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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 nebytového priestoru - malá telocvičňa, pavilón A2 v objekte ZŠ
Černyševského 8, 851 01 Bratislava o výmere 170,20 m2 pre Klub modernej gymnastiky
DANUBIA, Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava, IČO: 36071498 za účelom tréningového
procesu moderných gymnastiek klubu na dobu určitú od 10.09.2018 do 21.06.2019 v čase
pondelok, utorok, štvrtok od 16,30 hod. do 19,00 hod., za cenu 3,05 €/hod..
Zmluva o nájme časti pozemku bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: Klub modernej gymnastiky DANUBIA, Topolčianska 33, 851 05 Bratislava,
IČO: 36071498
Predmet nájmu: nebytový priestor - malá telocvičňa o výmere 170,20 m2 pavilón A2,
v objekte ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava 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: 3,05 €/hod.
Doba nájmu: určitá od 10.09.2018 do 21.06.2019
Štatutárna zástupkyňa ZŠ Černyševského 8, listom zo dňa 16.08.2018 požiadala o možnosť
schválenia prenájmu malej telocvične v objekte základnej školy pre žiadateľa Klub modernej
gymnastiky DANUBIA 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 klub sa
zaoberá s deťmi predškolského a školského veku v mimovyučovacom čase a preto prenájom
nemá vplyv na vyučovací proces školy, ako aj efektívneho využívania priestorov deťmi
v popoludňajšej činnosti ako alternatívy mimoškolskej činnosti a tiež z dôvodov napĺňania
plánovaných príjmov školy.
Vzhľadom na uvedené riaditeľka základnej školy navrhuje prenajať malú telocvičňu, za cenu
3,05 €/hod, na dobu určitú od 10.09.2018 do 21.06.2019. Príjem z prenájmu je príjmom
zriaďovateľa. Príjem za poskytované služby a energie sú príjmom pre prenajímateľa. Úhrada
nákladov spojených s prevádzkou bude uhrádzaná na základe vyúčtovania zaslaného
prenajímateľom a vypočítaná pomerom z prenajatej plochy k celkovej ploche školy.
Návrh bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 03.09.2018.
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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
Klub modernej gymnastiky DANUBIA
Sídlo
Topoľčianska 3218/33, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
IČO
36071498
Dátum vzniku
27.12.2001
Dátum vstupu do likvidácie
Dátum zániku
Oblasti činnosti
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