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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 prenájom nebytových priestorov – školského bazéna v objekte
Základnej školy Budatínska 61, 851 06 Bratislava pre Happy Kids o.z., Nevädzova 5, 821 01
Bratislava, IČO: 42151783 za účelom plaveckého výcviku detí na dobu určitú od 04.02.2019
do 27.06.2019, 3 dni v týždni (utorok, streda štvrtok) v čase od 17.00hod. do 19.00 hod.,
mimo školských prázdnin, za cenu 10,00 €/hod.

Zmluva o nájme časti pozemku bude nájomcom podpísaná do 30 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: Happy Kids, o.z., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, IČO: 42151783
Predmet nájmu: nebytové priestory - školský bazén v objekte ZŠ Budatínska 61, 851 06
Bratislava, súpisné číslo 3117, postaveného na pozemku parc. č. 2045 v k. ú. Petržalka,
zapísaného na LV č. 4550 v prospech Mestskej časti Bratislava-Petržalka, zvereného do
správy základnej školy na základe protokolu č. 12/08/2012 zo dňa 27.11.2012 +dodatky.
Doba nájmu: na dobu určitú od 04.02.2019 do 27.06.2019, mimo školských prázdnin, 3 dni
v týždni, utorok, streda, štvrtok v čase od 17.00 hod. do 19.00 hod..
Výška nájomného: 10,00 €/hod.
Štatutárny zástupca Základnej školy Budatínska 61, Bratislava požiadal listom zo dňa
21.12.2018 o schválenie prenájmu nebytových priestorov- bazéna v objekte základnej školy,
pre Happy Kids o.z. za účelom plaveckého výcviku detí. Užívanie bazéna športového klubu
je v popoludňajších hodinách, čím nenarušujú výchovno-vzdelávací proces školy ani
hygienicko-bezpečnostné predpisy školy. Žiadateľ má záujem opätovne využívať bazén na
obdobie od februára do júna r.2019. Po preverení bežných trhových podmienok prenajímania
bazénov navrhujeme zvýšiť nájomné na 10,00 €/hod. Vzhľadom k tomu, že nedochádzalo
k narušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu a doterajšia spolupráca medzi školou a klubom
bola na dobrej úrovni, navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Príjem z prenájmu bazéna bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za poskytované služby
a energie budú stanovené pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy a budú
príjmami prenajímateľa.
Zmluva o nájme nebytových priestorov bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 14.01.2019 a bude predmetom
rokovania odborných komisií.
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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
HAPPY KIDS, o.z.
Právna forma
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
IČO
42151783
Sídlo
Nevädzová 806/5, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo
Registračné číslo
VVS/1-900/90-37542
Registrový úrad
MV SR
Dátum vzniku
29.04.2011
Členovia prípravného výboru
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