Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
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Materiál číslo: 99/2021

Návrh na navýšenie tréningových hodín v objekte ZŠ Prokofievova 5,
Bratislava pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o.z., ako prípad hodný
osobitného zreteľa
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prednostka
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Spracovateľ:
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4. Žiadosť KMG DANUBIA
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miestneho majetku

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 rozšírenie prenájmu veľkej a malej telocvične v objekte Základnej školy
Prokofievova 5, 851 01 Bratislava navýšením tréningových hodín pre Klub modernej
gymnastiky DANUBIA, o.z., Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava, IČO: 36071498,
nasledovne:
A/
1/ veľká telocvičňa: pondelok až piatok v čase od 17.00 hod. do 20.00 hod., v sobotu
od 9.00 hod. do 13.00 hod., celkovo 19 hodín/týždenne
2/ malá telocvičňa: pondelok, utorok a piatok v čase od 17.00 hod. do 19.00 hod.,
celkovo 6 hodín/týždenne
B/

cena za navýšené hodiny nasledovne:
1/ veľká telocvičňa: 4 hodiny za cenu 10,00 Eur/hod.
2/ malá telocvičňa: 3 hodiny za cenu 5,00 Eur/hod.

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.08-33-2017 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.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o.z., Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava
Predmet nájmu: rozšírenie prenájmu veľkej a malej telocvične v objekte ZŠ Prokofievova
5,851 01 Bratislava, na pozemku parc.č.3284, súp.č. 999, zapísaný na LV č. 4550 v k.ú.
Petržalka navýšením tréningových hodín nasledovne:
1/ veľká telocvičňa pôvodne 15 hodín/týždenne ,
návrh na 19 hodín/týždenne v čase pondelok až piatok od 17.00 hod. do 20.00 hod.,
v sobotu od 9.00 hod. do 13.00 hod.,
2/ malá telocvičňa pôvodne 3 hodiny/týždenne,
návrh na 6 hodín /týždenne v čase pondelok, utorok a piatok od 17.00 hod. do 19.00 hod.,
Klub modernej gymnastiky DANUBIA má uzatvorenú nájomnú zmluvu na nebytové
priestory veľkej a malej telocvične v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava na dobu určitú
od 1.09. 2017 do 31.08.2027. Listom doručeným dňa 31.08.2021 požiadalo občianske
združenie o možnosť navýšenia tréningových hodín vo veľkej a malej telocvični z dôvodu
pandemických opatrení pre ktoré sa nemohli realizovať tréningové procesy. Klub dlhé
roky aktívne prispieva k rozvoju mestskej časti jej kultúry a športu , spolupracuje so školou
a zúčastňuje sa na všetkých akciách realizovaných mestskou časťou a základnou školou.
Riaditeľka ZŠ Prokofievova vo svojom stanovisku vyjadrila súhlas s možným navýšením
tréningových hodín a navrhla plán hodín tréningov nasledovne :
Veľká telocvičňa 19 hodín/týždenne v čase pondelok až piatok od 17.00 hod. do 20.00
hod.,v sobotu od 9.00 hod. do 13.00 hod.,
Malá telocvičňa 6 hodín /týždenne v čase pondelok ,utorok a piatok od 17.00 hod. do
19.00 hod.,
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka
a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou je cena za veľkú
telocvičňu 10,00 €/hod., a malú telocvičňu 5,00 €/hod. Na základe uvedeného navrhujeme
aby, cena za navýšené hodiny bola v súlade s citovanými „Zásadami“.
Vzhľadom k uvedenému, navrhujeme tento rozšírený prenájom posudzovať ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 04.10.2021 a v odborných
komisiách. Stanoviská komisií sú súčasťou materiálu.
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Dodatok číslo 1
k zmluve č. 08-33-2017
o nájme nebytových priestorov zo dňa 4.07.2017
uzatvorenej podľa ustanovenia § 3 a nasl. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:
Prenajímateľ: ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Diana Mosná, Phd., riaditeľka
IČO: 31754911
DIČ: 2020916040
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK58 5600 0000 0094 0108 2001
Variabilný symbol: 08332017
(ďalej len „prenajímateľ)
Nájomca:
Zastúpený:

Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o.z.
Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava
PhDr. Erika Brandnerová, predsedkyňa združenia
IČO: 36071498
DIČ: 2021627993
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK35 1100 0000 0026 2676 6082
registrácia: výpis z registra ŠÚ zo dňa 14.01.2002
(ďalej len nájomca)
Preambula

Dodatok č. 1 k zmluve č. 08-33-2017 uzatvorenej dňa 4.07.2017 je vypracovaný na
základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č.xxxx
zo dňa 9.11.2021
Zmluvné strany sa dohodli na úprave článku IV. ods.1 a čl. V. ods.1 nasledovne:
Čl. IV.
Nájomné
mení a dopĺňa sa bod 1. čl. IV nasledovne:
1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na cene za užívanie predmetu nájmu nasledovne:
pondelok až piatok – veľká telocvičňa v čase od 17.00 hod. do 20.00 hod., za cenu
3,05 Eur/hod. spolu za 45,75 Eur a sobota od 9.00 hod. do 13.00 hod., za cenu 10,00
Eur/hod., spolu za 40,00 Eur, celkovo za 19 hodín týždenného nájmu 85,75 Eur
pondelok, utorok, piatok – malá telocvičňa v čase od 17.00 hod. do 18.00 hod., za
cenu 1,50 Eur/hod.,spolu za 4,50 Eur a od 18.00 hod. do 19.00 hod. za cenu 5,00
Eur/hod., spolu 15 Eur, celkovo za 6 hodín týždenného nájmu 19,50 Eur.
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Čl. V.
Úhrada energií spojených s nájmom nebytových priestorov
mení sa bod 1.článku V. nasledovne:
1. Úhradu nákladov za energie spojené s užívaním nebytových priestorov uhrádza
nájomca nasledovne:
pondelok až piatok – veľká telocvičňa v čase od 17.00 hod. do 20.00 hod., sobota od
9.00 hod. do 13.00 hod., za cenu 14,20 Eur/hod., celkovo za 19 hodín týždenného
nájmu 269,80 Eur.
pondelok, utorok, piatok – malá telocvičňa v čase od 17.00 hod. do 19.00 hod., za
cenu 8,60 Eur/hod., celkovo za 6 hodín týždenného nájmu 51,60 Eur.
Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 08-33-2017 zo dňa 4.07.2017,
ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 08-33-2017 je vyhotovený
v ôsmich vyhotoveniach, každý s platnosťou originálu, z ktorých dve vyhotovenia
obdrží prenajímateľ, dve nájomca a štyri zriaďovateľ.
3. Prenajímateľ ako povinná osoba zo zákona č.211/2000 Z.z. v znení neskorších
predpisov zverejní tento dodatok na svojej webovej stránke.
4. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
Bratislava,

________________________
prenajímateľ

Bratislava,

__________________
nájomca

Príloha: rozpis platieb
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Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného
dňa 11.10. 2021
Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták, Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul,
PhD., Erich Stračina, , Ing.Ľubomír Hrbáň
Neprítomný: JUDr. Henrich Haščák
K bodu 5./ Návrh na navýšenie tréningových hodín v objekte ZŠ Prokofievova 5,
Bratislava pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o. z., ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca RSMM. Konštatovala, že ide o rozšírenie nájmu
nájomcovi, ktorý má telocvične prenajaté na dobu určitú do 31.08.2027. Z dôvodu
zameškania hodín spôsobené pandémiou požiadala žiadateľka o ďalší prenájom malej
telocvične nad rámec schválených hodín o 3 hod. a veľkej telocvične o 4 hodiny. Z dôvodu
dodržania Zásad hospodárenia navrhol cenu za navýšené hodiny v malej telocvični za
5,00 €/hod. a vo veľkej telocvični 10,00 €/hod. Po diskusii prijali členovia komisie
nasledovné uznesenie
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál
doplnený o cenu za hodinový nájom tak, ako je uvedené vyššie.
Hlasovanie:
Prítomní : 6
Za
: 6
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
Bratislava 11.10.2021

Mgr. Ivan Uhlár
predseda v.r.

Za správnosť: A. Broszová
tajomníčka komisie

Výpis z uznesení zo zasadnutia školskej komisie:
6 riadne zasadnutie školskej komisie v roku 2021
Termín a čas: 13. 10. 2021, o 15.30 hod
Miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka - formou online pripojenie cez
aplikáciu „ZOOM“ meeting ID: 836 33099 530
Uznesenie č. 4
Návrh uznesenia
Školská komisia
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
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schváliť
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov rozšírenie prenájmu veľkej a malej telocvične v objekte Základnej školy
Prokofievova 5, 851 01 Bratislava navýšením tréningových hodín pre Klub modernej gymnastiky
DANUBIA, o.z., Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava, IČO: 36071498, nasledovne:
1/ veľká telocvičňa: pondelok až piatok v čase od 17.00 hod. do 20.00 hod., v sobotu od 9.00
hod. do 13.00 hod., celkovo 19 hodín/týždenne
2/ malá telocvičňa: pondelok, utorok a piatok v čase od 17.00 hod. do 19.00 hod., celkovo 6
hodín/týždenne
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.08-33-2017 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.
Diskusia:
Bez diskusie
Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali.
Prítomní členovia komisie v čase hlasovania: 8 členov
Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal,
Mgr. Juraj Kríž, PhD., Milan Polešenský, Lenka Bočkayová, Ing. Fulová

Hlasovanie:
Za: 8 členov
Proti: 0 členov
Zdržalo sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
PaedDr. Katarína Brťková
tajomníčka komisie

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.
predseda komisie

V Bratislave 13. 10. 2021

Výpis z uznesení zo zasadnutia Komisie športu dňa 12.10. 2021
Prítomní: J. Fischer, L. Ovečková, S. Horínek, M. Dragun, B. Kleinert, J. Bučan, I. Halmo
Ospravedlnený: M. Vičan
Neprítomní: P. Hochschorner, R. Vančo
Bod 4: Návrh na navýšenie tréningových hodín v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Klub modernej
gymnastiky DANUBIA, o. z., ako prípad hodný osobitného zreteľa Materiál uviedla: Mgr. Broszová, vedúca
Referátu správy miestneho majetku
Uznesenie: Komisia športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na navýšenie tréningových
hodín v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o. z., ako prípad
hodný osobitného zreteľa
Hlasovanie:
Prítomní :
7
Za
: 7
Proti:
0
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Zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené

Bratislava 12.10.2021

Mgr. Bc. Jozef Fischer
predseda

Za správnosť: Ing. Dávid Pavlík tajomníčka komisie

Schválený
materiál

Komisia

Neschválený
materiál

Poznámky komisie
za navýšené hodiny navrhuje

Komisia správy
majetku a miestnych
podnikov

cenu v zmysle platných zásad

áno

nie

hospodárenia, za veľkú
telocvičňu 10 €/hod., za malú
telocvičňu 5 €/hod.

Finančná komisia

Komisia športu

áno

nie

nie

Komisia školská

áno

nie

nie
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