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_______________________________________________________________________________________ 

Bratislava 20.3.2017 

Výp is  uznesen í 

z 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 8. marca 2017 

 
Uznesenie č. 1/2017 

Akademický senát UK schvaľuje program 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 
dňa 8. marca 2017 takto: 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017. 
5. Návrh rektora na vymenovanie prorektorov UK. 
6. Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady UK. 
7. Návrh na vymenovanie Ing. Róberta Šimončiča, CSc. za člena Správnej rady UK. 
7a. Návrh rektora na vymenovanie konateľa UK Veda, s.r.o. 
7b. Výročná správa UK Veda, s.r.o. za rok 2016. 
7c. Účtovná závierka UK Veda, s.r.o. (zostavená k 31.12.2016). 
8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
9. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK. 
10. Voľba predsedu Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK. 
11. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016. 
12. Informácia a pozvánka na Študentský konvent 2017. 
12a. Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK. 
12b. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK. 
13. Rôzne. 
14. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. 
15. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 
16. Záver. 

 
Uznesenie č. 2/2017 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.,  
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. a 
Emil Hankovský. 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

AKADEMICKÝ SENÁT  

Šafárikovo námestie 6, P .O.BOX 440  

814 99  Bratislava 1 
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Uznesenie č. 3/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším 
súčastiam UK na rok 2017 s prílohou Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším 
súčastiam UK na rok 2017. 
 
Uznesenie č. 4/2017 

Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie doc. Mgr. Vincenta Múcsku, 
PhD. do funkcie prorektora UK na funkčné obdobie od 1. mája 2017. 
 
Uznesenie č. 5/2017 

Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie doc. JUDr. Mareka Števčeka, 
PhD. do funkcie prorektora UK na funkčné obdobie od 1. apríla 2017. 
 
Uznesenie č. 6/2017 

Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie doc. Mgr. Vincenta Múcsku, 
PhD. a doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. za členov Vedeckej rady UK. 
 
Uznesenie č. 7/2017 

Akademický senát UK vyslovuje súhlas s návrhom rektora UK na vymenovanie Ing. Róberta 
Šimončiča, CSc. do funkcie člena Správnej rady UK na tretie funkčné obdobie. 
 
Uznesenie č. 8/2017 

Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie Mgr. Agáty Juráškovej do 
funkcie konateľky UK Veda, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 9/2017 

Akademický senát UK berie na vedomie Správu o činnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2016. 
 
Uznesenie č. 10/2017 

Akademický senát UK schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti UK Veda, s.r.o. zostavenú 
k 31.12.2016. 
 
Uznesenie č. 11/2017 

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 oplotenia o výmere 1,44 m2, ktoré sa nachádza v sídle 
Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK na ulici Mlynské luhy 
č. 4, v obci Bratislava, okres Bratislava II, katastrálne územie 
Ružinov, zapísané na LV č. 591, druh stavby 11, číslo parcely 4, 
na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24,  
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821 05 Bratislava    IČO: 36 357 065 
Účel nájmu, spôsob 
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

umiestnenie smerovej tabule na určenie príjazdovej cesty 
k nájomcovi 

Výška nájomného 31,25 EUR/ m2/rok (45 EUR/rok za predmet nájmu) 
Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 8.3.2017 do 30.6.2022 
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. 

 
Uznesenie č. 12/2017 

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 oplotenia o výmere 1,44 m2, ktoré sa nachádza v sídle 
Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK na ulici Mlynské luhy 
č. 4, v obci Bratislava, okres Bratislava II, katastrálne územie 
Ružinov, zapísané na LV č. 591, druh stavby 11, číslo parcely 4, 
na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Smart Facilities s.r.o., Čapajevova 3, 080 01 Prešov 
IČO: 45 830 235 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie smerovej tabule k sídlu prevádzky nájomcu 

Výška nájomného 31,25 EUR/ m2/rok (45 EUR/rok za predmet nájmu) 
Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 8.3.2017 do 7.3.2022 
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. 

 
Uznesenie č. 13/2017 

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 umiestnenie dvoch  automatov na cukrovinky 
o rozlohe spolu 2 m2 : 
1 automat v pavilóne CH1 vstupný vestibul , 0 podlažie Univerzity 
Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, v budove  
zapísanej na LV č.727 pre k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava – 
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mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č. 3049/1,  
súp. č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2 
1 automat v pavilóne CH1 III (B1), 0 podlažie 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. 3049/2,  
súp. č. 5694, pjatý priestor o rozlohe 1 m2 

Identifikácia nájomcu Mars SR, kom.spol., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava 
IČO: 31 342 175 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie 2 automatov na cukrovinky pre študentov, 
zamestnancov a návštevníkov fakulty 

Výška nájomného 150 EUR/ m2/rok/ 1 automat 
Energie a služby Elektrická energia : 

1x automat............................................15,46 EUR s DPH / mesiac 
( 3,8  kWh/deň ) 
1x automat ....................... ...............    15,46  EUR s DPH / mesiac  
( 3,8  kWh/deň ) 
Spolu elektrická energia za 2 automaty: 30,92 EUR s DPH / mesiac 

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. 

 
Uznesenie č. 14/2017 

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 

objekt o celkovej rozlohe 12,00 m2 (bývalá vrátnica Botanickej 
záhrady) nachádzajúci sa v Bratislave na Botanickej č. 3,  
na parc. č. 3164/1, k. ú. Karlova Ves, zapísané na LV č. 727 

Identifikácia nájomcu Courage, s.r.o., Osuského 30, 851 03 Bratislava 
IČO 47 224 665 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzkovanie bufetu pre návštevníkov Botanickej záhrady 
v období od 01.04. do 31.10. kalendárneho roka 

Výška nájomného 200 EUR za obdobie nájmu v danom kalendárnom roku 
Energie a služby spotreba elektrickej energie je fakturovaná nájomcovi podľa 

skutočne odobraného množstva, podľa samostatného merača 
spotreby el. energie 

Doba nájmu od 1.4.2017 do 31.10.2017 
od 1.4.2018 do 31.10.2018 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 
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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. 

 
Uznesenie č. 15/2017 

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 

prenájom jednej úložnej priečky v hangári v Lodenici UK, Centrum 
univerzitného športu UK, Botanická 7, Bratislava, súp.č. 6216 
v areáli UK na Botanickej 7, na pozemku parc. č. 3141, k. ú. 
Karlova Ves, zapísané na LV č. 727 

Identifikácia nájomcu MUDr. Adriana Kubicová, Vajnorská 31, 900 25 Chorvátsky Grob 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

nájom jednej úložnej priečky v hangári m. č. 109, lodenica UK, 
Centrum univerzitného športu 

Výška nájomného cena za uloženie lode na 1 priečke je 86,33 EUR ročne bez DPH, 
DPH 20 % je 17,27 EUR, spolu 103,60 EUR ročne s DPH 

Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.4.2017 do 31.03.2022 
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. 

 
Uznesenie č. 16/2017 

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: 
 
B2 – č. m. 207 kancelária   20,90  m2 
B2 – č. m. 213 laboratórium 43,10 m2 
ktoré sa nachádzajú v budove/stavbe č. súpisné 3278, v Mlynskej 
doline v Bratislave IV – Karlovej Vsi, katastrálne územie Karlova 
Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym 
úradom - Správou katastra Bratislava, druh stavby 11 - budova     
pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3049/1 
o výmere 11701 m2, na ktorej sa stavba nachádza 
 
CH-1III ( G ) – č. m. 138  kancelária 34,00 m2  
ktorá sa nachádza v budove/stavbe č. súpisné 5694 v Mlynskej 
doline v Bratislave IV – Karlovej Vsi, katastrálne územie Karlova 
Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym 
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úradom - Správou katastra Bratislava, druh stavby 11 - budova       
pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3048/4 
o výmere 3931 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu GENEXPRESS spol. s r.o., Mlynarovičova 22, 851 03 Bratislava 
IČO: 17 336 317 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária a laboratóriá pre poskytovanie činností v oblasti 
molekulárnej diagnostiky dedičných ochorení. 

Výška nájomného 66 EUR/ m2/rok 
Energie a služby v pavilóne B2/ -1 m.č. 207- kancelária  -  20,9  m2 

El. energia.....................  23,59  EUR s DPH/mesiac (8,70 kWh/deň) 
Teplo ...........................  18,14  EUR s DPH/mesiac/ 20,9 m2 
Vodné a stočné .............  9,28  EUR s DPH/mesiac/ 1 osoba 
Odvoz odpadu ............... 0,94  EUR bez DPH/mesiac/ 1 osoba 
Celkom:                51,95  EUR / 1 mesiac 
 
v pavilóne B2/ -1 m.č. 213 - laboratórium  -  43,1  m2 
El. energia...............  33,23  EUR s DPH/mesiac (12,256 kWh/deň) 
Teplo ......................  37,41 EUR s DPH/mesiac/ 43,1 m2 
Vodné a stočné ......  18,56  EUR s DPH/mesiac/ 2 osoby 
Odvoz odpadu .........  1,88  EUR bez DPH/mesiac/ 2 osoby 
Celkom:           91,08  EUR / 1 mesiac 
 
v pavilóne G -2 m.č. 138 – kancelária - 34 m2 
El. energia.....................  6,67 EUR s DPH/mesiac (2,46 kWh/deň) 
Teplo ..........................  29,51 EUR s DPH/mesiac/ 34 m2 
Vodné a stočné ............  9,28 EUR s DPH/mesiac/ 1 osoba 
Odvoz odpadu ............   0,94 EUR bez DPH/mesiac/ 1 osoba 
Celkom:               46,40 EUR / 1 mesiac 
 
Energie spolu:               189,43 EUR / 1mesiac 

Doba nájmu od 1.6.2017 do 31.5.2022 
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. 

 
Uznesenie č. 17/2017 

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) nebytový priestor o výmere 68 m² - kancelária a sklad, 
nachádzajúci sa na ul. Staré grunty 55, v obci Bratislava, B-4, súp. 
č. 5666, parcela č. 3017/12, k. ú. Karlova Ves, LV 727 
 
b) časť pozemku - parkovacia plocha vrátane prenosnej bunky 
o výmere 35 m², parcela č. 3017/17, k. ú. Karlova Ves, LV 727 



7/21 

Identifikácia nájomcu Balloon DESIGN s.r.o., Staré grunty 55, 841 04 Bratislava 
IČO 44 786 433 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

a) kancelária a sklad materiálu 
b) časť pozemku - parkovacia plocha vrátane prenosnej bunky 

Výška nájomného a) nájomné vo výške 66,39 EUR/m2/ 1 rok, t.j. 4 514,52 EUR ročne 
b) nájomné vo výške 16,60 EUR/m2/ 1 rok, t.j. 581,00 EUR ročne, 
plus 116,20 EUR DPH 

Energie a služby dodávka elektriny, strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu 
paušálne 6 EUR/m2/1 rok, 
t.j. 408,00 EUR ročne, plus 81,60 EUR DPH 

Doba nájmu od 1.5.2017 do 30.04.2022 
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. 

 
Uznesenie č. 18/2017 

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 Vysokoškolského internátu Družba 
UK v Bratislave: 
 
a) miestnosť č. 51 o rozlohe 13,4 m2 na 5. poschodí v objekte D1, 
súpisné č. 6, na ulici Botanická 25, 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 11 – 
budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3118, 
o výmere 1583 m2, na ktorej sa stavba nachádza 
 
b) miestnosť č. 526 o rozlohe 13,4 m2 na 5. poschodí v objekte D2, 
súpisné č. 6161, na ulici Botanická 25, 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 11 – budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum, číslo 
parcely 3117/7, o výmere 1472 m2, na ktorej sa stavba nachádza 
 
c) miestnosť č. 614 o rozlohe 1 m2 v objekte Švédske domky, 
súpisné č. 6217, na ulici Botanická 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 13 – budova ubytovacieho zariadenia, číslo parcely 3142, 
o výmere 381 m2, na ktorej sa stavba nachádza 
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Identifikácia nájomcu CENT, s.r.o., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 
IČO : 35 810 602 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

poskytovanie služby - pranie a sušenie bielizne bez obsluhy 
v automatických práčkach 

Výška nájomného 1 273,24 EUR ročne (45,80 EUR/m2/rok) 
Energie a služby Cena za poskytnuté energie (dodávka elektrickej energie a dodávka 

teplej a studenej vody) je fakturovaná na základe skutočných 
odberov podľa odpočtu meračov nainštalovaných v prenajatých 
priestoroch a na základe cien energií platných cenníkov BVS 
(vodné, stočné) a faktúr vystavených dodávateľom Slovakia Energy  
(elektrická energia). 

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. 

 
Uznesenie č. 19/2017 

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. 923, č. 924 a č. 936 o celkovej 
výmere 60 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 Slovenská arbitrážna a.s.,  Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava 
IČO: 35 922 761 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriadenie kancelárií 

Výška nájomného 2 389,80 EUR ročne  (39,83 EUR/m2/rok) 
Energie a služby 1 453,03 EUR ročne + DPH  

(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015) 
Z toho: 
elektrická energia       893,03 EUR + DPH 
ostatné služby             560,00 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 1.4.2017 do 31.03.2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 
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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. 

 
Uznesenie č. 20/2017 

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, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 
22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65, zapísanej 
na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou 
katastra Bratislava II,  ktoré boli prerobené na ambulancie 
na základe vydaného stavebného povolenia zo dňa 19.10.2007 pod 
číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 
pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie 
všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
prestavba lekarne“ 

Identifikácia nájomcu DanKoMed, s.r.o., Ružinovská 12, 821 01 Bratislava 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

ambulancia všeobecného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 16,30 m2 80 EUR/m2/1 rok      1 304 EUR/1 rok 
sesterňa – 12,00 m2  80 EUR/m2/1 rok  960 EUR/1 rok 
sklad – 3,00 m2  50 EUR/m2/1 rok  150 EUR/1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 16,52 m2  
    30 EUR/m2/1 rok    496,60 EUR/1 rok 
 
Spolu za rok   2 909,60 EUR/1 rok 

Energie a služby Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz 
za mesiac. 
Paušálne platby:  
Voda a teplo 
 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t.j. 433,25 EUR bez DPH 
Výťah, OLO, ochrana objektu 
 399,28 EUR / rok bez DPH 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2020 
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. 

 
Uznesenie č. 21/2017 

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 
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Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 
826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65, 
zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom 
v Bratislave, Správou katastra Bratislava II,  ktoré boli prerobené 
na ambulancie na základe vydaného stavebného povolenia zo dňa 
19.10.2007 pod číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované 
dňa 28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu 
„Ambulancie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti prestavba lekarne“. 

Identifikácia nájomcu Femina centrum, s.r.o., Papraďova 9, 821 01 Bratislava 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 15 m2  80 EUR/m2/1 rok      1 200 EUR/1 rok 
sesterňa – 8,20 m2  80 EUR/m2/1 rok  656 EUR/1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 12,24 m2  
    30 EUR/m2/1 rok    367,20 EUR/1 rok 
 
Spolu za rok   2 223,20 EUR/1 rok 

Energie a služby Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz 
za mesiac. 
Paušálne platby:  
Voda a teplo 
 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t.j. 321,09 EUR bez DPH 
Výťah, OLO, ochrana objektu 
 399,28 EUR / rok bez DPH 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2018 
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. 

 
Uznesenie č. 22/2017 

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, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 
22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65, zapísanej 
na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou 
katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na základe 
vydaného stavebného povolenia  zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK 
a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 pod číslom 
SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej 
a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba 
lekarne“. 

Identifikácia nájomcu ImunoAlergoDom, s.r.o., Prešovská 57, 821 02 Bratislava 
Účel nájmu, spôsob  ambulancia odborného lekára 
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a rozsah užívania  
predmetu nájmu 
Výška nájomného ambulancia – 15,20 m2 80 EUR/m2/1 rok      1 216 EUR/1 rok 

sesterňa – 9,90 m2  80 EUR/m2/1 rok  792 EUR/1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 13,25 m2  
    30 EUR/m2/1 rok    397,50 EUR/1 rok 
 
Spolu za rok   2 405,50 EUR/1 rok 

Energie a služby Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz 
za mesiac. 
Paušálne platby:  
Voda a teplo 
 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t.j. 347,45 EUR bez DPH 
Výťah, OLO, ochrana objektu 
 399,28 EUR / rok bez DPH 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2020 
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. 

 
Uznesenie č. 23/2017 

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, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 
22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65, zapísanej 
na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou 
katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na základe 
vydaného stavebného povolenia  zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK 
a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 pod číslom 
SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej a 
špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba 
lekarne“ 

Identifikácia nájomcu K.ORT, s.r.o., Ružinovská 12, 821 01 Bratislava 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 19,20 m2 80 EUR/m2/1 rok      1 536 EUR/1 rok 
sesterňa – 9,40 m2  80 EUR/m2/1 rok  752 EUR/1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 15,10 m2  
    30 EUR/m2/1 rok        453 EUR/1 rok 
 
Spolu za rok   2 741,00 EUR/1 rok 

Energie a služby Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz 
za mesiac. 
Paušálne platby:  
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Voda a teplo 
 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t.j. 395,92 EUR bez DPH 
Výťah, OLO, ochrana objektu 
 399,28 EUR / rok bez DPH 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2020 
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. 

 
Uznesenie č. 24/2017 

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, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 
22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65, zapísanej 
na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou 
katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na základe 
vydaného stavebného povolenia  zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK 
a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 pod číslom 
SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej a 
špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba 
lekarne“ 

Identifikácia nájomcu MAGAPRAKTIK, s.r.o., Ružinovská 12, 821 01 Bratislava 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 15,20 m2 80 EUR/m2/1 rok      1 216 EUR/1 rok 
sesterňa – 10,14 m2  80 EUR/m2/1 rok    811,20 EUR/1 rok 
sklad – 3,30 m2  50 EUR/m2/1 rok  165 EUR/1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 15,12 m2  
    30 EUR/m2/1 rok        453 EUR/1 rok 
 
Spolu za rok   2 645,80 EUR/1 rok 

Energie a služby Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz 
za mesiac. 
Paušálne platby:  
Voda a teplo 
 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t.j. 396,47 EUR bez DPH 
Výťah, OLO, ochrana objektu 
 399,28 EUR / rok bez DPH 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2020 
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. 
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Uznesenie č. 25/2017 

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, ktoré sa nachádzajú na ulici Odbojárov 10, 832 
32 Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele č. 11279/1, zapísanej 
na LV 1401 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou 
katastra BA III, ktoré boli prerobené na ambulancie za základe 
vydaného stavebného povolenia zo dňa 6.9.2005 pod číslom ÚKaSP 
– 2005/941-MBL a skolaudované dňa 19.10.2005 pod. číslom 
ÚKaSP – 2005/1495-MBL pre stavbu „Ambulancie praktického a 
všeobecného lekára“ 

Identifikácia nájomcu MUDr. Galina Taragelová, Sibírska 46, 831 02 Bratislava 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 21,24 m2 65 EUR/m2/1 rok      1 391 EUR/1 rok 
sesterňa – 13,28 m2  65 EUR/m2/1 rok    863,20 EUR/1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 6,98 m2  
          24,26 EUR/m2/1 rok    169,33 EUR/1 rok 
 
Spolu za rok   2 423,53 EUR/1 rok 

Energie a služby Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz 
za mesiac. 
Cena za služby spojené s užívaním priestoru predmetu nájmu :  

• Dodávka elektriky, vody, teplej vody, tepla, 
• Odvoz smetí a likvidácia odpadu 
• Používanie a upratovanie WC 
• Prevádzka telekomunikačných liniek 

je vyčíslená na : 39,50 EUR/mesačne bez DPH,  
cena za služby celkom 474,00 EUR ročne bez DPH. 
Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu zmluvy a jej 
dodatkov. Telefón sa fakturuje podľa skutočných nákladov. 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2020 
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. 

 
Uznesenie č. 26/2017 

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, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 
22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65, zapísanej 
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na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou 
katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na základe 
vydaného stavebného povolenia  zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK 
a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 pod číslom 
SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej a 
špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba 
lekarne“ 

Identifikácia nájomcu MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc., s.r.o., Ružinovská 12,  
821 01 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára  
(alergologicko - imunologická ambulancia) 
 

Výška nájomného ambulancia – 35,20 m2 80 EUR/m2/1 rok      2 816 EUR/1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 18,58 m2  
    30 EUR/m2/1 rok    557,40 EUR/1 rok 
 
Spolu za rok   3 373,40 EUR/1 rok 

Energie a služby Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz 
za mesiac. 
Paušálne platby:  
Voda a teplo 
 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t.j. 487,25 EUR bez DPH 
Výťah, OLO, ochrana objektu 
 399,28 EUR / rok bez DPH 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2020 
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. 

 
Uznesenie č. 27/2017 

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, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 
22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65, zapísanej 
na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou 
katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na základe 
vydaného stavebného povolenia  zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK 
a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 pod číslom 
SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej a 
špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba 
lekarne“ 

Identifikácia nájomcu MUDr. Oľga Balážiová, s.r.o., Medená 25, 811 02  Bratislava 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára (kardiológ) 
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Výška nájomného ambulancia – 22,40 m2 80 EUR/m2/1 rok      1 792 EUR/1 rok 
sesterňa – 9,20 m2  80 EUR/m2/1 rok  736 EUR/1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 16,70 m2  
    30 EUR/m2/1 rok    501,00 EUR/1 rok 
 
Spolu za rok   3 029,00 EUR/1 rok 

Energie a služby Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz 
za mesiac. 
Paušálne platby:  
Voda a teplo 
 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t.j. 437,60 EUR bez DPH 
Výťah, OLO, ochrana objektu 
 399,28 EUR / rok bez DPH 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2020 
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. 

 
Uznesenie č. 28/2017 

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, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 
22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65, zapísanej 
na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou 
katastra Bratislava II,  ktoré boli prerobené na ambulancie na 
základe vydaného stavebného povolenia  zo dňa 19.10.2007 pod 
číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 
pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie 
všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
prestavba lekarne“ 

Identifikácia nájomcu NZZ DIA ENDO, s.r.o., Rezedová 22, 821 01 Bratislava 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 18,70 m2 80 EUR/m2/1 rok      1 496 EUR/1 rok 
sesterňa – 16,90 m2  80 EUR/m2/1 rok      1 352 EUR/1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 18,80 m2  
    30 EUR/m2/1 rok    564,00 EUR/1 rok 
 
Spolu za rok   3 412,00 EUR/1 rok 

Energie a služby Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz 
za mesiac. 
Paušálne platby:  
Voda a teplo 
 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t.j. 492,86 EUR bez DPH 
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Výťah, OLO, ochrana objektu 
 399,28 EUR / rok bez DPH 

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. 

 
Uznesenie č. 29/2017 

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, ktoré sa nachádzajú na ulici Odbojárov 10, 832 
32 Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele č. 11279/1, zapísanej 
na LV 1401 vydanom Katastrálnym úradom v Bratislave , Správou 
katastra BA III, ktoré boli prerobené na ambulancie za základe 
vydaného stavebného povolenia zo dňa 6.9.2005 pod číslom ÚKaSP 
– 2005/941-MBL a skolaudované dňa 19.10.2005 pod. číslom 
ÚKaSP – 2005/1495-MBL pre stavbu „Ambulancie praktického a 
všeobecného lekára“. 

Identifikácia nájomcu ONKODERMA s.r.o., Alstrova 6055/117,  831 06 Bratislava – Rača 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 13,00 m2 65 EUR/m2/1 rok    845,00 EUR/1 rok 
sesterňa – 6,50 m2  65 EUR/m2/1 rok    422,50 EUR/1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 6,98 m2  
          24,26 EUR/m2/1 rok    169,33 EUR/1 rok 
 
Spolu za rok   1 436,83 EUR/1 rok 

Energie a služby Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz 
za mesiac.  
Paušálne platby:  
Cena za služby spojené s užívaním priestoru predmetu nájmu :  

• Dodávka elektriky, vody, teplej vody, tepla, 
• Odvoz smetí a likvidácia odpadu 
• Používanie a upratovanie WC 

 je vyčíslená na : 9,06 EUR/1m2/ročne bez DPH, cena za služby 
celkom 240,00 EUR ročne bez DPH. 
Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu zmluvy a jej 
dodatkov. Telefón sa fakturuje podľa skutočných nákladov. 

Doba nájmu od 15.3.2017 do 14.3.2020 
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. 
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Uznesenie č. 30/2017 

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 25,46 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok C, 1 NP, m.č. 24 ) 

Identifikácia nájomcu Ján Molnár, Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

Kancelária 

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 1.4.2017 do 31.3.2019 
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. 

 
Uznesenie č. 31/2017 

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 Výškových blokoch súp. č. 211, č. p. 2934  
blok C, prízemie o výmere  31,14 m2 

Identifikácia nájomcu Študentský servis, s.r.o., Jedlíková 5, 040 11 Košice 
IČO: 43 899 561 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

Kancelária 

Výška nájomného 83 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 8.3.2017 do 28.2.2020 
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. 

 
Uznesenie č. 32/2017 

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

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestory na umiestnenie 2 automatov na fit tyčinky, a to na 
Átriových domkoch blok E, 1 NP, o výmere 1 m2 a na Manželských 
internátoch, blok J o výmere 1 m2, spolu 2 m2 

Identifikácia nájomcu Veracom, s.r.o., Segnáre 64, 841 03  Bratislava 
IČO: 44 424 353 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzka automatov na fittyčinky 

Výška nájomného 150 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby zálohový poplatok 30 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
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. 

 

Uznesenie č. 33/2017 

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 plochy časti strechy o výmere 35 m2, ktorá sa nachádza na 
budove č. súpisné 6, D I., na ulici Botanická 25, 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, číslo parcely 3118, o výmere 1583 m2, na ktorej sa 
stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
IČO : 35 697 270 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných 
telekomunikačných sietí a poskytovanie verejnej telefónnej služby 

Výška nájomného 3 053,75 EUR ročne za celkovú výmeru prenajatej plochy 
Energie a služby Cena za poskytnuté energie (dodávka elektrickej energie) je 

fakturovaná na základe skutočných odberov podľa odpočtu merača. 
Doba nájmu od 1.4.2017 do 31.3.2022 
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. 
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Uznesenie č. 34/2017 

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 ploche 10,0 m2 umiestnené v 1. podzemnom 
podlaží budovy P4 v areáli bývalých predklinických ústavov 
JLF UK v Martine, Sklabinská ulica č. 26 – súpisné číslo stavby 156 
zapísané na liste vlastníctva č. 299 vydanom Okresným úradom 
Martin, katastrálnym odborom, druh stavby: 11 – budova pre 
školstvo, na vzdelávanie a výskum, na pozemku, číslo parcely 
1883/398 o výmere 551 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu STEFE Martin, a. s. (býv. Martico a.s.),Východná 14, 036 01 Martin 
IČO: 36 395 714 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie technológií odovzdávacej stanice tepla a rozvodov 
tepelného potrubia pre zabezpečenie dodávky tepla a teplej úžitkovej 
vody, ich prevádzkovanie, obsluhu a opravy 

Výška nájomného 13,28 EUR/m2/rok bez DPH   
spolu za celkovú plochu 10 m2 :   132,80 EUR ročne 

Energie a služby Náklady na elektrickú energiu bude nájomca hradiť podľa skutočnej 
spotreby na základe odpočtu podružného elektromeru nájomcu a 
aktuálne platnej ceny elektrickej energie v čase odpočtu. Odpočet 
spotreby elektrickej energie sa bude robiť štvrťročne k poslednému 
dňu uplynulého štvrťroka.  
Takto vypočítaná cena za služby sa zvýši o 20 % DPH. 

Doba nájmu od 1.6.2017 do 31.5.2020 
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. 

 
Uznesenie č. 35/2017 

Akademický senát UK mení uznesenie č. 18. 6/2016 z 8. riadneho zasadnutia Akademického 
senátu UK dňa 14. decembra 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 16 EUR/m2/rok plus DPH za priestory o výmere 
48,38 m2 a 8 EUR/m2/rok plus DPH za priestory o výmere 68,33 m2 
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
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Uznesenie č. 36/2017 

Akademický senát UK mení uznesenie č. 20. 6/2016 z 8. riadneho zasadnutia Akademického 
senátu UK dňa 14. decembra 2016 takto: 

pôvodné znenie 

Identifikácia nájomcu Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD., Lehockého 2, 811 05 Bratislava 

nové znenie 

Identifikácia nájomcu In Music, Galbavého 1, 841 03  Bratislava 
IČO: 37 926 373 

 

Uznesenie č. 37/2017 

Akademický senát UK mení uznesenie č. 23. 6/2016 z 8. riadneho zasadnutia Akademického 
senátu UK dňa 14. decembra 2016 takto: 

pôvodné znenie 

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 

nové znenie 

Špecifikácia predmetu 
nájmu 

nájom časti pozemku registra „C“, parc. č. 3175/12 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 

 

Uznesenie č. 38/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK 
v znení prijatého pozmeňujúceho návrhu. 

 

Uznesenie č. 39/2017 

Akademický senát UK volí prof. PhDr. Zlaticu Plašienkovú, PhD. za predsedníčku Pedagogickej 
a vedeckej komisie Akademického senátu UK. 

 

Uznesenie Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK volí doc. RNDr. Martina Putalu, PhD. 
za podpredsedu Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu UK. 

 

Uznesenie č. 40/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 
1.1.2016 do 31.12.2016. 
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Uznesenie č. 41/2017 

Akademický senát UK podľa čl. 13 ods. 1 a 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK 

I. 

vyhlasuje doplňovacie voľby do Akademického senátu UK na uprázdnené miesto jedného člena 
zamestnaneckej časti Akademického senátu UK vo volebnom obvode FaF UK, 

II. 

určuje obdobie na hlasovanie v doplňovacích voľbách do Akademického senátu UK od 9. marca 
2017 do 25. apríla 2017. 

 

Uznesenie č. 42/2017 

Akademický senát UK volí Bc. Filipa Vincenta za člena Právnej komisie Akademického senátu 
UK. 

 

 

 

 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


