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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 zmenu doby nájmu pozemkov parc. č. 4877/12 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4009 m2 a parc. č. 4883 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
94 m2 , spolu o výmere 4103 m2 v k. ú. Petržalka, pre TŠP - tenisová škola Petržalka,
Nobelovo nám. 6, 851 01 Bratislava, IČO: 42131405, za účelom výkonu športovej činnosti
zameranej na výučbu tenisu detí, mládeže a širokej športovej verejnosti Petržalky, na dobu
určitú od 01.01.2019 do 31.12.2039 za cenu 0,17 €/m2/rok celkovo za 697,51 €/rok.
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov, ktorým sa mení doba nájmu bude
podpísaný do 60 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: TŠP – tenisová škola Petržalka, 851 01 Bratislava, IČO: 42131405
Predmet nájmu: pozemok parc. č.4877/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4009 m2,
zapísaný na LV č.1478 a pozemok parc. č.4883 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 94
m2 zapísaný na LV č.4550 a zverený do správy ZŠ Nobelovo nám. 6, 851 01 Bratislava
Protokolom o zverení majetku č. 06/08/2012 zo dňa 23.11.2012 a Protokolom č. 02/08/2013
zo dňa 10.06.2013. Pozemky sa nachádzajú v areáli ZŠ Nobelovo nám.6 v Bratislave.
Výška nájmu: 0,17 €/m2/rok, celkovo za 697,51 €/rok
Doba nájmu: doba určitá od 01.01.2019 do 31.12.2039 (20 rokov)
Štatutárna zástupkyňa ZŠ Nobelovo nám. 6, listom zo dňa 14.03.2018 požiadala o možnosť
schválenia ďalšieho prenájmu pozemkov v areáli školy pre doterajšieho nájomcu ako prípad
hodný osobitného zreteľa, v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov, že nájomca od roku 2008 preinvestoval
z vlastných prostriedkov cca 633.200,00 € na revitalizáciu a rekonštrukciu areálu ZŠ,
stará sa o ich údržbu a prevádzku. V roku 2013 sa zmluvne zaviazal pokračovať
s revitalizáciou školského areálu, (výstavbou bránky v oplotení ZŠ, výsadbou nových
stromov, dokončením dostavby tenisového areálu a opravou klubovne). Všetky zmluvné
podmienky, ktoré mal nájomca plniť zo zmluvy o nájme z r.2013 boli splnené. Išlo o tieto
podmienky:
opraví oplotenie na oddychovej zóne a nechá vyrobiť a osadiť veľkú bránu, ktorou budú
môcť vchádzať do oddychovej zóny kosiace mechanizmy, a to najneskôr do októbra
2014;
2. vysadí 10 kusov nových stromov, ktoré si vyberie osoba poverená prenajímateľom od
dodávateľa nájomcu, a to do jedného roka odo dňa kolaudácie stavby postavenej na
prenajímaných pozemkoch;
3. každú jar daruje prenajímateľovi 300 kg antuky na bežeckú dráhu a doskočisko,
a zabezpečí pomoc pri jej rozmiestnení a zarovnaní. V súčasnosti prebieha výstavba
bežeckej dráhy, kde TŠP zabezpečuje stavbu dodávkou elektrickej energie a vodou;
4. vybuduje oplotenie mini-ihriska s bránkami zo strany pieskoviska. V súčasnosti stojí na
uvedenom mieste multifunkčné ihrisko, ktoré pri výstavbe TŠP zabezpečovala vodou
a elektrinou vo vlastnej réžii;
5. osadí bránku v existujúcom oplotení ZŠ z areálu ZŠ na priľahlé basketbalové ihrisko pri
športovej hale Gercenova, pričom ZŠ, ako správca prenajímaných pozemkov, zabezpečí
povolenie stavebného úradu na vybudovanie bránky nájomcom v existujúcom oplotení
ZŠ, a to najneskôr do konca roka 2015;
6. poskytne bezodplatne svoje tenisové kurty postavené na prenajímaných pozemkoch
žiakom ZŠ v rozsahu 10 hodín týždenne (8 hodín v čase vyučovania telesnej výchovy a 2
hodiny po vyučovaní na krúžkovú činnosť) a zamestnancom ZŠ v rozsahu 2 hodiny;
7. dodržiavanie parkovania a dopravných predpisov - mailom všetkým návštevníkom a na
nástenke v areáli TŠP;
8. upozorňovanie proti vulgarizmom;
9. dodržiavanie prevádzkovej doby;
10. zabezpečí, aby ľudia žijúci v okolitých bytových domoch neboli obťažovaní dymom,
hlukom, prachom, plynmi, parami, pachmi a svetlom z prevádzky zariadenia;
1.
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11. všetky práce sú vždy konzultované s riaditeľkou školy;
12. inžinierske siete sú rešpektované. Neboli zistené žiadne zásahy či havárie;
13. komunálny odpad je odvážaný firmou na to určenou Magistrátom hl.mesta SR Bratislavy
pod EČ 1327222.
TŠP vykonáva výlučne športovú činnosť zameranú na výučbu tenisu detí, mládeže a širokej
športovej verejnosti Petržalky. Žiakom ZŠ bezplatne poskytuje na 10 hodín týždenne v
rámci TEV tenisové dvorce, tenisové rakety a loptičky, ako aj trénerov na výučbu
tenisu. Spolu so ZŠ pravidelne organizujú celoslovenské turnaje pre žiakov a rodičov (cca.30
turnajov ročne). V letných mesiacoch organizuje TŠP detské táborové campy zamerané na
šport. Nájomca si prenajíma pozemky na dobu určitú už od roku 2008 a má záujem o ďalší
nájom.
Navrhovaná cena za prenájom dvoch pozemkov pričom na jednom z nich sa nachádza
stavba bez súpisného čísla (klubovňa) je 0,17 €/m2 za rok, čo pri celkovej výmere 4.103 m2
prenajímanej plochy predstavuje čiastku 697,51 €/rok. Platby za služby a energie si nájomca
hradí sám. Doba nájmu je navrhovaná na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2039 (na 20
rokov). Príjem z prenájmu pozemkov bude príjmom zriaďovateľa.
TŠP - tenisová škola Petržalka si svoje finančné záväzky voči škole plní vždy riadne
a včas, a svojou činnosťou nenarúša výchovný a vzdelávací proces na škole. Vzhľadom na
uvedené riaditeľka školy súhlasí s pokračovaním nájomného vzťahu s doterajším nájomcom –
TŠP - tenisová škola Petržalka.
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