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1. Akzent BigBoard, a.s. doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK bigboard 

2. KARDIAG, spol. s r.o. doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan PriF UK kancelária 

3. INKUR, s.r.o. prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK práčovňa 

4. POS Media Slovakia, s.r.o. prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK nástenky 

5. ANWELL, s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK predajňa 

6. Dušan Eliáš Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK sklad, akvaristická dielňa 

7. Intersonic s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK kancelárie 

8. VNET Services, s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK telekomunikačný vysielač 

9. Sequra Integral Slovakia s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK zmena uznesenia 14.5/2016 

10. SOUND and LIGHT, s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK sklad, kancelárie 

11. ISPA, s.r.o. Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK reklamné zariadenia 

12. Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD. Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK sklad, ateliér 

13. Martin Derner, Mgr. art. Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK sklad 

14. Vodácky klub Tatran Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK sklad 

15. Akzent BigBoard, a.s. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK bigboard 

16. FCHPT STU prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK stojan na lode 

17. OZ klub Mistral prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK šatne, telocvičňa 

4. Návrh na zrušenie uznesení AS UK č. 19. 1/2016 a č. 13. 2/2016. 
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Návrhy uznesení 

 

1. 
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 

nájom časti pozemku - pre plochu betónovej pätky vo výmere 18 m² 
(4,5 x 4,0 m) - umiestnenie bigboardu bb 

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

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie bigboardu bb na reklamné a informačné služby 

Výška nájomného 3 701,10 EUR ročne 
Energie a služby el. energia: nájomca má so súhlasom prenajímateľa a správcu 

zriadenú vlastnú elektrickú prípojku 
Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
2. 

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 CH-1III ( G ), 0 podlažie,  č.dv. 305 o rozlohe 
18,00 m2 v budove Univerzity Komenského v Bratislave 
Prírodovedeckej fakulty, zapísanej  na LV č.727 pre k.ú. Karlova 
Ves, obec Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na 
parcele č.3048/4, súp. č. 5694 

Identifikácia nájomcu KARDIAG, spol. s r.o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava 
IČO: 45 600 368 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária nájomcu pre poskytovanie činností v oblasti prezentácie 
medicínskych výrobkov 

Výška nájomného 66 EUR/ m2/rok 
Energie a služby elektrická energia      4,43 Eur s DPH/mesiac ( 1,732 kWH/deň ) 

teplo                         15,59 Eur s DPH/mesiac/18,00 m2 
vodné a stočné.........10,39 Eur s DPH/mesiac/1 osoba 
odvoz odpadu........... 1,06 Eur/mesiac/1 osoba 
Celkom....................31,47 Eur/ mesiac 



Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
3. 

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 - práčovňa - o výmere 17,85 m2, ktorá sa 
nachádza v suteréne budovy Vysokoškolského internátu JLF, 
súpisné číslo 25, na ulici Novomeského 7 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 172/2 o výmere 22 261 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu INKUR, s.r.o., Robotnícka 1C,  036 01 Martin 
IČO: 31 568 700 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzkovania práčovne – poskytovanie služieb prania bielizne pre 
ubytovaných študentov Vysokoškolského internátu JLF UK 

Výška nájomného 8 EUR/m2/rok bez DPH   
spolu za celkovú plochu 17,85 m2 :   142,80 EUR ročne 

Energie a služby náklady  na spotrebu studenej vody a elektrickej energie bude 
nájomca hradiť podľa skutočnej spotreby na základe odpočtu 
vodomeru a elektromeru v aktuálnych cenách energií + 20 % DPH 

odpočet energií a fakturácia – štvrťročne 
Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
4. 

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 

a) nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na 
1. nadzemnom podlaží 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 

1. nadzemnom podlaží 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, 

d) nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na 
1. nadzemnom podlaží v budove SO 02: BioMed JLF UK – 
predklinické ústavy zverinec, Malá Hora 4C, Martin – parc. 
č. 151/11 v  k. ú. Martin  zapísaných na LV č. 299, súpisné číslo 
stavby 11161. 

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 

umiestnenia 4 ks samolepiacich násteniek o rozmere 300x 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 1 kus nástenky (3 m2):     66,39  EUR  bez DPH 
spolu za 4 kusy (12 m2): 265,56 EUR  bez DPH 

Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.4.2017 do 31.3.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
5. 

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 

nebytový priestor na Átriových domkoch, súp. č. 6134, blok R,  
1 PP, o výmere 28 m2 

Identifikácia nájomcu ANWELL, s.r.o., Čelno 394, 976 98 Podbrezová - Lopej 
IČO: 45 268 193 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriadenie predajne kancelárskych potrieb, darčekových predmetov 
a drobného spotrebného tovaru, ako aj kopírovacích a iných 
administratívnych služieb 

Výška nájomného 80 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 7.11.2016 do 31.12.2018 



Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
6. 

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 výmere 19,46 m2 v budove č. súpisné 5695 
Manželské internáty, blok J, 1 PP 

Identifikácia nájomcu Dušan Eliáš, Lacková 7, 841 04  Bratislava  
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad a akvaristická dielňa 

Výška nájomného 20 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 1.1.2017 do 31.12.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
7. 

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 na Manželských internátoch, súp. č. 5695  
na parcele č. 2940/24, blok J, 1 PP o celkovej výmere 91,79 m2 

Identifikácia nájomcu Intersonic s.r.o., Staré Grunty 36, 842 25  Bratislava 
IČO: 17 05 43 11 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárie 

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 1.1. 2017 do 31.12.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 



Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
8. 

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 o výmere 2 m2 v budove č. súpisné 5695 (Manželské 
internáty, blok D, strojovňa výťahu, strecha) na ulici Staré Grunty 36 

Identifikácia nájomcu VNET Services, s.r.o., Nám. Hraničiarov 39, 851 03  Bratislava 
IČO: 35 863 251 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzka technologického zariadenia – telekomunikačný vysielač 

Výška nájomného 800 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby len elektrická energia na základe merača 
Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 

 
9. 

Akademický senát UK mení uznesenie č. 14. 5/2016 zo 7. riadneho zasadnutia Akademického 
senátu UK dňa 26. októbra 2016 takto: 
 
pôvodné znenie 
Špecifikácia 
predmetu nájmu 

nebytové priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695 
na parcele č. 2940/24, blok I, 1.PP o výmere 17,27 m2  
(pivničná miestnosť bez okien a vetrania) 

nové znenie 
Špecifikácia 
predmetu nájmu 

nebytové priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695 
na parcele č. 2940/24, blok G, prízemie o výmere 17,27 m2  
(pivničná miestnosť bez okien a vetrania) 

 



10. 

Akademický senát UK 
I. 

zrušuje 
uznesenie č. 15.5/2016 zo 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 26. októbra 2016, 

 
II. 

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 celkovej výmere 116,71 m2, ktoré sa 
nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 
1 PP, sklad o výmere 68,33 m2) a v budove č. súpisné 211 (Výškové 
budovy, blok D, suterén1, kancelárie o výmere 48,38 m2) 

Identifikácia nájomcu SOUND and LIGHT, s. r. o., Mlynarovičova 2, 851 03 Bratislava 
IČO: 45 580 588 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad a kancelárie 

Výška nájomného 30 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 68,33 m2  
50 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 48,38 m2 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.12.2016 do 31.10.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
11. 

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 parc. č. 3117/11, výmera 1111 m2, druh pozemku 
ostatné plochy, ktorý sa nachádza na ulici Botanická 25, v obci 
Bratislava, okres Bratislava IV, katastrálne územie Bratislava - 
Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 727 vedenom Správou  
katastra hlavného mesta Bratislava 

Identifikácia nájomcu ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava 
IČO : 313 281 17 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie a prevádzkovanie 2 ks reklamných zariadení v tvare 
„W“ stojacich na jednej podpere, spolu 8 reklamných plôch 
s výlepovými plochami o rozmeroch 5,1 x 2,4 m (bilboard) 



Výška nájomného 3 200 EUR ročne za 2 ks reklamných zariadení 
Energie a služby nebudú poskytované 
Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
12. 

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 - miestnosti č. 929 o výmere 20 m2 a č. 930  
o výmere 10 m2 v budove č. súpisné 6220, blok B9, l. poschodie, na 
ulici Botanická č. 7, v obci Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 
okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na 
liste 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 

Identifikácia nájomcu Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD., Lehockého 2, 811 05 Bratislava 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriadenie skladu a pracovno-hudobného ateliéru s klavírom 

Výška nájomného 1 194,90 EUR ročne  (39,83 EUR/m2/rok) 
Energie a služby 933,54 EUR ročne + DPH  

(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015) 
Z toho: 
elektrická energia       668,88 EUR + DPH 
služby                         264,66 EUR + DPH 
(vodné, stočné, revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, 
nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, 
odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
13. 

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 

nebytový priestor - miestnosť č. 938 o výmere 20 m2 v budove  
č. súpisné 6220, blok B9, l. poschodie, na ulici Botanická č. 7,  
v obci Bratislava - mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, 
katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste 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 

Identifikácia nájomcu Ivan Derner, Mgr. art., Námestie SNP 475/16, 811 06  Bratislava 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriadenie skladu na uskladnenie kníh, papiera a iného spotrebného 
výtvarníckeho tovaru 

Výška nájomného 796,60 EUR ročne  (39,83 EUR/m2/rok) 
Energie a služby 169,60 EUR ročne + DPH  

(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015) 
Z toho: 
elektrická energia         12,96 EUR + DPH 
služby                         156,64 EUR + DPH 
(vodné, stočné, revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, 
nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, 
odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
14. 

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 

nebytový priestor - miestnosť č. 906 s celkovou výmerou 20 m2 

v objekte B9 prízemie, v areáli ubytovne Švédske domky UK 
v Bratislave, na ulici Botanická č. 7, v obci Bratislava - mestská 
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova 
Ves, zapísané na liste 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 

Identifikácia nájomcu Vodácky Klub Tatran Karlova Ves – Bratislava, Botanická ulica  
č. 11, 841 04 Bratislava               IČO : 00 686 778 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriadenie skladu športových potrieb 



Výška nájomného 265,62 EUR za celú dobu nájmu  (39,83 EUR/m2/rok) 
Energie a služby 236,90 EUR za celú dobu nájmu  + DPH  

(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015) 
Z toho: 
elektrická energia       176,80 EUR + DPH 
ostatné služby              60,10 EUR + DPH 
(revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá 
strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, odvoz 
a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 5.12.2016 do 31.3.2017 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
15. 

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 

nájom časti pozemku registra „C“, parc. č. 3174/3 nachádzajúcich sa 
v k.ú. Karlova Ves a uvedenom na LV č. 727 
pozemok sa nachádza medzi vonkajším oplotením Botanickej 
záhrady UK a parkoviskom pod mostom 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 typu bigboard s tromi 
reklamnými plochami rozmeru 9,8 x 3,8 m v tvare „Δ“ 

Výška nájomného 3 320 EUR ročne 
spolu za celkovú plochu 17,85 m2 :   142,80 EUR ročne 

Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 15.12.2016 do 14.12.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 

16. 
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 

nájom 1 stojana na lode so 6-timi úložnými priečkami a posilňovne 
v budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej 
ul. č. 7, Bratislava, mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, 
k.ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. parc. 3141, súp. č. 
stavby 6216 

Identifikácia nájomcu Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 
IČO: 00 397 687 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prenájom stojana so 6-timi priečkami na uskladnenie lodí v hangári 
Lodenice UK 

 
Výška nájomného 237,60 EUR ročne s DPH (39,60 EUR/1 priečka/rok s DPH) 
Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 

17. 
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 v budove Centra univerzitného športu, Lodenice 
UK na Botanickej ul. č. 7, Bratislava, mestská časť Karlova Ves, 
okres Bratislava IV, k.ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727,  
č. parc. 3141, súp. č. stavby 6216: 
 

Identifikácia nájomcu OZ Klub vodáctva a raftingu Mistral, Jasovská 19, 851 07 Bratislava 
IČO: 36 069 248 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

-  - nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m2 a šatne 
pre mužov miestnosť č. 210 o výmere 15,7 m2 za účelom šatní a 
odloženia športového náradia; 
- tréningová činnosť reprezentačných posádok organizovaných 
v športovom klube v priestoroch posilňovne miestnosť č. 102 a 
telocvične miestnosť č. 223 2x týždenne po 1 hod. vo večerných 
hodinách výlučne mimo hodín určených na výučbu jednotlivých 
fakúlt UK a po dohode so správcom lodenice. 

Výška nájomného 518 EUR ročne (103,60 EUR/rok/člen klubu) 
Energie a služby bez energií 
Doba nájmu zmena zmluvy o nájme nebytových priestorov 

od 1.1.2017 do 31.12.2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 



Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
 
Návrh na zrušenie uznesení AS UK č. 19. 1/2016 a č. 13. 2/2016 

Akademický senát UK z dôvodu nerealizácie nájomných zmlúv zrušuje: 

a) uznesenie AS UK č. 19.1/2016 z 3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 2.3.2016, 

b) uznesenie AS UK č. 13.2/2016 zo 4. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 20.4.2016. 

 
 



Informácia o prerokovaní materiálu  
Finančnou komisiu AS UK 

 
 
Komisia prerokovala žiadosti na svojom 8. zasadnutí dňa 30. novembra 2016. 
 
Uznesenie č. 2: 
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci 
písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom podľa predložených písomných žiadosti, po 
zapracovaní prednesených pripomienok. 

 
Pripomienky: 
5. ANWELL, s.r.o. – komisia nesúhlasí so spätným dátumom, bude sa žiadať neskorší dátum, tak aby sa 
prenájom neschválil spätne 
15. Akzent BigBoard, a.s. – dopísať bez technického zhodnotenia 
17. OZ Klub Mistral – spresnenie žiadosti a dopísanie údaju o technickom zhodnotení 
 
 

Informácia o prerokovaní materiálu  
Komisiu pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

 
 
Komisia prerokovala žiadosti pod číslami 5 až 10 na svojom 10. zasadnutí dňa 30. novembra 2016 
a v následnom hlasovaní spôsobom per-rollam prijala doleuvedené uznesenia: 
 
Uznesenie č. 1: 
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča Akademickému senátu UK 
udeliť predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom: 

1. ANWELL, s.r.o. (s výhradou, aby predkladateľ upravil dobu nájmu najskôr od 14.12.2016), 

2. Dušan Eliáš, 
3. Intersonic s.r.o., 

4. VNET Services, s.r.o., 

5. Sequra Integral Slovakia s.r.o. (zmena uznesenia AS UK č. 14.5/2016), 
6. SOUND and LIGHT, s.r.o. 

 

poč. členov hlasujúci kvórum za proti zdržal sa 

10 8 5 8 0 0 

 
Uznesenie č. 2: 
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča Akademickému senátu UK 
udeliť predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom: 

1. ISPA, s.r.o.  

2. Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD. 
3. Martin Derner, Mgr. art. 

4. Vodácky klub Tatran Karlova Ves 

(s výhradou, aby predkladateľ upravil dobu nájmu najskôr od 14.12.2016). 
 

poč. členov. hlasujúci kvórum za proti zdržal sa 

10 8 5 8 0 0 

 



 
Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu UK č. 19/2010 Smernici rektora UK  
 
Žiadateľ:  
Dekan fakulty/riaditeľ SHS/kvestor UK                       doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.  
názov súčasti, resp. vnútornej organizačnej jednotky   dekan FTVŠ UK 
 

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  
 

žiadam  
 

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

1.    Špecifikácia predmetu nájmu30 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku  
   Nájom časti pozemku – pre plochu betónovej pätky vo výmere 18 m² /4,5x4,0 m/- 
              umiestnenie bigboardu bb 

2.  Identifikácia nájomcu31  Akzent BigBoard, a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04  Bratislava 

                   IČO: 44540957, IČ DPH: SK2022735396,č.účtu: 
        Richard Jelemenský technický manažér 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu  
Umiestnenie bigboardu bb na reklamné a informačné služby 

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií  
3 701,10 €  ročne 
El. energia – nájomca má so súhlasom prenajímateľa a správcu zriadenú vlastnú 
elektrickú prípojku. 

5. Doba nájmu  
1. 1. 2017  - 31. 12. 2021 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu  
Pokračovanie nájmu, nájomcovi končí zmluva 31. 12. 2016. 

7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Nedôjde k technickému zhodnoteniu. 

 
 
 
 
 
 

                                                               doc. Mgr. Marián Vanderka, Phd.                                          
        podpis žiadateľa 
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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 CH-1III ( G ), 0 podlažie,  č.dv. 305 o rozlohe 18,00 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.3048/4, súp.č. 5694      

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

2. Identifikácia nájomcu2 : 
 
KARDIAG spol. s r.o. 
Zastúpený : Jarmila Danišová, konateľ 
Sídlo : Grosslingová 4,811 09 Bratislava 
IČO : 45 600 368 
DIČ : 2023050502, IČ DPH: SK 2023050502   
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I odd. Sro, vl.č. 65619/B     

            Bankové spojenie :  
            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 prezentácie medicínskych 

výrobkov.  
 

       4.  Výška nájomného:      66 Eur/ m2/rok 
                            

 
 Cena za poskytované služby a dodávku energií  :  
 
 elektrická energia ..........................   4,43 eur s DPH/mesiac ( 1,732 kWH/deň ) 
 teplo................................................ 15,59 eur s DPH/mesiac/18,00 m2   
 vodné a stočné...............................  10,39 eur s DPH/mesiac/1 osoba 
 odvoz odpadu................................... 1,06 eur/mesiac/1 osoba 
 Celkom............................................ 31,47 eur/ mesiac    
 

          
      5.   Doba nájmu : 1.1.2017 do 31.12.2021 
 

 
      6.   Zdôvodnenie výberu nájomcu :  

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

období  
 

       7.   Technické zhodnotenie predmetu nájmu : 
 
- prenajaté priestory nebudú nájomcom  technicky zhodnotené   

 
 

Bratislava 20.10.2016  
 

 
 
 
 

                                                     doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
                                                   dekan fakulty 

          



 

 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 
Referát podnikateľskej činnosti 

Malá Hora 4A, 036 01 Martin 
 

 

 

 Telefón: 043/2633324 Fax: 043/2633300 IČO: 00397865 
E-mail: lepejova@jfmed.uniba.sk Internet: http://www.jfmed.uniba.sk  

F-016 – Hlavičkový papier   

Vážený pán                                                                                    
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 
predseda Akademického senátu UK 

       Univerzita Komenského v Bratislave 
       Rektorát 
       Kancelária AS UK  

Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 
814 99  B r a t i s l a v a  
 

 
 

Vec:     Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku  

 Vážený pán predseda Akademického senátu UK, 

 dovoľujeme si Vás týmto požiadať o prerokovanie a schválenie dvoch „Žiadostí  o udelenie 
súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku“  v  Akademickom senáte Univerzity Komenského, v zmysle 
Smernice rektora UK č. 19/2010: 

1. Žiadosť sa týka predĺženia doby nájmu nebytových priestorov v budove Vysokoškolského 
internátu JLF UK na Ul. Novomeského 7 v Martine o rozlohe 17,85 m2 na prevádzkovanie 
práčovne. Nájomca: INKUR, s. r. o., Martin má platnú zmluvu o nájme  do  31.12.2016. 
Predĺženie doby nájmu o 2 roky:  od 01.01.2017 do 31.12.2018. 

2. Žiadosť sa týka predĺženia doby nájmu nebytového priestoru o rozlohe 4 x 3 m2 , spolu 
12 m2 na stene v chodbách objektov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine za 
účelom umiestnenia 4 kusov samolepiacich násteniek. 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.  Nájomca: POS Media Slovakia, s. r. o., Bratislava má 
platnú zmluvu o nájme  do  31.03.2017. Predĺženie nájmu o 3 roky:  od  01.04.2017  do  
31.03.2020. 
 

Vážený pán predseda, prosíme Vás o zaradenie prerokovania týchto žiadostí do programu 
najbližšieho zasadania Akademického senátu Univerzity Komenského. 
 Za Vaše kladné stanovisko Vám vopred ďakujeme. 
 
Prílohy:     2 x Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.               
 

S úctou a pozdravom  
                                                                                                                                                                          

                                                                                                      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
                                                                                                                    dekan JLF UK 
 
 

Váš list číslo/zo dňa: Naše číslo: Vybavuje: Miesto a dátum odoslania: 

 A/II/2  32/2016-PČ Ing. Lepejová, CSc. Martin,  24. 11. 2016 



 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin 

Prof.  MUDr. Ján Danko, CSc. 
 dekan fakulty  

 
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 nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
            Nebytové priestory - práčovňa - o výmere 17,85 m2, ktorá sa nachádza v suteréne 
budovy Vysokoškolského internátu JLF, súpisné číslo 25, na ulici Novomeského 7 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 172/2 o výmere 22261 m2, na ktorej sa stavba nachádza.  
Priestory práčovne sú prenajaté nájomcovi INKUR, s.r.o. do 31.12.2016 a vybavené 
veľkorozmernou práčkou nájomcu. Záujem ubytovaných študentov o služby práčovne pretrváva 
a nakoľko Vysokoškolský internát nemá prostriedky na zakúpenie nových práčok, má záujem o 
predĺženie prevádzkovania práčovne nájomcom.  
 

2. Identifikácia nájomcu  
 INKUR, s. r. o., adresa: Robotnícka 1C,  036 01 Martin, zastúpená: Ján Gašperák, 
konateľ, IČO: 31568700, IČ DPH: SK2020432007, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.,  
č. ú. 0352914885 / 0900, zapísaná: Živnostenský register SR, Obvodný úrad Martin, Č. Obu-
MT-OZP-2012/01241-2   Číslo živnostenského registra:  506-6328. 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov za účelom prevádzkovania práčovne –  

poskytovanie služieb prania bielizne pre ubytovaných študentov Vysokoškolského internátu.  
Za používanie práčky zaplatí užívateľ (študent) podľa rozsahu poskytnutej služby – platba podľa 
zvoleného programu v eurominciach.  
 

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
   Ročné nájomné  8,- € / 1 m2  spolu za celkovú plochu (17,85 m2 ) 142,80 € ročne.  
Nájom nebytových priestorov je oslobodený od DPH (§ 38 Zákona č. 222/2004 Z. z.). Výška 
nájomného je stanovená s ohľadom na výhodnosť služieb poskytnutých študentom.  
Platba nájomného polročne vopred (71,40 € / polrok bez DPH). 
 
Náklady  na spotrebu energií a služby:  
Náklady  na spotrebu studenej vody a elektrickej energie bude nájomca hradiť podľa skutočnej 
spotreby na základe odpočtu vodomeru a elektromeru v aktuálnych cenách energií + 20 % 
DPH. 
Odpočet energií a fakturácia – štvrťročne.  
 



 
Cena za nájom zohľadňuje špecifické podmienky prevádzky práčovne – umiestnenie v budove 
Vysokoškolského internátu JLF UK obmedzuje poskytovanie služieb len pre študentov fakulty. 
Prevádzka práčovne je výrazne ovplyvnená obmedzením služieb počas hlavných prázdnin 
a skúškového obdobia študentov, čo nepriaznivo ovplyvňuje rentabilitu podnikania nájomcu. 

 

5. Doba nájmu 
Predĺženie doby nájmu o 2 roky:  od  01. 01. 2017  do  31. 12. 2018 

 

Zdôvodnenie dĺžky nájmu:  
Nájomca má platnú trojročnú zmluvu na nájom nebytových priestorov na prevádzkovanie 
práčovne: od 01.10.2013 do 31.12.2016. Požiadal o predĺženie doby nájmu a chce pokračovať 
v poskytovaní služieb. Trvá záujem ubytovaných študentov o uvedené služby.   

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 
       Nájomca – INKUR, s.r.o. požiadal o predĺženie nájmu. Doteraz s nájomcom neboli 
problémy, zmluvné podmienky si plní a po vyjadrení súhlasného stanoviska študentov a ich 
požiadavky na zachovanie služieb prania bielizne vo Vysokoškolskom internáte, je zo strany 
fakulty záujem o predĺženie zmluvy o nájme.  
 

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

            Bez technického zhodnotenia.   
 
 
 
 
 
 
                                                                                prof. MUDr. Ján Danko, CSc.  
                                                                                            dekan JLF UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin 

Prof.  MUDr. Ján Danko, CSc. 
 dekan fakulty  

 
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 nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
a) Nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na 1. nadzemnom podlaží 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 1. nadzemnom podlaží 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. 

d) Nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na 1. nadzemnom podlaží v budove 
SO 02: BioMed JLF UK – predklinické ústavy zverinec, Malá Hora 4C, Martin – parc. 
č. 151/11  v    k. ú. Martin  zapísaných na LV č. 299, súpisné číslo stavby 11161. 

 

Nebytové priestory o celkovej ploche 12,0 m2 na stene chodieb v uvedených objektoch slúžia 
na umiestnenie 4 kusov samolepiacich násteniek.  

 

Nebytové priestory uvedené v bode 1. a), b), c) má nájomca v predmete nájmu v platnej zmluve 
o nájme.  
Nebytové priestory uvedené v bode 1. d) predstavujú rozšírenie predmetu nájmu.  

 

2. Identifikácia nájomcu  
            POS Media Slovakia, s. r. o., sídlo: Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava, IČO: 
35771208, DIČ: 2020244402, IČ DPH: SK 2020244402, bankové spojenie: ING Barings, č. 
účtu: 9000009989/7300,  Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,  
vložka č. 19512/B. 
 
 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
      Rozšírenie predmetu nájmu a predĺženie doby nájmu nebytových priestorov za účelom 

umiestnenia 4 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.   

 
 
 
 
 



 
 
 

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
       Nájomné na rok za 1 kus nástenky (3 m2):  66,39  €  bez DPH, spolu za 4 kusy (12 m2): 

265,56 €  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.  

 

5. Doba nájmu 
  Predĺženie doby nájmu o 3 roky:  od  01. 04. 2017  do  31. 03. 2020. 
 
Zdôvodnenie dĺžky nájmu: Nájomca má dvojročnú zmluvu na nájom nebytových priestorov na 
umiestnenie 3 kusov násteniek a požiadal o predĺženie doby nájmu o tri roky a rozšírenie 
predmetu nájmu. Nástenky sprostredkúvajú oznamy a informácie fakulty študentom 
a zamestnancom. Zároveň poskytovanie reklamy touto formou je vhodné a nenarúša priestory 
chodieb, kde sú inštalované.  

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 
  Nájomca požiadal o predĺženie nájmu. Doteraz sme s nájomcom nezaznamenali 
problémy, pravidelne udržuje kvalitu násteniek. Nástenky plnia informačnú funkciu, preto je zo 
strany fakulty záujem o predĺženie týchto služieb.     

 

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

            Bez technického zhodnotenia. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
                                                                                                    dekan JLF UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Univerzita Komenského v Bratislave

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny

sekretariát riaditeľa
   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  príkazu  rektora  Univerzity  Komenského
v Bratislave  č.  8/2009,  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 Átriových domkoch súp.č.6134, blok R, 1 PP, o výmere 28 m2. Objekt
(AD) je  v pôvodnom stave.  Nájomný priestor  je  v pôvodnom stave.  Voda  a WC v rámci
budovy. Dobrý prístup. 

2. Indentifikácia nájomcu
ANWELL, s.r.o.
Sídlo: Čelno 394, 976 98 Podbrezová - Lopej
Zapísaná: v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici
Odd: Sro, Vložka č: 17358/S
Zastúpená: Mgr. Štefan Porubský
IČO:  45 268 193
DIČ: 2022927951
IČ DPH: SK 2022927951

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Zriadenie predajne kancelárskych potrieb,  darčekových predmetov a drobného spotrebného
tovaru, ako aj  kopírovacích a iných administratívnych služieb.

4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 80, EUR/m2/rok,  energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH, 
skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne.

5.Doba nájmu
Od 7.11.2016 – 31.12.2018.



Univerzita Komenského v Bratislave

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny

sekretariát riaditeľa
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava

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

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca sám požiadal o prenájom.

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 riaditeľa
   Staré grunty 36, 841 02 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 priestorov o výmere  19,46 m2,  ktoré  sa  nachádzajú  v budove č.  súpisné  5695
(Manželské internáty, blok J, 1PP). Ide o časť priestoru kuchyne, ktorá nikdy nebola použitá.
Priestory sú v pôvodnom stave, čiastočne pivničné, vyžadujú rekonštrukciu. Dobrý prístup,
možnosť parkovania. 

2. Indentifikácia nájomcu
Dušan Eliáš
Lacková 7, Bratislava 84104 
R.č: 
OP: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Kontakt: 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Sklad a akvaristická dielňa

4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 20,-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 1.1.2017 do 31.12.2019.



Univerzita Komenského v Bratislave

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny

sekretariát riaditeľa
   Staré grunty 36, 841 02 Bratislava

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

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2012 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 . Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite a 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

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

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riadite  
Vysokoškolské Mesto . 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, pod a príkazu rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnute nosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnute ného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o časť priestoru 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 
91,79 m2. Priestor internát nepotrebuje z dôvodu prevádzky jedálne a kuchyne na Átriových 
domkoch blok C a V. Stav priestoru je v pôvodnom stave vyžaduje opravy, časť miestností 
bez okien, pivničné.  Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci objektu.  Zlý prístup.  
 

2. Indentifikácia nájomcu 
Intersonic s.r.o. 
Sídlo / Miesto podnikania:  Staré Grunty 36, 84225 Bratislava 
IČO:     17 05 43 11 
Zapísaná v obchodnom registri okr. Súdu Bratislava 1   
Oddiel: s.r.o, Vložka číslo: 1061/B 
Konanie menom spoločnosti: Ing.Ivan Lacho, konate  
IČ DPH: SK 20 20 34 46 67 
DIČ: 20 20 34 46 67 
Číslo účtu:  
Bankové spojenie:  
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Kancelárie  
  
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite a 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

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

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. 
 
5.Doba nájmu 
Od 1.1.2017 do 31.12.2019. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si 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 žiadate a 

 



Univerzita Komenského v Bratislave

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny

sekretariát riaditeľa
   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  príkazu  rektora  Univerzity  Komenského
v Bratislave  č.  8/2009,  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 G, 
prízemie o výmere  17,27 m2. Pivničná miestnosť bez okien a vetrania.

 2. Indentifikácia nájomcu
Sequra Integral Slovakia s.r.o.
Sídlo: Sihelné 302, 02946 Sihelné
IČO: 44281765
DIČ: 2022657582
IČ DPH: 2022657582
Číslo účtu: 
Bankové spojenie: 
Zapísaný: OR okresný súd Žilina, vložka č. 49899/L 
Zastupený: Marek Vydra, konateľ
Kontakt:  

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

4.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 , skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne.

5.Doba nájmu
Od 1.11.2016 do 31.10.2019.



Univerzita Komenského v Bratislave

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny

sekretariát riaditeľa
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava

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

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca sám požiadal o prenájom voľného priestoru.

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

_______________
                                                                                                                          podpis žiadateľa



_____________________________________________________________________________________________ 

� +421�2�592 44 424,  �  as@rec.uniba.sk ,  � https://uniba.sk/o�univerzite/organy�uk/akademicky�senat�uk/ 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Bratislava 31.10.2016 
 

Uznesenie č. 14. 5/2016  

zo 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave  

dňa 26. októbra 2016 

 
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 priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695  
na parcele č. 2940/24, blok I, 1.PP o výmere  17,27 m2 (pivničná 
miestnosť bez okien a vetrania) 

Identifikácia nájomcu Sequra Integral Slovakia s.r.o., Sihelné 302, 029 46 Sihelné 
IČO: 44 281 765 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 20 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.11.2016 do 31.10.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
 
 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

 predseda Akademického senátu UK 
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A K A D E MI C K Ý S E N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P . O . B OX  4 40  

814 99  Bratislava 1 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   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 o celkovej výmere 116,71 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 
č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 1 PP, sklad o výmere 68,33 m2 ) a v budove 
č. súpisné 211  (Výškové budovy, blok D, suterén1, kancelárie o výmere 48,38 m2 ). 
 
 2. Indentifikácia nájomcu 
SOUND and LIGHT, s. r. o.�� 
Sídlo: Mlynarovičova 2, Bratislava 851 03 
Zastúpená: Miroslava Szabová, konateľ 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 
Odd.. sro  Vložka č.:  65449/B 
IČO: 45 580 588 
DIČ: 2023051415 
IČ DPH: SK2023051415 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Sklad a kancelárie. 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 30, �EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 68,33 m2 a 50 eur/m2/rok bez 
DPH za priestory o výmere 48,38 m2. Energie a služby zálohový poplatok 16,�EUR/m2/rok 
plus DPH , skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 
5.Doba nájmu 
Od 1.12.2016 do 31.10.2019. 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 
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 

 



Univerzita Komenského v Bratislave

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny

sekretariát riaditeľa
   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  príkazu  rektora  Univerzity  Komenského
v Bratislave  č.  8/2009,  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  priestorov o výmere 2 m2 ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695 
(Manželské internáty, blok D, strojovňa výťahu, strecha), na ulici Staré Grunty 36.

2. Indentifikácia nájomcu
VNET Services, s.r.o.  
Sídlo: Nám. Hraničiarov 39, Bratislava 851 03
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I
Odd: Sro , Vložka č: 29382/B
Zastúpená: Mgr. Vladimír Kupčo, konateľ
IČO: 35 863 251
DIČ: 2021743174
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Kontakt: 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Prevádzka technologického zariadenia – telekomunikačný vysielač.

4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 800,-EUR/m2/rok bez DPH, len elektrická energia na základe merača.

5.Doba nájmu
Od 1.1.2017 do 31.12.2019.



Univerzita Komenského v Bratislave

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny

sekretariát riaditeľa
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava

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

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca prevádzkoval zariadenie od roku 2012 a požiadal 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 
R E K T O R Á T  

Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1 
 

Bratislava, 10. 11. 2016 �Eva Mituchová � +421 2 65425440 � eva.mituchova@rec.uniba.sk 

 
 
Žiadateľ: prof. RNDr. Karol Mičeta, PhD. 
 rektor UK Bratislava 
Vnútorná organizačná zložka: Botanická záhrada UK 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 príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 8/2009, 
ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme nehnuteľnosti, 
 
 

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 nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

Predmetom žiadosti je predĺženie zmluvy o nájme pozemku na inštalovanie reklamných panelov, 
resp. časť pozemku registra „C“, parc. č. 3174/3 nachádzajúcich sa v k. ú. Karlova Ves a  uvedenom 
na LV č. 727. Pozemok sa nachádza medzi vonkajším oplotením Botanickej záhrady UK v Bratislave 
a parkoviskom pod mostom Lafranconi. 

 
2. Identifikácia nájomcu 

Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO 44 540 957, DIČ 2022735396, IČ 
DPH SK2022735396, zastúpená: János Gaál, člen predstavenstva a Pavol Čery, technický riaditeľ 
na základe plnomocenstva. 
Bankové spojenie: Poštová banka, a.s., IBAN: SK72 6500 0000 0000 2052 6974. 

 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Predmetom nájmu je časť pozemku registra „C“ parc. č. 3174/3, na ktorom je umiestnené jedno 
reklamné  zariadenie  (ďalej len „RZ“) typu BIGBOARD s tromi reklamnými plochami rozmeru 9,8 x 
3,8 m v tvare „�“. 

 
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Výška nájmu za RZ je 3 320,- € ročne. Nájom je oslobodený od DPH. Nájomné za predmet nájmu 
bude nájomca uhrádzať v štvrťročných splátkach vo výške 830,- €, vždy k 10. 01., 10. 04.;10. 10. 
a 10. 12. bežného roka. 
 



 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
R E K T O R Á T  

Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1 
 

Bratislava, 10. 11. 2016 �Eva Mituchová � +421 2 65425440 � eva.mituchova@rec.uniba.sk 

 
5. Doba nájmu 

Nájom bol uzatvorený na dobu určitú, na päť rokov od 15. 12. 2016 do 14. 12. 2021. 
 
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Doporučujem odsúhlasiť uzatvorenie zmluvy: 
Spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. je nástupníckou spoločnosťou spol. Akzent Media, ktorá reklamné 
panely vlastnila, a s ktorou bola uzatvorená zmluva od roku 2001. 
 

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

 
 
 
 
 _______________________________ 
 podpis žiadateľ 
 
 
 
 
 
Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 24. 10. 2016. 
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného 
majetku. 
 
 
 
 Ing. Helena Nemčeková 
 RPČaSN OIOČ RUK 
 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

REKTORÁT 

Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1 

� Ing. Helena Nemčeková, 25. 11. 2016 � + 421 2 59244228 � helena.nemcekova@rec.uniba.sk  

 
 
Žiadateľ: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

rektor UK 
 
 

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 príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 8/2009, 
ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme nehnuteľnosti, 
 
 

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 nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

Predmetom nájmu je nájom 1 stojana na lode so 6-timi úložnými priečkami a posilňovne, ktoré sa 
nachádzajú v budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK (ďalej len „Lodenica UK“) na 
Botanickej ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej 
na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. stavby 6216. 

 
2. Identifikácia nájomcu 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej 
len „FCHPT STU“),Samostatné oddelenie telesnej výchovy a športu, vedúci odd. prof. PhDr. 
Miroslav Bobrík, CSc., Radlinského 9, 812 37 Bratislava. IČO 00397687, DIČ 2020845255, IČ DPH 
SK2020845255. 

 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Prenájom 1 stojana so 6-timi priečkami na uskladnenie lodí v hangári Lodenice UK. 
 
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Cena nájmu je v súčasnosti 310,80 €/rok, v ktorej je zahrnutý prenájom šiestich priečok na lode 
a užívanie posilňovne v prípade nepriaznivého počasia. 
Nájomca však žiada o zmenu, a síce len o prenájom 1 stojana na lode v hangári Lodenice UK. 
Cena za prenájom 1 stojana so šiestimi priečkami je: 
33,- €/1 priečku/rok bez DPH, DPH 20 % je 6,60 €, spolu 39,60 €/1 priečku/rok s DPH. Cena za 6 
priečok, t. j. 1 stojan so šiestimi priečkami je 237,60 € ročne s DPH. 

 



 
5. Doba nájmu 

Nájomca žiada o predĺženie zmluvy o päť rokov, t. j. od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021. 
 
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si plní zmluvné povinnosti v lehote splatnosti. 
 

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

 
 
 
 
 
 _________________________________ 
 podpis žiadateľa 
 
 
 
 
 
 
 
Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 24. 06. 2016. 
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného 
majetku. 
 
 
 
 
 Ing. Helena Nemčeková 
 RPČaSN OIOČ RUK 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: pôdorys 1. NP Lodenice UK 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
 REKTORÁT 
 Šafárikovo nám. 6,P.O.BOX 440,  814 99 Bratislava 1 

  

Bratislava, 25. 11. 2016 � Ing. Helena Nemčeková � + 421 2 59244228 � helena.nemcekova@rec.uniba.sk 

 
 
Žiadateľ: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
 rektor UK 
 
 

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 príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 8/2009, 
ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme nehnuteľnosti, 
 

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 nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

Predmetom nájmu je zmena zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove 
Centra univerzitného športu, Lodenice UK (ďalej ako „Lodenica UK“) na Botanickej ul. č. 7, 
Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 
3141, súp. č. stavby 6216. 

 
2. Identifikácia nájomcu 

OZ Klub vodáctva a raftingu Mistral, Jasovská 19, 851 07 Bratislava, IČO 36069248, DIČ 
2021711890, bankové spojenie: Tatra banka, č. IBAN: SK56 1100 0000 0026 2770 9805. 

 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m2 a šatne pre mužov miestnosť č. 210 
o výmere 15,7 m2 za účelom šatní a odloženia športového náradia; 

- tréningová činnosť reprezentačných posádok organizovaných v horeuvedenom športovom klube v 
priestoroch posilňovne miestnosť č. 102 a telocvične miestnosť č. 223 2x týždenne po 1 hod. vo 
večerných hodinách výlučne  mimo hodín určených na výučbu jednotlivých fakúlt UK a po dohode 
so správcom lodenice. 

 
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Počet členov klubu sa znížil, zo 7 na 5, čo je predmetom zmeny a tiež výšky nájmu. Cena nájmu je 
103,60 €/rok/člena, takže cena nájmu za 5 členov klubu je  518,- € ročne. Nájom je oslobodený od 
DPH. Nájomca bude uhrádzať cenu nájmu v dvoch splátkach (polročne) vo výške 259,- €. 

 
5. Doba nájmu 

Užívateľ žiada o zmenu Zmluvy o nájme nebytových priestorov od 1.1.2017 do 31.12.2018, t. j. do 
konca platnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov, v znení dodatkov k nej. 
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6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Súčasní užívatelia užívajú predmet zmluvy od 1.7.2009 a zmluvné záväzky si plnia v lehote 
splatnosti. 

 
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 

technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 
 
 
 
 
 
 ________________________________ 
 podpis žiadateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 19. 10. 2016. 
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v Žiadosti o súhlas s nájmom nehnuteľného majetku. 
 
 
 Ing. Helena Nemčeková 
 RPČaSN OIOČ RUK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


