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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
s ch v a ľ u j e
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 do 21.06.2019, 7,5 hodín týždenne 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.

2

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 do 21.06.2019, 7,5 hod týždenne.
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 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 odborných komisiách. Stanoviská odborných komisií sú súčasťou
materiálu. Miestna rada návrh prerokovala dňa 18.09.2018 a odporúča ho schváliť.
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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



kluby

Späť

| Hlavný zoznam | Úvod | Abecedný zoznam - aktuálny | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa: | Názvu | Sídla | Registračného čísla | IČO | Oblasti činnosti |
| Informácie o registrácii | Návod na používanie registra |
| Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti |
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Výpis uznesenia z 25. zasadnutia školskej komisie
Uznesenie č. 4/25/2018 Návrh predĺženie prenájmu nebytových priestorov ZŠ Černyševského
8 pre KMG Danubia o. z.
Školská komisia 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 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., čo pri celkovom počte 272,5/h nájmu predstavuje sumu 831,13 €
Prítomní v čase hlasovania: 8
PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka, Mgr V. Dolinay J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr Juraj Kríž, Ing. A. Petrísková, p. Ľubica Janegová, Mgr. Ľ. Klimová,
Hlasovanie

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené
Za správnosť výpisu:
Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie

V Bratislave 12.09.2018

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 11.09.2018
Prítomní:
A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Lažo, P. Beňa, J. Fischer, M. Vičan, J. Korbel
K bodu 6
Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Černyševského 8 pre KMG
DANUBIA o.z.
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú 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 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.
Hlasovanie: A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Lažo, P. Beňa, J. Fischer, J. Korbel, M. Vičan
Prítomných: 7
Za:
7
Proti:
0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
Michal Vičan, v.r.
predseda komisie športu
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Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu
Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov
konaného dňa 10. 09. 2018
Prítomní: JUDr. Ivan Uhlár, PhD, Branislav Krištof, Ing. Ján Karman, Mgr. Ing. Michal
Radosa, Milan Molnár, Ing. Pavel Šesták, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., Ing. Ján Hrčka,
JUDr. Henrich Haščák,
Neprítomní: Miroslav Lažo – osprav., JUDr. Mgr. Vladimír Gallo - osprav.
K bodu 6/ Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Černyševského 8
pre KMG DANUBIA o.z.
Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. Po krátkej diskusii prijala komisia
nasledovné stanovisko:
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál
Hlasovanie:
Prítomní : 8
Za
: 8
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
Za správnosť: A. Broszová
tajomníčka komisie

Bratislava 10. 09.2018
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