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Výpis uznesení 
zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 

dňa 24. júna 2015 

 

Uznesenie č. 1. 6/2015 

Akademický senát UK schvaľuje program zasadnutia Akademického senátu UK dňa 24. júna 2015 
takto: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Štatút Filozofickej fakulty UK. 

5. Štatút Fakulty managementu UK. 

6. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2015. 

7. Schválenie návrhov rektora na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o. 

8. Cenníky za ubytovacie služby vo vysokoškolských internátoch UK: 

a) Cenník - študenti za ubytovacie služby vo VI Družba UK. 

b) Cenník - zamestnanci za ubytovacie služby vo VI Družba UK. 

c) Cenník - zamestnanci za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

9. Informácia o riešení problému depozitu pre zahraničných študentov programu Erasmus+. 

10. Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku. 

11. Informácie členov Vedenia UK. 

12. Otázky na členov Vedenia UK. 

13. Rôzne. 

14. Záver. 

 

Uznesenie č. 2. 6/2015 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.,  
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. a 
Mgr. Ľubica Šimková. 

 

Uznesenie č. 3. 6/2015 

Akademický senát UK schvaľuje Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty. 
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Uznesenie č. 4. 6/2015 

Akademický senát UK schvaľuje Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu. 

 

Uznesenie č. 5. 6/2015 

Akademický senát UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2015. 

 

Uznesenie č. 6. 6/2015 

Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 24.6.2015 schvaľuje návrh rektora UK na zmenu 
predmetu činnosti UK Veda, s.r.o., jeho rozšírenie o predmet činnosti: 

 

27.1 Administratívne služby 

27.2 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

28.1.3 Organizovanie kurzov, školení a seminárov 

28.1.4 Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu 

31.9.1 Zisťovanie potenciálu trhu, úrovne informovanosti, akceptácie a oboznámenia sa s 

tovarom a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľov za účelom propagácie predaja a 

vývoja nových tovarov a služieb, rozbory výsledkov 

31.9.2 Zisťovanie všeobecnej mienky verejnosti o politických, hospodárskych a sociálnych 

problémoch a ich analýza 

31.46 Verejné obstarávanie 

 

Uznesenie č. 7. 6/2015 

Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 24.6.2015 schvaľuje návrh rektora UK na zvýšenie 
základného imania o 5 000,-eur peňažným vkladom zakladateľa. 

 

Uznesenie č. 8. 6/2015 

Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 24.6.2015 schvaľuje návrh rektora UK na zmenu 
obchodného mena spoločnosti UK Veda, s.r.o., a to na zmenu obchodného mena spoločnosti UK 
Veda, s.r.o. tak, že: 

Obchodné meno spoločnosti UK Veda, s.r.o. bude zmenené na UK Veda – ISTROPOLITANA, s.r.o. 
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Uznesenie č. 9. 6/2015 

Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 24.6.2015 schvaľuje návrh rektora UK na zmenu 
zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o. v časti počet konateľov a v časti konanie v mene spoločnosti 
z pôvodných dvoch na troch konateľov spoločnosti, pričom v mene spoločnosti konajú a za 
spoločnosť podpisujú aspoň dvaja konatelia spoločne. 

 

Uznesenie č. 10. 6/2015 

Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 24.6.2015 schvaľuje návrh rektora UK na schválenie 
Ing. Edity Muchovej za konateľa spoločnosti UK Veda, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 11. 6/2015 

Akademický senát UK schvaľuje Cenník – študenti za ubytovacie služby vo VI Družba UK 
s účinnosťou od 1.9.2015. 

 

Uznesenie č. 12. 6/2015 

Akademický senát UK schvaľuje Cenník – zamestnanci za ubytovacie služby vo VI Družba UK 
s účinnosťou od 1.9.2015. 

 

Uznesenie č. 13. 6/2015 

Akademický senát UK schvaľuje Cenník – zamestnanci UK za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra - 
Mlyny UK s účinnosťou od 31.8.2015. 

 

Uznesenie č. 14. 6/2015 

Akademický senát UK 

a) berie na vedomie informáciu o potrebe vytvorenia rovnakých podmienok pre všetkých študentov 
UK ubytovaných na vysokoškolských internátoch UK podľa pravidiel študentskej charty Erasmus+ a 
pravidiel programu Erasmus+ , 

b) podporuje návrh Vedenia UK na zavedenie depozitu vo výške 100 € pre všetkých študentov UK 
ubytovaných na vysokoškolských internátoch UK za nasledovných podmienok: 

1. Študenti, ktorí majú podpísanú zmluvu na ubytovanie na celý akademický rok, t.j. na dobu 
10 mesiacov, budú platiť depozit v dvoch splátkach po 50 €. Bytné za mesiace september a 
február bude navýšené o výšku depozitu 50 €. Študenti uhradia bytné aj depozit v jednej 
platbe. 
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2. Študenti, ktorí majú podpísanú zmluvu na ubytovanie na jeden semester, t.j. na dobu 
5 mesiacov, budú platiť depozit v jednej platbe. Bytné za mesiac september, prípadne február 
bude navýšené o výšku depozitu 100 €. 

 

Uznesenie č. 15. 6/2015 

Akademický senát UK udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku: 

 

15.1 
Nájomca: 
Vladimír Borko T 613, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza, IČO: 34956212 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 

Jedná sa o priestor o výmere 145,65 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové 
bloky, blok Nebytové priestory na umiestnenie 5 ks predajných automatov na kávu a horúce 
nápoje - o výmere  1 m2  na každý automat  a 2 ks   predajných automatov na predaj kusového 
tovaru o výmere  1 m2, t. j. spolu 7 m2  pre 7 predajných automatov v objektoch  JLF UK 
v Martine:  
a) o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza na prízemí v budove    
     Aula MAGNA JLF UK, súpisné číslo stavby 10701, na ulici Malá Hora 4A v Martine,  
     okres Martin, katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 vydanom  
     Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, druh stavby: 11 – budova pre  
     školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 155/7  o výmere 1999 m2, na ktorej sa  
     stavba nachádza,  
b) o výmere 2 m2 chodby (na 1 automat na kávu a 1 tovarový automat), ktorá sa nachádza na 

prízemí v budove teoretických ústavov JLF UK, súpisné číslo stavby 4066, na ulici Malá 
Hora 4 v Martine, okres Martin, katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 
299 vydanom Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, druh stavby: 11 – budova 
pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 158/3 o výmere 1787 m2, na ktorej sa 
stavba nachádza 

c) o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza na prvom poschodí vedľa 
oddychovej zóny v budove Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK, súpisné 
číslo stavby 10894, na ulici Novomeského 7A v Martine, okres Martin, katastrálne územie 
Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 vydanom Okresným úradom Martin, katastrálnym 
odborom, druh stavby: 11 – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 
172/193 o výmere 727 m2, na ktorej sa stavba nachádza. 

d) o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza na prízemí v budove 
Ústavu ošetrovateľstva JLF UK, súpisné číslo stavby 4067, na ulici Malá Hora 5 v Martine, 
okres Martin, katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 3971 vydanom 
Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, druh stavby: 11 - budova pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum, číslo parcely 158/2 o výmere 1059 m2, na ktorej sa stavba nachádza.    

e) o výmere  2 m2  chodby (na 1 automat na kávu a 1 tovarový automat), ktorá sa nachádza na 
prízemí v budove SO 02: BioMed JLF UK, na ulici Malá Hora 4B v Martine, okres Martin, 
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katastrálne územie Martin - po vydaní listu vlastníctva Okresným úradom Martin, 
katastrálnym odborom.  

Spolu prenájom 7 m2  na 7 predajných automatov. 
 
Účel nájmu: 
Nebytové priestory sa nájomcovi prenechávajú na účely prevádzkovania 5 kusov predajných 
automatov na kávu a horúce nápoje - o výmere  1 m2  na každý automat  a prevádzkovanie 2 kusov  
predajných automatov na predaj kusového tovaru o výmere  1 m2  na automat.  
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Ročné nájomné 100,- € / 1 m2  (na 1 automat) bez DPH, spolu za celkovú plochu (7 m2 – za 7 
automatov) 700,- € ročne bez DPH.  

Nájom nebytových priestorov je oslobodený od DPH (§ 38 Zákona č. 222/2004 Z. z.) 
  Cena za spotrebu energií a služby:  

a) Cena za služby: upratovanie, stráženie, odvoz smetí  a likvidácia odpadu – je určená paušálne 
za 1 m2  (1 automat):  120,- €  za rok,  plus DPH  (20 %) , t.j. 144,- € vrátane DPH. 
Spolu za 7 m2  (7 automatov)  840,- € ročne bez DPH,  1.008,- € ročne s DPH.     

b) Cena za služby:  dodávka elektrickej energie: na základe skutočnej spotreby podľa odpočtu 
vlastných meračov spotreby nájomcu (elektromerov na všetkých predajných automatoch) 
a aktuálnej ceny elektrickej energie v čase odpočtu. Odpočet spotreby sa urobí štvrťročne 
k poslednému dňu uplynulého štvrťroka. Takto vypočítaná cena za služby sa zvýši o 20 % 
DPH.   

c) Cena za služby: dodávka pitnej vody: na základe skutočnej spotreby podľa odpočtu vlastných 
meračov spotreby nájomcu (vodomerov na predajných automatoch na kávu a horúce nápoje) 
a aktuálnej ceny studenej vody v čase odpočtu. Odpočet spotreby sa urobí štvrťročne 
k poslednému dňu uplynulého štvrťroka. Takto vypočítaná cena za služby sa zvýši o 20 % 
DPH.  Dva automaty na predaj kusového tovaru nemajú spotrebu vody. 

Platba nájomného a služieb: upratovanie, likvidácia odpadu - polročne vopred – k 15. dňu v druhom 
a ôsmom mesiaci kalendárneho roka.   
Platba za elektrickú energiu a vodu - podľa odpočtu meračov:  štvrťročne po skončení štvrťroka.   
 
Doba nájmu:   
Na dobu určitú:  od  01. 07. 2015  do  30. 06. 2018 
 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Bez technického zhodnotenia 
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15.2 
Nájomca:  
POS Media Slovakia, s. r. o., Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava, IČO: 35771208 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 

a) Nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na prízemí budovy JLF UK, Malá Hora 
4, Martin – parc. č. 158/3  v    k. ú. Martin  zapísaných na LV č. 299, súpisné číslo stavby 
4066, 

b) Nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na prízemí budovy dekanátu JLF UK, 
Malá Hora 4A, Martin – parc. č. 155/7  v    k. ú. Martin  zapísaných na LV č. 299, súpisné 
číslo stavby 10701, 

c) Nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na prízemí budovy Vysokoškolského 
internátu JLF UK, Novomeského 7, Martin – parc. č. 172/2  v k. ú.  Martin zapísaných v LV 
č. 299, súpisné číslo stavby 25. 

Nebytové priestory o celkovej ploche 9,0 m2 na stene chodieb v uvedených objektoch slúžia na 
umiestnenie 3 kusov samolepiacich násteniek.  
 
Účel nájmu: 
Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov za účelom umiestnenia 3 kusov samolepiacich 
násteniek o rozmere 300 x 100 cm, z toho reklamná plocha 1 nástenky je 1,4 m2. Nástenky slúžia na 
poskytovanie informácií študentom a zamestnancom JLF UK – na ploche 1,6 m2 jednej nástenky 
a na reklamné účely na ploche 1,4 m2.   
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Nájomné na rok za 1 kus nástenky (3 m2):  66,39  €  bez DPH, spolu za 3 kusy (9 m2): 199,17 €  bez 
DPH. Nájom nebytových priestorov je oslobodený od DPH (§ 38 Zákona č. 222/2004 Z. z.) .Výška 
nájomného sa nemení, zohľadňuje využitie väčšej časti násteniek pre potreby prenajímateľa 
(resp. správcu majetku). Náklady  na spotrebu energií nie sú vyčíslené, nakoľko sa jedná o tabule 
zavesené na stene a nevyžadujú ďalšie služby.  
 
Doba nájmu:   
Predĺženie doby nájmu o 2 roky:  od  01. 04. 2015  do  31. 03. 2017. 
 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Bez technického zhodnotenia.  
 
 
15.3 
Nájomca:  
František Király, Mgr. art., Púpavova 23, 841 04  Bratislava 4 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
Predmetom nájmu je  nebytový priestor  miestnosť  č. 931  s celkovou výmerou 20 m², v objekte B9, 
l. poschodie, v areáli ubytovne Švédske domky UK v Bratislave, na ulici Botanická č. 7, v obci 
Bratislava  m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie  Karlova Ves, zapísané na  liste 
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vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym úradom -Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, 
druh stavby 20 – Iná budova, číslo parcely 3146  o  výmere 570 m2, na ktorej sa stavba nachádza. 
 
Účel nájmu: 
Účelom nájmu nebytového priestoru je zriadenie pracovne – hudobného ateliéru. 
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Nájomné  bude vo výške 39,83 €/m2/rok, t.j. 796,60 €/rok za 20 m2 prenajatých priestorov. Cena za 
poskytované služby a dodávku energií bude vo výške 932,57 €  plus DPH / rok. 
 
Doba nájmu:   
Nájom sa uzatvára na dobu určitú  od 16.08.2015 do 15.08.2017. 
 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Bez technického zhodnotenia.  
 
 
15.4 
Nájomca:  
ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01, IČO: 31328717 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
Nájom časti oplotenia – 5 ks reklamných panelov o celkovej rozlohe 61,20 m2 

 
Účel nájmu: 
5 ks reklamných panelov 
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
446,16/ks, t.j. 2 230,80 € ročne 
 
Doba nájmu:   
Od 1.1.2016 do 31.12.2020 
 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Nedôjde k technickému zhodnoteniu 
 
 
15.5 
Nájomca:  
Alcasys Slovakia a.s., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO: 35 879 335 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
Jedná sa o priestory na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok I, 
1.poschodie, o celkovej výmere 348,34  m2. Stav priestoru je dobrý. Voda a sociálne zariadenia sa 
nachádzajú v rámci nájomného priestoru.  Prístup je dobrý s možnosťou parkovania.  
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Účel nájmu: 
Kancelárie. 
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Nájomné 33, -EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16, -EUR/m2/rok plus 
DPH, skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 
Doba nájmu:   
Od 1.6.2015 do 31.5.2020.  
 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Bez technického zhodnotenia. 
 
 
15.6 
Nájomca:  
GRAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Okružna 128, 962 71 Dudince, IČO: 36011045 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
Jedná sa o priestor  o výmere 47,86 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské 
internáty, blok B, 1NP). Priestor je v dobrom stave po rekonštrukcii. Voda  a sociálne zariadenia 
v rámci priestoru. Znížená svetlosť. 
 
Účel nájmu: 
Kancelária a sklad. Ide o jeden nečlenený priestor, rozsah skladu a kancelárie je na nájomcovi. 
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Nájomné 40,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH. 
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 
Doba nájmu:   
Od 1.7.2015 do 31.6.2018. 
 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Bez technického zhodnotenia. 
 
 
15.7 
Nájomca:  
Janišík Miloš, Fadruszova 725/25, 84104 Bratislava 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
Jedná sa o  priestor o výmere 95,9 m2, ktorý sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské 
internáty, blok J, 1NP ). Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci budovy. Vnútorný priestor 
bez okien, pôvodne náraďovňa a sklad. 
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Účel nájmu: 
Telocvičňa. 
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Nájomné 20, -EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 8,-EUR/m2/rok plus DPH. 
(Telocvičňa sa bude prevádzkovať len v poobedných hodinách) Skutočná cena služieb bude 
vyúčtovaná raz ročne. 
 
Doba nájmu:   
Od 1.6.2015 do 31.5.2018. 
 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Bez technického zhodnotenia. 
 
 
15.8 
Nájomca:  
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,  821 08 Bratislava, IČO: 35697270 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
Jedná sa o prenájom časti strechy o výmere 17,26 m2, ktorá sa nachádza  na streche budovy č. 
súpisné 5695 (Manželské internáty, blok F ). 
 
Účel nájmu: 
Za účelom zriadenia a prevádzkovania elektronickej komunikačnej siete.  
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Nájomné 3500, -EUR /rok/17,6 m2 bez DPH. Len elektrická energia na základe skutočnej spotreby. 
 
Doba nájmu:   
Od 1.6.2015 do 31.5.2020. 
 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Bez technického zhodnotenia. 
 
 
15.9 
Nájomca:  
OTP Banka Slovensko, a.s., Šúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
Jedná sa o priestor o výmere 2 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové bloky, 
vestibul). Objekt je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný priestor je v dobrom 
stave.  
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Účel nájmu: 
Za účelom osadenia, prevádzkovania, údržby a opráv bankomatu nájomcu. 
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Nájomné 838,- EUR/m2/rok, energie a služby (len el. energia) zálohový poplatok 80,-EUR/m2/rok 
plus DPH. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 
Doba nájmu:   
Od 1.9.2015 – 31.8.2018. 
 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Bez technického zhodnotenia. 
 
 
15.10 
Nájomca:  
Sport-jump s.r.o., SNP 107, Klenovec 980 55, IČO: 46 955 283 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
Jedná sa o priestor bývalej študovne “sklobetón“. Nachádza sa na Átriových domkoch súp. č. 6134, 
č. parcely 2929 na bloku R na 1.PP o výmere 74,63 m2.  Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú 
v rámci bloku. Nájomný priestor v dobrom stave.  
 
Účel nájmu: 
Tanečná škola. 
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Nájomné 50,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH, 
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 
Doba nájmu:   
Od 1.9.2015 do 31.8.2018. 
 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Bez technického zhodnotenia. 
 
 
15.11 
Nájomca:  
SWAN, a. s., Borská 6, 841 04  Bratislava, IČO: 35 680 202 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
Jedná sa o  priestor o výmere 18m2 (2x9) m2, ktorý sa nachádzajú  na streche  budovy č. súpisné 
5695 (Manželské internáty) a na streche budovy č. súpisné 211 (Výškové Budovy). 
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Účel nájmu: 
Za účelom umiestnenia technologických zariadení a anténnych jednotiek pre zriadenie a 
prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete Nájomcu zriadenej v súlade so zákonom 
č. 351/2011 o elektronických komunikáciách (ďalej len ako „ZEK“) a za účelom poskytovania 
elektronických komunikačných služieb v súlade so ZEK. 
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Nájomné 3000, -EUR /rok/9 m2 bez DPH.  Spolu 6000 eur za 2 zariadenia. Elektrická energia na 
základe skutočnej spotreby. 
 
Doba nájmu:   
Od 1.7.2015 do 31.6.2020. 
 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Bez technického zhodnotenia. 
 
 
15.12 
Nájomca:  
Vematic s.r.o., Tománkova č.6, 841 05 Bratislava, IČO: 46 857 991 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
Jedná sa o prenájom  priestorov na umiestnenie nápojového automatov a to na Výškových budovách, 
súp. č. 211, vestibul medzi bloky A a B, 1 NP, o výmere 1m2.  
 
Účel nájmu: 
Prevádzka nápojového automatu. 
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Nájomné 150,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 60,-EUR/m2 /rok plus 
DPH. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 
Doba nájmu:   
Od 1.9.2015 do 31.8.2017. 
 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Bez technického zhodnotenia. 
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15.13 
Nájomca:  
AEGEE – Bratislava, Staré Grunty 36, 842 25 Bratislava, IČO : 3077961 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
Jedná sa o priestor bývalých študovní “sklobetón“. Majetok je nepotrebný z dôvodu nezáujmu 
študentov o využívanie priestoru ako študovne. Nachádza sa na Átriových domkoch súp.č.6134, č. 
parcely 2929 na bloku F na 2.NP o výmere 25,5 m2. Objekt (blok F) je v zlom stave a vyžaduje 
rekonštrukciu. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci bloku. Obmedzený prístup (vrátna 
služba a vzdialené parkovanie).   
 
Účel nájmu: 
Študentská klubovňa a kancelária. 
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Nájomné 3,-EUR/m2/rok bez DPH, energie paušálny poplatok 2,-EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná 
cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 
Doba nájmu:   
Od 01.10.2015 do 30.09.2020. 
 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Bez technického zhodnotenia.  
 
 
15.14 
Nájomca:  
Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského, Trnavská 39, 831 04 Bratislava,  
IČO 00 686 191 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
Predmetom nájmu je nehnuteľnosť – lodenica (švédsky domček B-8) súp. č. 6219, ktorá sa nachádza 
v Areáli UK na Botanickej 7 v Bratislave, na pozemku parc. č. 3148, k. ú. Karlova Ves, zapísané na 
LV č. 727. 
 
Účel nájmu: 
Predmet nájmu slúži ako  – Lodenica oddielu kanoistiky slalom. 
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Výška nájmu za nehnuteľnosť je 348,- € ročne. Náklady za služby, spojené s prenájmom (spotrebu 
energií, odvoz a likvidáciu odpadu) hradí nájomca samostatne na základe priamych zmluvných 
vzťahov s ich dodávateľmi. 
 
Doba nájmu:   
Nájomník žiada o predĺženie nájmu o päť rokov, od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2020. 
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Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu nebude riešené. 
 
 
15.15 
Nájomca:  
Mgr. Miriam Olšiaková , 985 52 Ružiná, č.d. 82, IČO 37 107 143 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
Predmetom nájmu je predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov o celkovej rozlohe 55,02 m2 

nachádzajúce  sa v  Lučenci na Novohradskej 1, (v budove Univerzity Komenského v Bratislave), 
č. súp. 316 na  parcele č. 2033/1 a 2033/7, k.ú. Lučenec, zapísané na LV č. 5294. 
 
Účel nájmu: 
Predmetom nájmu sú nebytové priestory na účely prevádzkovania kancelárie fincentra. 
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Výška nájmu je 16,60 €/m2 za rok, čo predstavuje spolu 913,33 € ročne, energie a služby spojené 
s užívaním priestoru rieši v zmysle Príkaznej zmluvy väčšinový nájomník, ktorým je mesto Lučenec. 
Nájomné nájomca uhrádza štvrťročne vo výške 228,33 €. Nájom je oslobodený od DPH. 
 
Doba nájmu:   
Predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov na 2 roky, od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2017. 
 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu nebude riešené. 
 
 
15.16 
Nájomca:  
Časnochová s.r.o., Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava, IČO 44 147 473 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
Predmetom nájmu je: 
a) nebytový priestor o celkovej rozlohe 45,60 m2 (stomatologická ambulancia a sociálne zariadenie) 
nachádzajúce sa v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, objekt novej budovy č. súp. 78 na pozemku 
parc. č. 207/5, k.ú. Staré mesto, zapísané na LV č. 3405; 
b) jedno miesto na parkovisku UK, ktorá sa nachádza na parcele č. 207/5, k.ú. Staré Mesto, zapísané 
na LV č. 3405. 
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Účel nájmu: 
V nebytových priestoroch nájomca zriadil sídlo spoločnosti Časnochová, s.r.o. a poskytovanie 
stomatologickej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii, v odbore zubné 
lekárstvo pre dospelých, prednostne pre zamestnancov UK. 
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Výška nájmu je za predmet nájmu: 
a) 47,30 €/m2/rok, čo predstavuje spolu 2 156,88 € ročne, 179,74 € mesačne. Nájom je oslobodený 
od DPH. Za služby, spojené s nájmom (dodávku tepla, teplej a studenej vody, stočného a el. energie) 
platí nájomca preddavok 41,67 € mesačne bez DPH, DPH je 8,33 €, spolu 50,00 € s DPH. 
Vyúčtovanie preddavku za služby sa vykoná ročne do 31. 05.nasledujúceho roka na základe 
dodávateľských faktúr; 
b) 43,75 €/mesiac bez DPH, DPH 8,75 €, spolu 52,50 € s DPH mesačne, t. j. 630,00 € ročne s DPH. 
 
Doba nájmu:   
Predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov a Zmluvy o nájme pozemku o dva roky,  
od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2017. 
 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu nebude riešené. 
 
 
15.17 
Nájomca:  
Športový klub polície Bratislava, Záporožská 8, 851 01 Bratislava, IČO 00 681 989 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
Predmetom nájmu je objekt lodenice ( bývalý archív UK) a parkovacia plocha, ktoré sa nachádzajú 
v Areáli UK na Botanickej 7 v Bratislave na parc.č. 3153/1 o výmere 364 m2 a  parc. č. 3153/2 
o výmere 478 m2 v k. ú. Karlova Ves, súp. č. 6218. 
 
Účel nájmu: 
Predmetom nájmu slúži ako lodenica oddielu vodného slalomu a zjazdu. Je zázemím pre aktívnych aj 
bývalých pretekárov, majú tu šatne, posilňovňu a miesto na odkladanie lodí. 
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Navrhovaná čiastka za nájom predmetu nájmu je 2 099,- €/rok. Úhrada nájmu bude mesačne vo 
výške 174,92 €, nájom je oslobodený od DPH. Náklady na energie bude nájomca uhrádzať podľa 
spotreby (samostatné meranie). 
 
Doba nájmu:   
Nájomník žiada o predĺženie nájmu o 5 rokov, od 01. 01.2016 do 31.12.2020.  
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Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu nebude riešené. 
 
 
15.18 
Nájomca:  
ESMEDIKA s.r.o. , Šafárikovo nám. 6, 811 02 Bratislava, IČO 44 120 974 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
Predmetom nájmu je: 
a) nebytový priestor o celkovej rozlohe 68,58 m2 (ambulancia praktického lekára a sociálne 
zariadenie) nachádzajúce sa v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, objekt novej budovy č. súp. 78 
na pozemku parc. č. 207/5, k.ú. Staré mesto, zapísané na LV č. 3405; 
b) jedno miesto na parkovisku UK, ktorá sa nachádza na parcele č. 207/5, k.ú. Staré Mesto, zapísané 
na LV č. 3405. 
 
Účel nájmu: 
V nebytových priestoroch nájomca zriadil sídlo spoločnosti ESMEDIKA, s.r.o. a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii, v odbore všeobecné 
lekárstvo pre dospelých, prednostne pre zamestnancov UK. 
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Výška nájmu je za predmet nájmu: 
a) 47,30 €/m2/rok, čo predstavuje spolu 3 243,83 € ročne, 270,32 € mesačne. Nájom je oslobodený 
od DPH. Za služby, spojené s nájmom (dodávku tepla, teplej a studenej vody, stočného a el. energie) 
platí nájomca preddavok 41,67 € mesačne bez DPH, DPH je 8,33 €, spolu 50,00 € s DPH. 
Vyúčtovanie preddavku za služby sa vykoná ročne do 31. 05. nasledujúceho roka na základe 
dodávateľských faktúr; 
b) 43,75 €/mesiac bez DPH, DPH 8,75 €, spolu 52,50 € s DPH mesačne, t. j. 630,00 € ročne s DPH. 
 
Doba nájmu:   
Predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov a Zmluvy o nájme pozemku o dva roky,  
od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2017. 
 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu nebude riešené. 
 
 
15.19 
Nájomca:  
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35697270 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
Predmetom nájmu je nebytový priestor o výmere 8,25 m2 a technicky súvisiacich priestorov, 
nachádzajúcich sa na strešnej nadstavbe a na streche novej budovy UK na Šafárikovom nám. 6, 
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v Bratislave, objekt novej budovy č. súp. 78 na pozemku parc. č. 207/5, k. ú. Staré mesto, zapísané 
na LV č. 3405, na umiestnenie základňovej stanice a umiestnenie technológie spoločnosti Orange 
Slovensko, a.s. 
 
Účel nájmu: 
Plochy na umiestnenie technológie spoločnosti Orange Slovensko a tri 3 m vysoké stojany s 
anténami. 
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Celková výška nájmu je 5 772,- € ročne. Nájom je oslobodený o DPH. Nájomca bude predmetný 
nájom uhrádzať v štvrťročných splátkach vo výške 1 443,- €. 
 
Doba nájmu:   
Nájomca žiada o predĺženie nájmu o päť rokov, od 15.11.2015 do 14.11.2020. 
 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu nebude riešené. 
 
 
15.20 
Nájomca:  
JURECKA s.r.o., Šafárikovo nám. č. 6, 811 02 Bratislava, IČO 36 752 657 
 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
Predmetom nájmu je nebytový priestor o celkovej rozlohe 68,58 m2 (ambulancia praktického lekára 
a sociálne zariadenie) nachádzajúce sa v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, objekt novej budovy 
č. súp. 78 na pozemku parc. č. 207/5, k.ú. Staré mesto, zapísané na LV č. 3405. 
 
Účel nájmu: 
V nebytových priestoroch nájomca zriadil sídlo spoločnosti JURECKA, s.r.o. a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii, v odbore všeobecné 
lekárstvo pre dospelých, prednostne pre zamestnancov UK. 
 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
Výška nájmu je za predmet nájmu 47,30 €/m2/rok, čo predstavuje spolu 3 243,83 € ročne, 270,32 € 
mesačne. Nájom je oslobodený od DPH. Za služby, spojené s nájmom (dodávku tepla, teplej a 
studenej vody, stočného a el. energie) platí nájomca preddavok 41,67 € mesačne bez DPH, DPH je 
8,33 €, spolu 50,00 € s DPH. Vyúčtovanie preddavku za služby sa vykoná ročne do 
31.05.nasledujúceho roka na základe dodávateľských faktúr. 
 
Doba nájmu:   
Predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov o dva roky, od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2017. 
 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu: 
Technické zhodnotenie predmetu nájmu nebude riešené. 
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