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 Bratislava 31. máj 2022 

Vec:  Žiadosť o predĺženie prenájmu športovej gymnastickej telocvične     

Vážený pán starosta,   

Asociácia športových klubov (AŠK) Inter Bratislava, o. z. je zoskupením desiatich športových klubov: 

atletika, hádzaná, rýchlostná kanoistika, kolky, športová gymnastika, rekreačná telesná výchova a šport, tenis, 

turistika, vodné lyžovanie, vodný motorizmus. Cieľom AŠK a jej profesionálnych pracovníkov je vytvárať 

podmienky pre fungovanie klubov v zmysle ich športového poslania. AŠK Inter je organizáciou s bohatou 

históriou, vznikla 1. júla 1940 ako ŠK Apollo a úspechy jej športovcov radia kluby z bratislavských Pasienkov 

medzi najvýznamnejšie športové organizácie na Slovensku.  

AŠK Inter Bratislava je dlhoročným nájomcom športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 

33, súp. č. 3502, vybudovanej na pozemku  parc. č. 15132/10 a 15132/11 v k. ú. Bratislava – Nové Mesto na 

základe nájomnej zmluvy č. 107/1997 zo dňa 4.11.1997 a dodatkom č. 1 k tejto zmluve zo dňa 10.12.2008. 
Uvedený dodatok stanovuje dobu nájmu do 31. augusta 2021.  

Vážený pán starosta, 

   spomínanú budovu športovej gymnastickej telocvične prevzala AŠK po podpise nájomnej zmluvy 

v dezolátnom a prevádzky neschopnom stave. Do jej rekonštrukcie následne investovala viac ako 10.000.000,- 

vtedajších slovenských korún. Následne, počas ďalšej prevádzky až do dnešného dňa v investíciách pokračovala 

v súhrnnej výške viac ako 200.000.- EUR s cieľom starať sa o zverenú budovu v zmysle nájomnej zmluvy, 

zlepšovať jej technický a energetický stav, ako aj zlepšovať podmienky pre športujúce deti a mládež, trénerov 
i rodičov. 

Vážený pán starosta,  

 na základe vyššie uvedených informácií si Vás dovoľujeme v mene AŠK Inter Bratislava, o. z. požiadať 

o predĺženie nájmu športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33 na obdobie od 1. 9. 20022 do 
31.12. 2027.      

Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za Vaše stanovisko k tejto otázke a ostávam s pozdravom,   

 

 

Mgr. Andrej Kolesík      Ing. Ľubomír Želiezka 

prezident AŠK Inter Bratislava, o. z.           riaditeľ AŠK Inter Bratislava, o. z. 
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