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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 nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc.č. 957/1- zastavané plochy
a nádvoria o výmere 6500 m2, nachádzajúci sa v areáli ZŠ Dudova 2, 851 01 Bratislava, pre
JOKERIT-žolík vo svete športu,o.z, Smolenícka 12, 851 05 Bratislava, IČO: 30791651 za
účelom vybudovania hokejbalového a všeobecného športového zázemia pre športovcov
hokejbalového klubu, deti zo základnej školy, mládež a širokú športovú verejnosť na dobu
určitú od 01.10.2018 do 30.09.2038 (20 rokov) za cenu 1,00 €/rok celkovo za 20,00 € za
nasledovných podmienok :
- prenájom pozemkov nebude zasahovať do pozemku školskej záhradky
- prenájom pozemkov nebude zasahovať do činnosti lukostreleckého klubu
- nájomca vybuduje nové zázemie pre lukostrelcov podľa dohody s prenajímateľom
- nájomca zrealizuje preloženie resp. vybudovanie novej steny na tenis podľa dohody
s prenajímateľom
- nájomca zabezpečí benefit vo forme využívania športovísk v čase výchovnovzdelávacej činnosti školy
- nájomca je povinný predložiť časový harmonogram postupu prác na predmete nájmu
najneskôr do 60 dní od uzavretia zmluvy, pričom prenajímateľ sa zaväzuje tento
harmonogram odsúhlasiť v lehote do 30 dní odo dňa jeho predloženia
- nájomca je povinný prenajímateľovi predložiť právoplatné stavebné povolenie, príp.
iné povolenie v zmysle zák.č.50/1975 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
(stavebný zákon) najneskôr do 2 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy, v opačnom
prípade bude toto dôvodom na odstúpenie od zmluvy

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: JOKERIT-žolík vo svete športu,o.z. Smolenícka 12, 851 05 Bratislava, IČO:
30791651
Predmet nájmu: časť pozemku reg. „C“ KN parc.č.957/1- zastavané plochy a nádvoria
o výmere 6400 m2, zapísaný na LV č.4550 a zverený do správy ZŠ Dudova 2, 851 02
Bratislava Protokolom o zverení majetku č. 11/08/2012 zo dňa 27.11.2012 v znení dod.č.1,2.
Pozemok sa nachádza v areáli ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava
Výška nájmu: 1,00 €/rok, celkovo za 20,00 €
Doba nájmu: doba určitá od 01.10. 2018 do 30.09. 2038 (20 rokov)
Štatutárna zástupkyňa ZŠ Dudova 2 listom zo dňa 23.08.2018 zaslala stanovisko k prenájmu
pozemkov v areáli školy, o ktorý požiadal hokejbalový klub. Žiadateľ bol vyzvaný
o doplnenie svojej žiadosti a doloženie požadovaných podkladov. Po doručení týchto
informácií odporučila riaditeľka školy schválenie prenájmu časti areálu školy ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov. Vzhľadom k plánovanej výške investícií súhlasí s prenájmom za cenu 1,00 €/rok
na obdobie minimálne 20 rokov. Zo záverov spoločného stretnutia riaditeľky školy a ďalších
nájomcov v areáli školy (TŠP-tenisová škola Petržalka a 1. slovenský školský lukostrelecký
klub Petržalka) vyplýva, že žiadateľ prisľúbil vybudovanie a upravenie časti areálu na
vytvorenie vhodných podmienok na pokračovanie športovej činnosti lukostreleckého klubu
podľa ich požiadaviek, tak ako bolo na stretnutí dohodnuté, nakoľko pozemok ktorý toho
času využíva lukostrelecký klub ( je v nájme od r.2004) by bol výstavbou dotknutý.
Žiadateľ vo svojej žiadosti uvádza, že ide o dlhoročný hokejbalový klub, ktorí doteraz rozvíja
tento masový šport v Petržalke a má záujem spolupracovať so školou pri vytvorení športovej
špecializácie detí na hokejbal, zveľaďovať areál formou úpravy plôch, osadením lavičiek,
osvetlenia, revitalizácia verejne dostupnej bežeckej dráhy. Výška plánovanej investície je
300 000,-€ a je rozdelená na 4 etapy:
1. povolenia a prípravné práce 20 000,€
2. príprava na výstavbu a samotná výstavba veľkého ihriska a zázemia 150 000,-€
3. výstavba tribúny s kapacitou pre 500-800 miest k hlavnému ihrisku 60 000,-€
4. dobudovanie malého ihriska, zázemia a revitalizácia areálu (atletický ovál, osadenie
zelene, lavičky, voľnočasové pomôcky pre deti a dospelých, osvetlenie oboch plôch )
70 000,-€
Žiakom a zamestnancom školy bol ponúknutý benefit vo forme využívania športovísk v čase
výchovno-vzdelávacej činnosti školy.
Návrh bol prerokovaný v operatívnej porade starostu 04.09.2018.
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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
JOKERIT - žolík vo svete športu
Sídlo
Smolenická 12, 85105 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika
IČO
30791651
Dátum vzniku
19.03.2002
Dátum vstupu do likvidácie
Dátum zániku
Oblasti činnosti
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