaltovým povrchom. Vzhľadom k tomu, že nájomný vzťah
končí dňom 31.12.2017 a vybudovanie novej klubovne a sociálneho zázemia pre svojich
hráčov a trénerov si vyžiada určitý čas, žiada o predĺženie nájomného vzťahu na nebytové
priestory do 31.08.2018. V súčasnosti užíva náhradné priestory v suteréne budovy školy
z dôvodu havárijného stavu predmetu nájmu po prasknutom potrubí v budove školy.
Nájom nebytových priestorov je opakujúci sa nájomný vzťah každoročne. Riaditeľka školy
navrhuje prenájom do 30.06.2018 aby počas hlavných prázdnin (júl, august) mohli uvedené
priestory pripraviť a zariadiť ako učebňu techniky pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania.
Z uvedeného dôvodu 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 časti pozemku bude podpísaná do 30 dní od
schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote
nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
výmera m2

celkový ročný nájom
zvýšený o 20%

Rok

Výška nájmu €/ m2/rok.

20112017

10,00 €

93,10

1117,20 €/rok

2018

10,00 €

93,10

744,80 €( 8 mesiacov)
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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 Jednotka - tenisová škola
Sídlo Záhumenná 318, 85110 Bratislava - Čunovo, Slovenská republika
IČO 30797047
Dátum vzniku 17.12.2004
Dátum vstupu do likvidácie
Dátum zániku
Oblasti činnosti
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