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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 nájom časti pozemku parc.č. 4685 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4050 m2 v k.ú. Petržalka, pre Futbalový klub Scorpions, Bratislava o.z., Hrobákova
10, 851 02 Bratislava, IČO: 42256895 za účelom tréningového procesu a futbalových zápasov
mládežníckeho futbalového klubu na dobu určitú od 01.05.2018 do 30.04.2023 za cenu 0,10
€/m2/rok celkovo za 405,00 €/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.

2

Dôvodová správa
Žiadateľ: Futbalový klub Scorpions Bratislava, Hrobákova 10, 851 02 Bratislava,
IČO: 42256895
Predmet nájmu: časť pozemku o výmere 4050 m2 z pozemku parc.č. 4685 - zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 13 668 m2, zapísaný na LV č.4550 v prospech vlastníka:
Mestská časť Bratislava-Petržalka a zverený do správy ZŠ Černyševského 8, 851 01
Bratislava Protokolom o zverení majetku č.07/08/2012 zo dňa 27.11.2012
Výška nájmu: 0,10 €/m2/rok, celkovo za 405,00 €/rok
Doba nájmu: doba určitá od 01.05.2018 do 31.04.2023 (päť rokov)
Štatutárna zástupkyňa ZŠ Černyševského 8, listom zo dňa 10.04.2018 požiadala o možnosť
schválenia ďalšieho prenájmu časti pozemku 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 v roku 2013
preinvestoval z vlastných prostriedkov cca. 17.000,- € na revitalizáciu a rekonštrukciu areálu
ZŠ, stará sa o údržbu a prevádzku tak, aby zodpovedala bezpečnostným predpisom a
požiadavkám.
Futbalový klub zabezpečuje tréningové procesy a futbalové zápasy mládežníckeho FK
zastrešeného občianskym združením FK Scorpions Bratislava, o. z.. Škola má s klubom
viacročnú spoluprácu v rámci futbalového krúžku. ZŠ nedisponuje s takým rozpočtom, aby
mohla udržiavať futbalové ihrisko v stave na hranie žiackych zápasov. Doterajšie skúsenosti
s nájomcom dávajú predpoklad na ďalšiu spoluprácu. Vzhľadom na uvedené navrhuje
riaditeľka základnej školy pokračovať v nájomnom vzťahu s FK Scorpions o.z., za cenu 0,10
€/m2/rok na dobu určitú od 01.05.2018 do 31.04.2023 za predpokladu, že ihrisko bude
k dispozícii pre žiakov školy na pohybové aktivity počas vyučovacieho procesu a na športové
aktivity školskej družiny. Príjem z prenájmu je príjmom zriaďovateľa.
Návrh bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 02.05.2018.
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