
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES
(8. volebné obdobie)

Materiál na 7. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 24.09.2019

Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v SŠ Tilgnerova  

Predkladateľ: Spracovateľ:
Mgr. Katarína Procházková, PhD.   Mgr. Eva Osrmanová, referát     
prednostka miestneho úradu        podnikateľských činností a nebytových   

  priestorov    
   

Prerokované:

- v miestnej rade 10.09.2019 miestna rada prerokovala materiál 
a     o d p o r ú č a 
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva



NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

A. schvaľuje

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v aktuálnom znení  prenájom miestností nachádzajúcich sa v SŠ Tilgnerova
v Bratislave pre žiadateľa Súkromná základná umelecká škola, Ružová dolina 29, Bratislava,
cena nájmu 3,00 €/hod. za každú začatú hodinu za účelom  literárno-dramatickej výchovy, hu-
dobnej výchovy, výučby počítačovej grafiky a výtvarného ateliéru v rámci činnosti súkromnej
základnej umeleckej školy len pre žiakov SŠ Tilgnerova 14, nasledovne:
 výtvarný ateliér  v  termíne od 01.10.2019 do 30.06.2020

trieda sekunda A   – výmera 58 m  2 

streda od 14:00 hod. do 18:00 hod. (pedagóg Mgr. Martina Mosnáčková), 
štvrtok od 14.00 hod. do 16:00 hod. 
trieda 7C –   výmera 25 m  2    
streda od 14:00 hod.  do 16:00 hod. (pedagóg Mgr. Ingrid Sýkorová), 
učebňa INF 2 –   výmera 20 m  2 

streda od 14.00 hod. do 17.00 hod.  (pedagóg Mgr. art. Viliam Slaminka, PG)
učebňa 1A Fadruszova –   výmera 33 m  2 

utorok od 14.00 hod. do 16.00 hod., (pedagóg Mgr. Lucia Minichová)
štvrtok od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 literárno-dramatická výchova – v termíne od 01.10.2019 do 29.06.2020
učebňa 7A -  výmera 58 m 2 

pondelok od 14.00 hod. do 17.30 hod. (pedagóg Mgr. Alexandra Vranič)
štvrtok od 14.00 hod. do 16.00 hod.

 hudobný odbor  - v termíne od 01.10.2019 do 29.06.2020
hra na klavíri  
učebňa HUV – výmera 33 m2  (pedagóg Bc. Lukáš Brňák)
pondelok od 13.30 hod. do 17.00 hod.
stredu od 13.30 hod. do 16.50 hod. 
piatok od 13.30 hod. do 17:50 hod.
 učebňa HUV – výmera 33 m2  (pedagóg Jakuba Šeniglová )
utorok od 15.05 hod. do 16.45 hod.
štvrtok od 13.30 hod. do 18.00 hod. 
spev - učebňa 5D – výmera 58 m 2  (pedagóg DiS.art. Filip Demek)

piatok od 13.30 hod. do 18.10 hod.
utorok od 15.40 hod. do 16.50 hod.
hudobná náuka – učebňa 5D – výmera 58 m2  (pedagóg Barbora Hýrossová)
utorok od 13.30 hod. do 14.15 hod.
hra na gitare – učebňa 5B – výmera 58 m2  (pedagóg – Barbora  Hýrossová)
utorok od 14.15 hod. do 16.05 hod.
streda od 13.30 hod. do 17.30 hod.
štvrtok od 14.00 hod. do 18.10 hod.



B. schvaľuje

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v aktuálnom znení  prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v SŠ
Tilgnerova, v objekte Fadruszova 10 v Bratislave pre žiadateľa Súkromná základná umelecká
škola, Prokofievova 5, Bratislava, cena nájmu 3,00 €/hod. za každú začatú hodinu,  za účelom
výučby tanečného odboru v rámci súkromnej ZUŠ – telocvičňa Fadruszova – výmera 60 m2

v termíne od 01.10.2019 do 30.06.2020  nasledovne:
 pondelok od 13.30 hod. do 17.45 hod.
 utorok od 13.30 hod. do 18.10 hod.
 streda od 13.30 hod. do 17.45 hod. 
 štvrtok od 13.30 hod. do 18.10 hod. 
 piatok od 14.00 hod. do 17.45 hod.

C. schvaľuje

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku  obcí  v  aktuálnom  znení   prenájom  malej  telocvične  nachádzajúcej  sa  v SŠ
Tilgnerova v Bratislave pre žiadateľa o.z. BENI klub, Balkánska 95, Bratislava, cena nájmu
6,00  €  za  každú  začatú  hodinu,  za  účelom vedenia  športových  tréningov  ŠPORTmaniak
tréningov detí  v termíne od 01.10.2019 do 30.06.2020  nasledovne:
 pondelok od 17.00 hod. do 19.00 hod.
 streda od 16.30 hod. do 18.00 hod.
 štvrtok od 17.00 hod. do 18.00 hod.

D. schvaľuje

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v aktuálnom znení  prenájom veľkej a malej telocvične nachádzajúcej sa v SŠ
Tilgnerova  v Bratislave  pre  žiadateľa  Vysokoškolský  športový  klub  FTVŠ  UK
LAFRANCONI, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava, cena nájmu pre malú telocvičňu
6,00 za  každú  začatú  hodinu,  cena  nájmu  pre  veľkú telocvičňu  12,00 € za  každú  začatú
hodinu,   za účelom vedenia športových tréningov v termíne od 01.10.2019 do 30.06.2020
nasledovne:
 veľká telocvičňa -  pondelok od 17.00 hod. do 18.30 hod.

utorok od 17.30 hod. do 19.30 hod.
štvrtok od 17.00 hod. do 19.00 hod.

  malá telocvičňa - streda od 18.00 hod. do 19.30 hod.



E. splnomocňuje

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať

Dôvodová správa

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves obdržala dňa 09.09.2019 od Spojenej školy Tilg-
nerova žiadosti o prenájom tried, počítačovej miestnosti, malej a veľkej telocvične na školský
rok 2019/2020. O prenájom požiadali nasledovní žiadatelia:

1. Súkromná základná  umelecká škola,  Ružová dolina  29, 821 09 Bratislava  – prenájom
tried a počítačovej miestnosti  

2. Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5, Bratislava – prenájom tanečnej sály
v  objekte na Fadruszovej ul. 

3. o.z. BENI klub, Balkánska 95, Bratislava – prenájom malej telocvične

4. Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK LAFRANCONI, Nábr. arm.gen. L. Svobodu 9,
Bratislava – prenájom malej a veľkej telocvične

Zaslané žiadosti predkladáme v súlade so znením zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí
,  kde prenájom,  ktorého  trvanie  s tým istým nájomcom prekročí desať dní v kalendárnom
mesiaci  je potrebné schváliť miestnym zastupiteľstvom.  


