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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 dodatok k zmluve o nájme pozemkov č.5/2008 zo dňa 26.06.2008:
dobu prenájmu pozemkov reg. „C“ KN k.ú. Petržalka:
- parc. č.3283 – ostatná plocha o výmere 1383 m2
- parc. č.3282 – ostatná plocha o výmere 1019 m2
- parc. č.3281 – ostatná plocha o výmere 1624 m2
- parc. č. 3280 – ostatná plocha o výmere 2996 m2
parc. č. 3289/1 - ostatná plocha o výmere 3792 m2, vytvorená na základe
geometrického plánu č. 118/2012 zo dňa 19.11.2012 (ďalej len GP, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ) z pozemku parc.č.3289,
- parc. č. 3288/1 – zastavaná plocha o výmere 203 m2, vytvorená na základe GP
z pozemku parc.č.3288
- parc. č. 3288/2 – zastavaná plocha o výmere 349 m2, vytvorená na základe GP
z pozemku parc. č. 3288
- parc. č. 3288/3 – zastavaná plocha o výmere 92 m2 vytvorená na základe GP
z pozemku parc. č. 3288
- parc. č. 3288/4 – zastavaná plocha o výmere 18 m2 vytvorená na základe GP
z pozemku parc.č. 3288
- časť pozemku parc. č. 3289/2 o výmere 2,30 m2 - ostatná plocha vytvorená na
základe GP z pozemku parc. č. 328 za účelom technického zabezpečenia údržby
a obslužnosti kurtu
na dobu určitú do 31.12.2038
a
prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2386 o výmere 1039 m2 – ostatná plocha, za
účelom umiestnenia dočasnej stavby sociálneho zázemia pre Jednotku - tenisovú školu
na dobu určitú do 31.12.2038 za cenu 0,26 €/m2/rok celkom 270,14 €
Dodatok k zmluve o nájme pozemkov č. 5/2008, bude podpísaný do 30 dní od schválenia
uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že dodatok k zmluve v tejto lehote nebude
nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: Jednotka – tenisová škola, občianske združenie, Záhumenná 318, 851 10
Bratislava, IČO: 30797047
Predmet nájmu: pozemky redg. „C“ KN k.ú. Petržalka:
- parc. č.3283 – ostatná plocha o výmere 1383 m2
- parc. č.3282 – ostatná plocha o výmere 1019 m2
- parc. č.3281 – ostatná plocha o výmere 1624 m2
- parc. č. 3280 – ostatná plocha o výmere 2996 m2
parc. č. 3289/1 - ostatná plocha o výmere 3792 m2, vytvorená na základe
geometrického plánu č.118/2012 zo dňa 19.11.2012 z pozemku parc. č.3289,
- parc. č. 3288/1 – zastavaná plocha o výmere 203 m2, vytvorená na základe GP
z pozemku parc. č. 3288
- parc. č. 3288/2 – zastavaná plocha o výmere 349 m2, vytvorená na základe GP
z pozemku pac. č. 3288
- parc. č. 3288/3 – zastavaná plocha o výmere 92 m2 vytvorená na základe GP
z pozemku parc. č. 3288
- parc. č. 3288/4 – zastavaná plocha o výmere 18 m2 vytvorená na základe GP
z pozemku parc. č. 3288
- časť pozemku parc. č. 3289/2 o výmere 2,30 m2 - ostatná plocha vytvorená na
základe GP z pozemku parc. č. 328 za účelom technického zabezpečenia údržby
a obslužnosti kurtu a
- pozemok parc. č. 3286 o výmere 1 039 m2 – ostatná plocha.
Pozemky sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka, zapísané na LV
4550 a boli zverené do správy základnej školy na základe protokolu č. 08/08/2012
zo dňa 27.11.2012 a dod.č.1.
Cena nájmu: za pozemok parc.č. 3286 o výmere 1 039 m2 je 0,26 €/m2/ rok celkom 270,14 €
Doba nájmu: doba určitá do 31.12.2038
Štatutárny zástupca Základnej školy Prokofievova 5, Bratislava listom zo dňa 22.11.2017
zaslal stanovisko k žiadosti nájomcu Jednotka-tenisová škola, občianske združenie
o schválenie predĺženia doby nájmu pozemkov a prenajatie ďalšieho pozemku v areáli školy
z dôvodu výstavby dočasnej stavby - klubovne, šatne a sociálneho zázemia. Žiadateľ je
dlhodobým nájomcom pozemkov v areáli školy, na ktorých vybudoval v zmysle platnej
nájomnej zmluvy č. 5/2008 uzatvorenej na dobu určitú od 1.6.2008 do 31.05.2028, tenisové
kurty s antukovým povrchom a gumovoasfaltovým povrchom, trávnatým povrchom, plážové
volejbalové ihrisko s doskočiskom, nafukovaciu pretlakovú tenisovú halu, bežeckú antukovú
dráhu s doskočiskom, tenisovú stenu ako aj multifunkčné ihrisko s gumovoasfaltovým
povrchom s prenosným vybavením ako aj vonkajšie úpravy. V súčasnosti nájomca na
prenajatých pozemkoch preinvestoval 1 mil. Eur. Vzhľadom k tomu, že potrebuje vybudovať
klubovňu, šatňu a sociálne zázemie pre svojich hráčov a trénerov, (doteraz za týmto účelom
má prenajaté nebytové priestory v suteréne budovy školy), na vlastné náklady, ktoré budú
predstavovať sumu cca 170 000 - 190 000 € financované úverom, vybuduje dočasnú
kontajnerovú stavbu na pozemku parc. č. 3286 s možnosťou napojenia na kanalizáciu, odpad
a vodu v škole s vlastnými meračmi. Elektrina a plyn sa napojí na jestvujúci, nájomcom
vybudovaný rozvod v areáli. Na základe uvedeného ako aj finančnej únosnosti a rozloženia
3

splácania úveru na dlhšie obdobie žiada o súhlas s predĺžením nájomného vzťahu k
pozemkom o ďalších 10 rokov t.j. do roku 2038.
Riaditeľka školy súhlasí s umiestnením jednopodlažnej dočasnej kontajnerovej stavby
sociálneho zázemia do areálu školy ale s predĺžením doby nájmu pozemkov do r.2038
súhlasí až po dostavbe dočasnej stavby sociálneho zariadenia.
Ďalej požaduje:
- aby stavba, v ktorej bude klubovňa, hygienické zariadenia, šatne nebola
realizovaná na parc. č. 3286 ale situovať ju do areálu v takých priestoroch, kde pri
plnej prevádzke nebude narúšať priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
- aby v rámci dočasnej stavby neboli vybudované na 1.NP kaviareň, bar, príprava na
bar a na 2.NP kaviareň, terasy. Priestory pre kaviareň, bar, terasy podľa
predloženej štúdie zaberajú 238,20 m2 a klubovňa pre tenistov je plánovaná na
31 m2, čo nezodpovedá pomenovaniu tenisová klubovňa a nekorešponduje ani
s poslaním športu. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 527 zo 16.08.2007
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež v súlade s § 44
písm.s) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve v znení neskorších
predpisov jednoznačne stanovuje, aké stavby môžu a majú byť v areáloch škôl.
- Zároveň požaduje vrátiť pozemok parc.č.3288/2 do správy školy.
Z uvedeného dôvodu navrhujeme zmenu doby nájmu posudzovať ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Dodatok k zmluve o nájme pozemkov č.5/2008 bude podpísaný do 30 dní od schválenia
uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že dodatok k zmluve nebude nájomcom
podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.
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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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