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Materiál obsahuje: 

1. Uznesenie č. 3 z 3. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 6. apríla 2016. 

2. Návrhy uznesení. 

3. Žiadosti o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

1. Delikomat Slovensko, spol. s r.o. doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. (dekan PriF UK) nápojový automat 

2. Klára Iliťová doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. (dekan PriF UK) sklad 

3. POS Media Slovakia, s.r.o. doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. (dekan PriF UK) reklamné panely 

4. ROS reklamno obchodná 
spoločnosť, s.r.o. 

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. (dekan PriF UK) reklamné zariadenia 

5. Slovenská sporiteľňa, a.s. doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. (dekan PriF UK) bankomat 

6. TETRASOFT, s.r.o. doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. (dekan PriF UK) kancelária 

7. 313, s.r.o. Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK) sklad 

8. ARES PRODUCTION, s.r.o. Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK) kancelária 

9. Archaeoservices s.r.o. Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK) archeologický depozitár 

10. art studio soka s.r.o. Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK) výtvarný ateliér 

11. Dana Matejková Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK) hudobná skúšobňa 

12. FIRETEAM s.r.o. Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK) sklad 

13. Gluuu.tv s.r.o. Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK) kancelária 

14. Miedzga, s.r.o. Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK) gynekolog. ambulancia 

15. Milan Gašpierik Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK) kancelárie 

16. Plus Academia spol. s r.o. Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK) kancelárie 

17. PROPLUSCO Services spol. s r.o. Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK) kancelárie 

18. ROS reklamno obchodná 
spoločnosť, s.r.o. 

Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK) reklamné zariadenie 

19. ST Europe s.r.o. Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK) sklad 

20. Akzent BigBoard, a.s. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (rektor UK) reklamné zariadenie 

apríl 2016



 

U z nes en i e  č .  3  z  3 .  za s a d nu t i a  F i na nčne j  ko m i s i e  A S  UK  

dňa  6 .  a p r í l a  2 0 1 6 

 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom 

1. Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. 

2. Klára Iliťová 

3. POS Media Slovakia, s.r.o. 

4. ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o. 

5. Slovenská sporiteľňa, a.s. 

6. TETRASOFT, s.r.o. 

7. 313, s.r.o. 

8. ARES PRODUCTION, s.r.o. 

9. Archaeoservices s.r.o. 

10. art studio soka s.r.o. 

11. Dana Matejková 

12. FIRETEAM s.r.o. 

13. Gluuu.tv s.r.o. 

14. Miedzga, s.r.o. 

15. Milan Gašpierik 

16. Plus Academia spol. s r.o. 

17. PROPLUSCO Services spol. s r.o. 

18. ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o. 

19. ST Europe s.r.o. 

20. Akzent BigBoard, a.s. 

podľa predložených písomných žiadostí. 
 
 

 
Poznámka: 
Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA na zasadnutí Finančnej 
komisie AS UK autoremedúrou upravil dobu nájmu u písomne predložených žiadostí, ktoré 
obsahovali začiatky nájmu od 1. januára 2016 a 1. apríla 2016  na obdobie od 1. mája 2016. 



 

N á v r hy  u zn es en í  A ka d e mi c ké h o  s ená t u  U K 

 
1. Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory o rozlohe 1 m2 v pavilóne CH1, 0 podlažie 
budovy Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej  
fakulty, v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, 
obec Bratislava, mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na  
parcele č. 3049/1, súp. č. 3278 

Identifikácia nájomcu Delikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava   
IČO: 35 766 875 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie 1 automatu na kávu a teplé nápoje pre využitie 
študentmi, zamestnancami aj návštevníkmi fakulty 

Výška nájomného 150 EUR/m2/rok/ 1 kávový automat 
Energie a služby El. energia: 19,20  Eur s DPH /mesiac (5,0 kWh /deň ) 

Voda: 1,49 Eur s DPH /mesiac 
Spolu: 20,69 Eur s DPH /mesiac 

Doba nájmu od 1.5.2016 do 31.12.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
2. Klára Ili ťová 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

sklad k predajni nájomcu o rozlohe 9,00 m2 v pavilóne CH1,  
-1 podlažie budovy Univerzity Komenského v Bratislave -
Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej  na LV č. 727 pre k. ú. 
Karlova Ves, obec Bratislava, mestská časť Karlova Ves, okres 
Bratislava IV na parcele č. 3049/1, súp. č. 3278 

Identifikácia nájomcu Klára Iliťová, Blumentálska 24, 811 07 Bratislava 
IČO:  41329091 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad k predajni nájomcu pre kopírovacie služby, grafické, 
viazačské a polygrafické práce, tlač a ďalšie s tým súvisiace služby 

Výška nájomného 44 EUR/m2/rok 
Energie a služby bez energií 



 

Doba nájmu od 1.6.2016 do 30.9.2017 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
3. POS Media Slovakia, s.r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory vo vstupnom vestibule CH1, 0 podlažie pre 
umiestnenie informačného panelu o rozlohe 75 x 105 cm, pavilón 
CH1 Univerzity Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej 
fakulty v Mlynskej doline v Bratislave IV – Karlovej Vsi, súp. č. 
3278, katastrálne územie Karlova Ves, na liste vlastníctva č. 727 
vydanom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom 
druh stavby 11 - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, 
číslo parcely 3049/1 o výmere 11701 m2, na ktorej sa stavba 
nachádza 
 
nebytové priestory v pavilóne B1, 0 podlažie pre umiestnenie jednej 
súpravy násteniek pre potreby nájomcu o rozlohe 1,54 m2 
v budove/stavbe Univerzity Komenského v Bratislave – Prírodo-
vedeckej fakulty č. súpisné 5694 v Mlynskej doline v Bratislave IV 
– Karlovej Vsi, katastrálne územie Karlova Ves, zapísanej na liste 
vlastníctva č. 727 vydanom Okresným úradom v Bratislave, 
Katastrálnym odborom druh stavby 11 - budova pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3049/2 o výmere 3915 m2, na 
ktorej sa stavba nachádza 
 
nebytové priestory v pavilóne B2, 0 podlažie pre umiestnenie dvoch 
súprav násteniek pre potreby nájomcu o celkovej rozlohe 
2 x 1,54 m2, teda 3,08 m2 v budove Univerzity Komenského 
v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty v Mlynskej doline 
v Bratislave IV – Karlovej Vsi, súp. č. 3278,  katastrálne územie 
Karlova Ves, zapísanej na liste vlastníctva č. 727 vydanom 
Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom druh stavby 
11 - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 
3049/1 o výmere 11701 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu POS Media Slovakia, s.r.o., Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava 
IČO: 35 771 208 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie 1 informačného panela a 3 súprav násteniek  
(1 súprava = 2 ks malých násteniek, ktoré využíva nájomca pre jeho 
reklamu) 

Výška nájomného 1 informačný panel   99,58 Eur/m2/rok 
3 súpravy malých násteniek využívaných pre potreby nájomcu 
o celkovej rozlohe 4,62 m2  66 Eur/ m2/rok 



 

Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.7.2016 do 30.6.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
4. ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory o rozlohe spolu  3,24 m2 : 
 
nebytové priestory pre umiestnenie dvoch podsvietených 
reklamných zariadení sa nachádzajú v pavilóne CH1-III (B1), 
0 podlažie v budove/stavbe č. súpisné 5694 Univerzity 
Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty v Mlynskej 
doline, Ilkovičova 6, druh stavby 11 - budova pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum na parcele číslo parcely 3049/2 o výmere 
3915 m2, na ktorej sa stavba nachádza v okrese Bratislava IV, obec 
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, katastrálne územie Karlova 
Ves. Všetky nehnuteľnosti sú zapísané na LV 727 vydanom 
Okresným úradom - Katastrálnym odborom pre Okres Bratislava 
IV, obec Bratislava - mestská časť Karlova Ves, katastrálne územie 
Karlova Ves. 
 
nebytové priestory pre umiestnenie  jedného podsvieteného 
reklamného zariadenia na plagáty sa nachádzajú v pavilóne B2, 
0 podlažie v budove/stavbe č. súpisné 3278 Univerzity 
Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty v Mlynskej 
doline, Ilkovičova 6, druh stavby 11 - budova pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum, na parcele číslo parcely 3049/1 o výmere 
11701 m2, na ktorej sa stavba nachádza v okrese Bratislava IV, 
obec Bratislava - mestská časť Karlova Ves, katastrálne územie 
Karlova Ves. Všetky nehnuteľnosti sú zapísané na LV 727 
vydanom Okresným úradom - Katastrálnym odborom pre Okres 
Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 
katastrálne územie Karlova Ves. 

Identifikácia nájomcu ROS  reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o., Bencúrova 5,  
821 04 Bratislava, IČO: 31 426 051 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie  3 podsvietených reklamných panelov nájomcu 

Výška nájomného 66 EUR/m2/rok 
Energie a služby El. energia: 8,83 Eur s DPH /mesiac (2,30 kWh /deň ) 
Doba nájmu od 1.7.2016 do 30.6.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 



 

5. Slovenská sporiteľňa, a.s. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestory na umiestnenie bankomatu o rozlohe spolu 6 m2 
v pavilóne CH1 vstupný vestibul, 0 podlažie  budovy Univerzity       
Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, zapísanej na 
LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava - mestská časť 
Karlova Ves, okres  Bratislava IV na parcele č. 3049/1, súp. č. 
budovy 3278 

Identifikácia nájomcu Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO: 00151 653 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie bankomatu a jeho zázemie 

Výška nájomného 66 EUR/m2/rok 
Energie a služby El. energia: 36,86 Eur s DPH /mesiac (9,60 kWh /deň ) 
Doba nájmu od 1.7.2016 do 30.6.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
6. TETRASOFT, s.r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

kancelária v pavilóne CH2, - 1 podlažie, č. dv. 208 o rozlohe 
18,6 m2 v budove Univerzity Komenského v Bratislave Prírodo-
vedeckej fakulty, zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec 
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na 
parcele č. 3049/1, súp. č. 3278 

Identifikácia nájomcu TETRASOFT, s.r.o., Komenského 14, 900 01 Modra 
IČO: 34 114 998 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária nájomcu pre poskytovanie činností  v oblasti výpočtovej 
techniky 

Výška nájomného 66 EUR/m2/rok 
Energie a služby El. energia: 34,41 Eur s DPH /mesiac (13,44 kWh/deň ) 

Teplo:  16,11 Eur s DPH/mesiac/18,6 m2 
Vodné a stočné: 20,78 Eur s DPH/mesiac/2 osoby 
Odvoz odpadu: 2,12 Eur/mesiac/2 osoby 
Spolu: 73,42 Eur/ mesiac 



 

Doba nájmu od 1.6.2016 do 31.5.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
7. 313, s.r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695 na parcele 
č. 2940/24, blok J , 1 PP o výmere 172,45 m2 

Identifikácia nájomcu 313, s. r. o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava  
IČO: 44 929 421 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 15 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 1.5.2016 do 30.4.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
8. ARES PRODUCTION, s.r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor bývalého skladu na Manželských internátoch, súp. č. 5695 
na parcele č. 2940/24, blok G, prízemie o celkovej výmere 42,74 m2 

Identifikácia nájomcu ARES PRODUCTION, s.r.o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava 
IČO: 35 872 250 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 56,42 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 1.9.2016 do 31.8.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 



 

9. Archaeoservices s.r.o.  
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestory bývalej kuchyne a jedálne na Manželských internátoch, 
súp. č. 5695 na parcele č. 2940/24, blok J, 1 PP o výmere 250,75 m2 

Identifikácia nájomcu Archaeoservices s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava  
IČO: 44 781 377 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

archeologický depozitár 

Výška nájomného 30 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 1.6.2016 do 30.5.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
10. art studio soka s.r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestory bývalej kuchyne a jedálne na Manželských internátoch, 
súp. č. 5695 na parcele č. 2940/24, blok J prízemie, o celkovej 
výmere 95,95 m2; priestory sú tvorené:  
chodbami 32,01 m2, miestnosťou s oknami 20,11 m2, dvoma 
pôvodnými skladmi 32,68 m2 a toaletami o výmere 11,15 m2 

 
priestory v objekte Výškové budovy, súp. číslo 211 na parcele 
č. 2934,  blok D, suterén1 o výmere 37,15 m2 

Identifikácia nájomcu art studio soka s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 
IČO: 47 689 013 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

výtvarný ateliér 

Výška nájomného 18 EUR/m2/rok bez DPH za priestory v objekte Manželských 
internátov 
50 EUR/m2/rok bez DPH za priestory v objekte Výškové budovy 

Energie a služby zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH za priestory o výmere 
78,73 m2 

zálohový poplatok 8 Eur/m2/rok plus DPH za priestory o výmere 



 

54,37 m2 (priestory bez vykurovania) 
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.5.2016 do 31.12.2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
11. Dana Matejková 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695 na parcele 
č. 2940/24, blok J, prízemné poschodie o výmere 35,99 m2 

Identifikácia nájomcu Dana Matejková, Jurigovo nám. 9, 841 04 Bratislava 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

hudobná skúšobňa 

Výška nájomného 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 1.5.2016 do 30.4.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
12. FIRETEAM s.r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele 
č. 2940/24, blok B, prízemie o výmere 23,85 m2 

Identifikácia nájomcu FIRETEAM s.r.o., Ľanová 1, 900 31 Stupava  
IČO: 44 839 880 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 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 1.6.2016 do 31.5.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 



 

 
 
13. Gluuu.tv s.r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor o výmere 11,53 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 
č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok D, suterén 1) 

Identifikácia nájomcu Gluuu.tv s.r.o., Cintorínska 39, 903 01 Hrubý Šúr  
IČO: 48 011 665 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 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 1.5.2016 do 31.3.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
14. Miedzga, s.r.o. 
 
Akademický senát UK mení uznesenie č. 17. 1/2016 z 3. zasadnutia Akademického 
senátu UK dňa 2. marca 2016 takto: 
 
pôvodné znenie 
Energie a služby zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
nové znenie 
Energie a služby zálohový poplatok 12 Eur/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
 
 
15. Milan Gašpierik 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor o výmere 254,46 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 
č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok D, suterén 1) 

Identifikácia nájomcu Milan Gašpierik, Riečna 33, 010 04 Žilina 
IČO: 40 433 030 



 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 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 1.5.2016 do 31.3.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
16. Plus Academia spol. s r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele 
č. 2940/24, blok I, 1.posch. o výmere 148,80 m2 a blok A prízemie 
o výmere 43,54 m2, spolu 192,34 m2 

Identifikácia nájomcu Plus Academia spol. s r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 
IČO: 45 390 380 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 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 1.5.2016 do 31.3.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
17. PROPLUSCO Services spol. s r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor na Manželských internátoch súp.č. 5695 na parcele 
č. 2940/24, blok I, prízemie o výmere 65,96 m2 

Identifikácia nájomcu PROPLUSCO Services spol. s r.o., Staré Grunty 36,  
841 04 Bratislava  IČO: 47 908 611 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárie 



 

Výška nájomného 45 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 1.5.2016 do 31.12.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
18. ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

plochy steny na 2 ks reklamné zariadenia citylight,  
ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové bloky,  
blok A a blok B, prízemie) 

Identifikácia nájomcu ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o., Bencúrova 5,  
821 04 Bratislava   IČO: 31 426 051 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzka reklamného zariadenia 

Výška nájomného 100 EUR/ks/rok bez DPH   
Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.5.2016 do 30.12.2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
19. ST Europe s.r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele 
č. 2940/24, blok C, prízemie o výmere 47,86 m2 

Identifikácia nájomcu ST Europe s.r.o., Fialkové údolie 3, 811 01 Bratislava  
IČO: 44 121 776 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 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 1.7.2016 do 30.6.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 



 

20. Akzent BigBoard, a.s. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

časť pozemku registra „E“, parc. č. 20801 nachádzajúcich sa v k. ú. 
Karlova Ves a uvedenom na LV č. 5284 (pri moste Lafranconi) 

Identifikácia nájomcu Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04  Bratislava 
IČO: 44 540 957 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie reklamného zariadenia 
veľkosť zobrazovacej reklamnej plochy je 3 x 8,0 x 5,0 m 
reklamné plochy sú v tvare „∆“ 

Výška nájomného 3 705 EUR ročne 
Odplata za užívanie 
predmetu nájmu 
za rok 2015  
a za obdobie  
01 – 04/2016 

Odplata za užívanie predmetu nájmu za rok 2015 a za štyri mesiace 
roka 2016 (od 01.01.2016 do 30.04.2016) je stanovená vo výške 
3 705 EUR/rok takto: 
3 705 EUR za rok 2015 + 1 235 EUR za 01 – 04/2016 
spolu: 4 940 EUR 
Uhradením odplaty dôjde k zániku všetkých práv/oprávnení 
prenajímateľa vyplývajúcich z užívania predmetu nájmu v minulom 
období pred uzatvorením zmluvy o nájme pozemku. 

Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.5.2016 do 30.4.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 



 
Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 18/2010 Smernici rektora UK 
 
Žiadateľ:            
Dekan fakulty : Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
názov súčasti : Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Mlynská   
                        dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava  
                                                                                                            

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
     
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice 
rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave 
 

ž i a d a m  
 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 

1. Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
 
      Nebytové priestory na umiestnenie jedného nápojového automatu na kávu   
      o rozlohe  1  m2 v pavilóne CH1, 0 podlažie budovy Univerzity  Komenského    
      v Bratislave - Prírodovedeckej  fakulty, v budove  zapísanej  na LV  č.727 pre  k.ú.    
      Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres  Bratislava IV na  parcele    
      č.3049/1,  súp.č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2.  

 
            Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že automat sa nachádza vo voľných   
            priestoroch na  chodbe fakulty, ktorú nie je možné využiť na iné účely.  

 
       

2. Identifikácia nájomcu2  
 
Delikomat Slovensko, spol. s r.o.  
zastúpený: Ladislav Cupák, Jan Komárek, konatelia 

            sídlo : Cementárska 15, 900 31 Stupava 
IČO : 35 766 875              
DIČ : 2020274531  
IČ DPH : SK 2020274531 
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu  
Bratislava, oddiel Sro, vl.č. 19096/B     

            bankové spojenie : 
            číslo účtu :   

                                                 
1  Najmä adresa, súpisné číslo budovy, parcelné číslo pozemku, označenie nebytového priestoru, výmera, krátka 

charakteristika priestorov. 
2 Presné označenie nájomcu: obchodné meno/názov/meno a priezvisko, sídlo, IČO, rodné číslo, právna forma, 

osoby oprávnené konať za nájomcu, číslo účtu.... 



            IBAN: 
            kontakt :   
 

 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu : 

 
             Umiestnenie  1  automatu na kávu a teplé nápoje pre využitie študentmi,   
             zamestnancami  aj návštevníkmi fakulty.  

 
4. Výška nájomného a energií 

 
Výška nájomného : 150 Eur/ m2/rok/ 1 kávový automat  
 
Cena za poskytované služby a dodávku energií :   

 
   elektrická energia :  19,20  eur/mesiac ( 5,0 kWh/deň ) 
   voda :                         1,49 eur/mesiac 
 

              Spolu energie: 20,69 Eur s  DPH  /mesiac  
   

 

          5.  Doba nájmu : od 1.5.2016 do 31.12.2019 
 
          6. Zdôvodnenie výberu nájomcu :  

 
              Nebytové priestory má nájomca v budove UK PRIF už prenajaté a poskytuje služby   
              pre študentov, zamestnancov a návštevníkov fakulty. 
  

     7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob     
         vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu : 

 
   Predmet nájmu nebude nájomcom  technicky zhodnotený.   

 
 

      V Bratislave dňa 23.2.2016 
 
 
 
 
 

                                                     Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
                                                   dekan fakulty 

          



 
Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 19/2010 Smernici rektora UK 
 
Žiadateľ:            
Dekan fakulty : Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
názov súčasti :  Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Mlynská   
                         dolina, Ilkovičova č. 6, 842 15 Bratislava  
                                                                                                            

 
Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

     
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 19/2010 Smernice 
rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave 
 

ž i a d a m  
 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 

1. Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
 
- sklad k predajni nájomcu o rozlohe 9,00 m2 v pavilóne CH1, -1 podlažie budovy 

Univerzity Komenského v Bratislave -Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej  
na LV č.727 pre k.ú. Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV 
na parcele č. 3049/1,  súp.č. 3278. 
 

            Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory neslúžia na plnenie   
            úloh UK  PRIF a boli prenajaté už v predchádzajúcom období.    
              
       

2. Identifikácia nájomcu2  
Klára Ili ťová  
Sídlo : Blumentálska 24, 811 07 Bratislava   

            IČO :  41329091 
            DIČ :  1040074585,  IČ DPH : ----- 
            Živnostenský register Obvodný úrad Bratislava  

Číslo živnostenského registra: 111-27387     
Bankové spojenie :   

            Číslo účtu : 
            IBAN:  
            Kontakt: 

 
                                                 
1  Najmä adresa, súpisné číslo budovy, parcelné číslo pozemku, označenie nebytového priestoru, výmera, krátka 

charakteristika priestorov. 
2 Presné označenie nájomcu: obchodné meno/názov/meno a priezvisko, sídlo, IČO, rodné číslo, právna forma, 

osoby oprávnené konať za nájomcu, číslo účtu.... 



 
 
  

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu : 
 

- sklad k predajni nájomcu pre kopírovacie služby, grafické, viazačské 
a polygrafické práce, tlač a ďalšie s tým súvisiace služby. 

       
     4.    Výška nájomného:  44 eur/ m2/rok 

 Energie :  - bez energií 
 
      5.  Doba nájmu : 1.6.2016 do 30.9.2017 
 
 

 6.   Zdôvodnenie výberu nájomcu :  
  
 - nájomca má v budove  Prírodovedeckej fakulty už prenajatú predajňu. 

             
 

  8.  Technické zhodnotenie predmetu nájmu. 
 
- priestor nebude nájomcom technicky zhodnotený.  

 
  

 
V Bratislave 22.2.2016  

 
 
 
 

 
                                                     doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 

                                                   dekan fakulty 
          

 



 
Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 18/2010 Smernici rektora UK 
 
Žiadateľ:            
Dekan fakulty :  doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
názov súčasti :   Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Mlynská   
                           dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava  
                                                                                                            

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
     
 
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice 
rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave 
 

ž i a d a m  
 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 
 
1. Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

 
- nebytové priestory vo vstupnom vestibule CH1, 0 podlažie pre umiestnenie 

informačného panelu o rozlohe 75 x 105 cm, pavilón CH1 Univerzity Komenského 
v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty v Mlynskej doline v Bratislave IV – Karlovej 
Vsi, súp.č. 3278, katastrálne územie Karlova Ves,  na liste vlastníctva č. 727 vydanom 
Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom druh stavby 11 - budova pre 
školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3049/1 o výmere 11701 m2, na ktorej 
sa stavba nachádza 

-  nebytové priestory v pavilóne B1, 0 podlažie pre umiestnenie jednej súpravy 
násteniek pre potreby nájomcu o rozlohe 1,54 m2 v  budove/stavbe Univerzity 
Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty č. súpisné 5694 v Mlynskej 
doline v Bratislave IV – Karlovej Vsi, katastrálne územie Karlova Ves, zapísanej na 
liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym 
odborom druh stavby 11 - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo 
parcely 3049/2 o výmere 3915 m2, na ktorej sa stavba nachádza. 

-  nebytové priestory v pavilóne B2, 0 podlažie pre umiestnenie dvoch súprav násteniek 
pre potreby nájomcu o celkovej rozlohe 2 x 1,54 m2, teda 3,08  m2 v budove 
Univerzity Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty v Mlynskej doline 
v Bratislave IV – Karlovej Vsi, súp.č.3278,  katastrálne územie Karlova Ves, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym 
odborom druh stavby 11 - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo 
parcely 3049/1 o výmere 11701 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

 
                                                 
1  Najmä adresa, súpisné číslo budovy, parcelné číslo pozemku, označenie nebytového priestoru, výmera, krátka 

charakteristika priestorov. 



     Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že reklamné panely sa nachádzajú vo voľných   
     priestoroch -  chodbách fakulty, ktoré nie je možné využiť na iné účely.  

 
       
2. Identifikácia nájomcu2  
                                                    
POS Media Slovakia, s.r.o. 
Sídlo: Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava 
Zastúpená:  Richard Antonius Maria van het Bolscher,   
 konateľ 
Splnomocnený zástupca : Branislav Guštafík, country  
 manager na základe plnej moci ( príloha č.1 )   
Zapísaná:    Obchodný register Okresného  
súdu Bratislava I odd.Sro, vl.č. 19512/B 
IČO: 35 771 208 
DIČ: SK2020244402 
IČ DPH: SK2020244402 
Bankové spojenie: 
 
Číslo účtu: 
IBAN:  
Kontakt: 
                                                      

 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu : 

 
    Umiestnenie  1x informačný panel a 3 x súprava násteniek (1 súprava=2 ks malých      
    Násteniek ktoré využíva nájomca pre jeho reklamu ).  

 
4.  Výška nájomného : 

 
Výška nájomného : 1x informačný panel............99,58 eur/ m2/rok/   
                                   
                                 3x súprava malých násteniek využívaných pre potreby nájomcu 
                                  o celkovej rozlohe 4,62 m2  ..........66 eur/ m2/rok    

         
  Energie – bez energií  
   
 5.   Doba nájmu : od 1.7.2016 do 30.6.2021 
 
 
  6.    Zdôvodnenie výberu nájomcu :  

 
              Priestory mal nájomca v budove UK PRIF už prenajaté.  
 
 
    7.    Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob     
                                                 
2 Presné označenie nájomcu: obchodné meno/názov/meno a priezvisko, sídlo, IČO, rodné číslo, právna forma, 

osoby oprávnené konať za nájomcu, číslo účtu.... 



         vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu : 
 
   Predmet nájmu nebude nájomcom  technicky zhodnotený.   

 
       V Bratislave dňa 22.3.2016 

 
 
 
 
 

                                                     doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
                                                   dekan fakulty 

          



 
Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 18/2010 Smernici rektora UK 
 
Žiadateľ:            
Dekan fakulty :  doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
názov súčasti :   Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Mlynská   
                           dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava  
                                                                                                            

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
     
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice 
rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave 
 

ž i a d a m  
 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 
1. Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

 
Nebytové priestory pre umiestnenie troch podsvietených reklamných panelov 
o rozlohe spolu  3,24 m2 : 
       

- nebytové priestory pre umiestnenie dvoch podsvietených reklamných zariadení sa 
nachádzajú v pavilóne CH1-III (B1), 0 podlažie v  budove/stavbe č. súpisné 5694  
Univerzity Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty v Mlynskej doline, 
Ilkovičova 6, druh stavby 11 - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum na parcele 
číslo parcely 3049/2 o výmere 3915 m2, na ktorej sa stavba nachádza v okrese Bratislava 
IV, obec BA-m.č.Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves. Všetky nehnuteľnosti sú 
zapísané na LV 727 vydanom Okresným úradom – Katastrálnym odborom pre Okres 
Bratislava IV, obec BA-m.č.Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves. 
- nebytové priestory  pre umiestnenie  jedného podsvieteného reklamného zariadenia na 
plagáty sa nachádzajú  v pavilóne B2, 0 podlažie v budove/stavbe č. súpisné 3278  
Univerzity Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty v Mlynskej doline, 
Ilkovičova 6, druh stavby 11 - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,  na parcele 
číslo parcely 3049/1 o výmere 11701 m2, na ktorej sa stavba nachádza v okrese Bratislava 
IV, obec BA-m.č.Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves. Všetky nehnuteľnosti sú 
zapísané na LV 727 vydanom Okresným úradom – Katastrálnym odborom pre Okres 
Bratislava IV, obec BA-m.č.Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves.  

 
     Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že reklamné panely sa nachádzajú vo voľných   
     priestoroch -  chodbách fakulty, ktoré nie je možné využiť na iné účely.  

 
       
                                                 
1  Najmä adresa, súpisné číslo budovy, parcelné číslo pozemku, označenie nebytového priestoru, výmera, krátka 

charakteristika priestorov. 



2. Identifikácia nájomcu2  
 

            ROS  reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o. 
            Sídlo: Bencúrova 5, 821 04 Bratislava 
            Zastúpená:  Ing. Róbert Aubrecht, konateľ 
            Zapísaná:   Obchodný register Okresného  
            súdu Bratislava I odd.Sro, vl.č. 28754/B 
            IČO: 31 426 051 
            DIČ: 2020359715 
            IČ DPH: SK2020359715 
            Bankové spojenie: 
            IBAN: 
            Kontakt:   

 
 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu : 
 

             Umiestnenie  3 podsvietených reklamných panelov nájomcu.  
 

4.  Výška nájomného a energií 
 
Výška nájomného : 66 eur/ m2/rok   
 
Cena za poskytované služby a dodávku energií :   
 
 elektrická energia :  8,83 eur s DPH /mesiac ( 2,30  kWh/ deň ) 

         
   5.   Doba nájmu : od 1.7.2016 do 30.6.2021 
 
   6.    Zdôvodnenie výberu nájomcu :  

 
              Priestory mal nájomca v budove UK PRIF už prenajaté.  
 
    7.    Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob     

         vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu : 
 
   Predmet nájmu nebude nájomcom  technicky zhodnotený.   

 
 

      V Bratislave dňa 22.3.2016 
 

 
 

                                                     doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
                                                   dekan fakulty 

          
 

                                                 
2 Presné označenie nájomcu: obchodné meno/názov/meno a priezvisko, sídlo, IČO, rodné číslo, právna forma, 

osoby oprávnené konať za nájomcu, číslo účtu.... 



 
Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 18/2010 Smernici rektora UK 
 
Žiadateľ:            
Dekan fakulty : doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
názov súčasti : Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Mlynská   
                        dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava  
                                                                                                            

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
     
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice 
rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave 
 

ž i a d a m  
 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 

1. Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
 
      Priestory na umiestnenie bankomatu Slovenskej sporiteľne, a.s. o rozlohe spolu 6   
       m2 v pavilóne CH1 vstupný vestibul , 0 podlažie  budovy Univerzity                  
      Komenského  v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, zapísanej    na LV  č.727 pre    
      k.ú.  Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres  Bratislava IV na  parcele   
      č.3049/1, súp.č. budovy 3278. 

     
            Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že prenajatý priestor vstupného vestibulu 
            nie je možné využiť na iné účely.  

 
       

2. Identifikácia nájomcu2  
 

Slovenská sporiteľňa, a.s.  
zastúpená : 
Ing. Štefan Michálek – vedúci oddelenia property 
Ing. Ladislav Jarina, PhD. – oddelenie property 
sídlo : Tomášikova 48, 832 37 Bratislava   
IČO : 00151 653 
DIČ : 2020411536, IČ DPH : SK7020000262 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.601/B     
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :  

                                                 
1  Najmä adresa, súpisné číslo budovy, parcelné číslo pozemku, označenie nebytového priestoru, výmera, krátka 

charakteristika priestorov. 
2 Presné označenie nájomcu: obchodné meno/názov/meno a priezvisko, sídlo, IČO, rodné číslo, právna forma, 

osoby oprávnené konať za nájomcu, číslo účtu.... 



            IBAN:   
            kontakt :  

 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu : 

 
 Umiestnenie bankomatu a jeho zázemie.    

 
 
4. Výška nájomného a energií 

 
Výška nájomného : 66 eur/ m2/rok   
 
Cena za poskytované služby a dodávku energií :   
 
Celkom......................36,86 eur/ mesiac s DPH ( 9,60 kWh/deň)   
 

         
          5.  Doba nájmu : od 1.7.2016 do 30.6.2021 
 
 
          6. Zdôvodnenie výberu nájomcu :  

 
              Priestory mal nájomca v budove Prírodovedeckej fakulty  už prenajaté. Poskytuje   
              služby pre  študentov, zamestnancov, návštevníkov fakulty.   
 

     7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob     
         vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu : 

 
   Predmet nájmu nebude nájomcom  technicky zhodnotený.   

 
 

      V Bratislave dňa 22.3.2016 
 
 
 
 
 
 

                                                     doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
                                                   dekan fakulty 

          
 



 
Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 19/2010 Smernici rektora UK 
 
Žiadateľ:            
Dekan fakulty : Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
názov súčasti : Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Mlynská   
                        dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava  
                                                                                                            

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
     
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 19/2010 Smernice 
rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave 
 

ž i a d a m  
 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 

1. Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
 
- kancelária v pavilóne CH2, - 1 podlažie,  č.dv. 208 o rozlohe 18,6 m2  v budove 

Univerzity Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, zapísanej  na LV 
č.727 pre k.ú. Karlova Ves,obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na 
parcele č.3049/1, súp.č. 3278      

                   
            Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory nie sú dočasne  
            potrebné a neslúžia na plnenie  úloh UK.      
             
       

2. Identifikácia nájomcu2 : 
 
TETRASOFT, s.r.o. 
Zastúpený : RNDr. Daniel Kráľ, konateľ 
Sídlo : Komenského 14, 900 01 Modra 
IČO : 34 114 998 
DIČ : 2020361046, IČ DPH: SK 2020361046   
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I odd. Sro, vl.č. 13143/B     

            Bankové spojenie : 
            Číslo účtu : 
            IBAN :  
            Kontakt :         

                                                 
1  Najmä adresa, súpisné číslo budovy, parcelné číslo pozemku, označenie nebytového priestoru, výmera, krátka 

charakteristika priestorov. 
2 Presné označenie nájomcu: obchodné meno/názov/meno a priezvisko, sídlo, IČO, rodné číslo, právna forma, 

osoby oprávnené konať za nájomcu, číslo účtu.... 



3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu : 
 
- kancelária nájomcu pre poskytovanie činností  v oblasti výpočtovej techniky.  

 
       4.  Výška nájomného:  -    66 Eur/ m2/rok 

                            
 
 Cena za poskytované služby a dodávku energií  :  
 
 elektrická energia ..........................  34,41 eur s DPH/mesiac ( 13,44 kWH/deň ) 
 teplo................................................  16,11 eur s DPH/mesiac/18,6 m2   
 vodné a stočné...............................   20,78 eur s DPH/mesiac/2 osoby 
 odvoz odpadu...................................  2,12 eur/mesiac/2 osoby 
 Celkom............................................  73,42 Eur/ mesiac    
 

          
      5.   Doba nájmu : 1.6.2016 do 31.5.2021 
 

 
      6.   Zdôvodnenie výberu nájomcu :  

 
- nájomca mal v budove UK PRIF prenajaté tieto priestory aj v predchádzajúcom 

období  
 

       7.   Technické zhodnotenie predmetu nájmu : 
 
- prenajatý priestor nebude nájomcom  technicky zhodnotený   

 
 

Bratislava 22.3.2016  
 

 
 
 
 

                                                     doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
                                                   dekan fakulty 

          
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o priestor na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J , 1 
PP o výmere 172,45 m2. Stav priestoru na bloku J  je dobrý, sociálne zariadenia v rámci 
budovy. Zlý prístup. 
 
2. Indentifikácia nájomcu 
313, s. r. o. 
Sídlo: Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01 
IČO :   44 929 421 
DIČ: 202 287 6900 
IČ DPH:  SK 202 287 6900 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel: Sro, vložka č. 60062/B 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Sklad. 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 15, -EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok 
plus DPH, skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne.  
 
 
5.Doba nájmu 
Od 1.5.2016 do  30.4.2021. 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2015 a žiada o predĺženie nájmu..  
 
 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia. 
 

_______________ 
                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o priestor bývalého skladu na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele 
č.2940/24, blok G, prízemie o celkovej výmere 42,74 m2. Priestor je v dobrom stave po 
rekonštrukcii r. 2007. Sociálne zariadenie v rámci priestoru. Dobrý prístup. 
 
 2. Indentifikácia nájomcu 
ARES PRODUCTION, s.r.o. 
Sídlo: Seberíniho 9, 821 03 Bratislava 
Zastúpená: Július Horváth  
IČO: 35872250 
DIČ: 2021766978 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:  
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel: Sro, Vložka: 30302/B 
Kontakt:  
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Kancelária 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 56,42, -EUR/m2/rok bez DPH, ostatné služby a energie paušálny poplatok 16 
EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

5.Doba nájmu 
Od 1.9.2016 do 31.8.2021. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od  roku 2010 a žiada o predĺženie zmluvy. 
 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia. 

 
_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o priestory bývalej kuchyne a jedálne (nikdy nebola v prevádzke) na Manželských 
internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J 1PP, o celkovej výmere 250,75  m2. 
Priestor internát nepotrebuje z dôvodu prevádzky jedálne a kuchyne na Átriových domkoch 
blok C a V. Priestory sú v pôvodnom stave z väčšej časti tvorené pivničnými priestormi bez 
okien, sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci priestoru.  
 
 
 2. Indentifikácia nájomcu 
Archaeoservices s. r. o.  
Sídlo: Šulekova 2  
Bratislava 811 06  
IČO:  44 781 377 
DIČ: 2022837344 
IČ DPH: SK2022837344  
Zastúpený: Mgr. Marcus Vinicius Gerard Comotti, konateľ  
Zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I 
Oddiel:  Sro  Vložka číslo:  58831/B   
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Archeologický depozitár. 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 30, -EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok 
plus DPH, skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
5.Doba nájmu 
Od 1.6.2016 do 30.5.2019. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2012 a žiada o predĺženie nájmu. 
 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Žiadne technické na zhodnotenie. 

_______________ 
                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o priestory bývalej kuchyne a jedálne (nikdy nebola v prevádzke) na Manželských 
internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J prízemie, o celkovej výmere 95,95  m2. 
Priestor internát nepotrebuje z dôvodu prevádzky jedálne a kuchyne na Átriových domkoch 
blok C a V. Priestory sú v pôvodnom stave, pivničné a sú tvorené z časti chodbami 32,01 m2, 
jednou miestnosťou s oknami 20,11 m2, dvoma pôvodnými skladmi 32,68 m2 a čiastočne 
nefunkčnými toaletami o výmere 11,15 m2. 
Ďalej sa jedná o priestory v objekte Výškové budovy, súp. číslo 211 na parcele č.2934,  blok 
D, suterén1  o výmere 37,15 m2. Priestory sú v dobrom stave po rekonštrukcii.  
 
2. Indentifikácia nájomcu 
art studio soka s.r.o. 
Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 
Zast: Mgr. art. Andrej Šoka, konateľ 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 
Odd: Sro Vložka: 97899/B 
IČO : 47 689 013 
DIČ : 2024069674 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Výtvarný ateliér 
 
 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 18, -EUR/m2/rok bez DPH za priestory v objekte Manželských internátov a 50,-
EUR/m2/rok bez DPH za priestory v objekte Výškové budovy,  energie a služby zálohový 
poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH za priestory o výmere 78,73 m2 a 8,-EUR/m2/rok za 
priestory o výmere 54,37 m2 (priestory bez vykurovania). 
 
 
5.Doba nájmu 
Od 1.1.2016 do 31.12.2018. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestory od roku 2013 a žiada o predĺženie nájmu. 
  
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia. 
 

_______________ 
                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o priestor na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J , 
prízemné poschodie  o výmere 35,99 m2. Stav priestoru na bloku J  je dobrý, sociálne 
zariadenia v rámci budovy.  
 
2. Indentifikácia nájomcu 
Dana Matejková 
Trvalá adresa: Jurigovo nám. 9, Bratislava 84104 
Rodné číslo: 
OP: 
Č. účtu:  
Bankové spojenie:  
Zastúpená: Dana Matejková 
Kontakt: 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Hudobná skúšobňa. 
 
4.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.  
 
5.Doba nájmu 
Od 1.5.2016 do  30.4.2019. 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2015 a žiada o predĺženie nájmu..  
 
 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia. 
 

_______________ 
                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o nájomný priestor na Manželských internátoch súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, 
blok B, prízemie o výmere 23,85 m2. Nájomný priestor je v dobrom stave. Voda a WC je 
v rámci priestorov.  
 
 2. Indentifikácia nájomcu 
FIRETEAM s.r.o. 
Sídlo: Ľanová 1, Stupava 900 31 
IČO: 44 839 880  
DIČ: 2022865911 
IČ DPH: SK2022865911 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 
Odd: sro, vložka č.: 59769/B 
Č. účtu: 
Bankové spojenie: 
Zastúpená: Peter Horváth, konateľ 
Kontakt: 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Sklad. 
 
4.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. 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

5.Doba nájmu 
Od 1.6.2016 do 31.5.2019. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si už prenajíma priestory od roku 2015 a žiada o predĺženie a rozšírenie nájmu. 
  
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia. 
 

 
 

_______________ 
                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

    V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o priestor o výmere 11,53 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 
(Výškové bloky, blok D, suterén 1). Objekt je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný. 
Nájomný priestor je v dobrom stave. Voda  a WC v rámci nájomných priestorov.  
 
 
2. Indentifikácia nájomcu 
Gluuu.tv s.r.o. 
Sídlo: Cintorínska 39, Hrubý Šúr 903 01 
IČO:  48 011 665 
DIČ: 2024179751 
Zapísaná: v OR  Okresného súdu Bratislava I 
Odd: sro, vložka č.: 104025/B 
Č. účtu: 
Bankové spojenie: 
Zastúpená: Miroslav Nagy, konateľ 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Kancelária. 
 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 50,- EUR/m2/rok,  energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH. 
Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

5.Doba nájmu 
Od 1.4.2016 – 31.3.2019. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2015 a žiada o predĺženie nájmu a rozšírenie nájmu. 
 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia.  
 

 
_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o priestor na Výškových blokoch súp.č.211, č. parcely 2934 blok B, suteren 1, 
o výmere 52,60  m2. Objekt (Výškové bloky) je v priemernom stave, čiastočne 
rekonštruovaný. Nájomný priestor je v dobrom stave. Voda  a WC v rámci budovy. Dobrý 
prístup.  
 
2. Indentifikácia nájomcu 
Miedzga, s.r.o. 
Sídlo: Bajzova 2, Bratislava 821 08  
IČO: 45 363 129  
DIČ: 2022972138 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62804/B 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpená: MUDr. Vladimír Miedzga 
Kontakt: 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Gynekologická ambulancia. 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 35,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 12,-EUR/m2/rok 
plus DPH. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
5.Doba nájmu 
Od 1.3.2016 do 28.2.2018. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestory od  2012  a žiada o predĺženie nájmu. 
 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia. 
 

 
_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 
 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

    V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o priestor o výmere 254,46 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 
(Výškové bloky, blok D, suterén 1). Objekt je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný. 
Nájomný priestor je v dobrom stave. Voda  a WC v rámci nájomných priestorov.  
 
 
2. Indentifikácia nájomcu 
MILAN GAŠPIERIK 

Sídlo:  Riečna 33, Žilina 01004 
Rodné číslo: 
IČO: 40433030 
DIČ: 2023708192 
Č. účtu:  
Bankové spojenie: 
Zapísaný: Okresný úrad Žilina 
Číslo živnostenského registra: 511-27083 
Kontakt: 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Kancelárie. 
 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 50,- EUR/m2/rok,  energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH. 
Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
5.Doba nájmu 
Od 1.4.2016 – 31.3.2019. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2014 a žiada o predĺženie nájmu a rozšírenie nájmu. 
 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia.  
 

 
_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 
 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o nájomný priestor na Manželských internátoch súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, 
blok I, 1.posch. o výmere 148,80 m2 a blok A prízemie o výmere 43,54 m2, spolu 192,34 m2. 
Nájomný priestor na bloku I a A je v dobrom stave. Voda a WC je v rámci priestorov.  
 
 2. Indentifikácia nájomcu 
Plus Academia spol. s.r.o. 
Sídlo: Staré Grunty 36, 84104 Bratislava  
IČO : 45390380 
DIČ: 2023035806 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel: Sro, vložka č.  103504/B 
IBAN:  
SWIFT: 
Bankové spojenie: 
Zastúpená: PaedDr. Daniel Bacík 

Kontakt: 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Kancelárie. 
 
4.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. 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

5.Doba nájmu 
Od 1.4.2016 do 31.03.2019. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si už prenajíma priestory od roku 2015 a žiada o predĺženie a rozšírenie nájmu. 
  
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia. 
 

 
 

_______________ 
                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

    V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o nájomný priestor na Manželských internátoch súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, 
blok I, prízemie o výmere 65,96 m2. Objekt je v dobrom stave.  Nájomný priestor na bloku I  
je v dobrom stave. Voda a WC je v rámci nájomných priestorov.  
 
 2. Indentifikácia nájomcu 
PROPLUSCO Services spol. s r.o.  
Sídlo / Miesto podnikania: Staré Grunty 36, Bratislava 841 04 
IČO:  47 908 611     
Zapísaná v obchodnom registri okr. Súdu Bratislava 1   
Oddiel: s.r.o, Vložka číslo: 100743/B   
Konanie menom spoločnosti: Ing. Miroslav Kudlej, konateľ 
DIČ: 2024145651 
IČ DPH: SK2024145651 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Kancelárie. 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 45, -EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok 
plus DPH , skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 
5.Doba nájmu 
Od 1.4.2016 do 31.12.2019. 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
 Nájomca si už prenajíma priestory o výmere 116,82 m2 a žiada o rozšírenie. 
 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia. 
 

 
 

_______________ 
                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o prenájom plochy steny na 2ks reklamné zariadenia citylight, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok A a blok B, prízemie).  
 
 
2. Indentifikácia nájomcu  
ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o. 
Sídlo:   Bencúrova 5, Bratislava 821 04 
IČO:   31 426 051 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Prevádzka reklamného zariadenia. 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 100,- EUR/ks/rok bez DPH. 
 
5.Doba nájmu 
Od 1.1.2016 – 30.12.2018. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajímal zariadenia od  roku 2010 a žiada o predĺženie nájmu.. 
 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia.  



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
 

_______________ 
                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o nájomný priestor na Manželských internátoch súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, 
blok C, prízemie o výmere 47,86 m2. Nájomný priestor je v dobrom stave. Voda a WC je 
v rámci priestorov.  
 
 2. Indentifikácia nájomcu 
ST Europe s. r. o. 
Sídlo:  Fialkové údolie 3, Bratislava 811 01 
IČO:  44 121 776 
DIČ: 2022596697 
IČ DPH: SK2022596697 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 
Odd: sro, vložka č.:51931/B  
Č. účtu: 
Bankové spojenie: 
Zastúpená: Ing. Štefan Smilek, konateľ 
Kontakt: 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Sklad. 
 
4.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. 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

5.Doba nájmu 
Od 1.7.2016 do 30.6.2019. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si už prenajíma priestory od roku 2015 a žiada o predĺženie nájmu. 
  
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia. 
 

 
 

_______________ 
                                                                                                                          podpis žiadateľa 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí
Okres: Bratislava IV
Obec: BA-m.č. KARLOVA VES
Katastrálne územie: Karlova Ves

Vytvorené cez katastrálny portál

Dátum vyhotovenia 09.02.2016
Čas vyhotovenia: 08:49:54

VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA č. 5284
CAst A: MAJETKOVA PODSTATA

Parcelné číslo

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
výmera v m2 Druh pozemku Pôvodné k.ú. Počet č. UO

19923/ 4
19924/ 6
19925/ 1
19925/ 3
19997
20157
20353/ 1
20353/ 2
20354/ 1
20355/ 1
20355/ 2
20355/ 3
20540
20549
20795
20796
20797
20798
20800
20801
20815
20819

600 Zastavané plochy a nádvoria
85 Zastavané plochy a nádvoria
14 Zastavané plochy a nádvoria

458 Ostatné plochy
280 Orná pôda
868 Záhrady
137 Vinice

8 Vinice
15 Vinice
43 Lesné pozemky
4 Lesné pozemky

21 Lesné pozemky
518 Záhrady
301 Orná pôda

3256 Záhrady
483 Lesné pozemky

2948 Orná pôda
218 Záhrady
176 Lesné pozemky

1157 Trvalé trávne porasty
15 Záhrady
9 Lesné pozemky

9
9
9
9
3
3
3
3
3
3
3
3
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Umiest
pozemku

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Legenda:
Umiestnenie pozemku:

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

CPU - číslo pôvodného k.ú.

3 - Bratislava

9 - parcela pred THM

CASt B: VLASTNíCI A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY
Por. číslo Príezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čislo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastnik právneho vzťahu: Vlastník
1 Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie 6, 81102 Bratislava 1 / 1

IČO:
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

žiadosť o zápis 13242177-HZ3387 oetrr- vz 203/1977, (LV pred THM č. 727)
Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru č. 2I2014/ROEPKarlova
Ves zo dňa 11.12.2014
čd 2503/1963 dľa rozhodnutia č. Pôd. 1853/1·1961·1030/61(PKV 3-4078 pod B 7)
čd 1002/1960dľa rozhodnutia č. 590211960-0-1/2(PKV 3·750 pod B 27)
žiadosť o zápis 5556/1976 B 1V/6• vz 104/1976, (LV pred THM č. 727)

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho portálu: 05.02.2016
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CAst C: tARCHY
Bez zápisu.

Iné údaje:
PKV 3-750 pre parcely reg. E KN 3-20157 3-20549 3-20795 3-20796 3-20797 3-207983-.208003-20801 3-208153-
20819; PKV 3-4078 pre parcely reg. E KN 3-19997 3-20353/1 3.20353/23·20354/1 3.20355/1 3·20355/23-20355/3

Poznámka:
Bez zápisu.
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