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Materiál obsahuje: 

1. Návrhy uznesení. 

2. Informácia o prerokovaní materiálu komisiami AS UK. 

3. Žiadosti o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu s nájmom nehnute ného majetku: 
1. Delikomat Slovensko, s.r.o. doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan PriF UK automaty na kusový tovar 

2. Katarína Beňová doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan PriF UK kvetinárstvo 

3. Klára Ili ová doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan PriF UK papiernictvo 

4. JURECKA s.r.o. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK ambulancia 

5. DRUMAS PLUS, s.r.o. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK Nápojový automat 

6. SLOV. ASOC. BOCCIE prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK prenosné ihrisko na bocciu 

7. Mesto Lučenec prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK sídlo mestského úradu 

8. art studio soka s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riadite  VM Mlyny UK sklad 

9. ENERGY HOLD SLOVAKIA Mgr. Róbert Gula, MBA, riadite  VM Mlyny UK kancelária 

10. GS - SERVIS, s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riadite  VM Mlyny UK kancelária 

11. Katarína Nachtnebelová Mgr. Róbert Gula, MBA, riadite  VM Mlyny UK krajčírstvo 

12. MUDr. Danica Petrovajová Mgr. Róbert Gula, MBA, riadite  VM Mlyny UK sklad - archív 

13. Zdravomat s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riadite  VM Mlyny UK potravinový automat 

14. Martin Burian prof. PaedDr. Alica Vančová, PhD., dekanka PdF UK nápojový automat 

15. PORS-WEST, s.r.o. prof. PaedDr. Alica Vančová, PhD., dekanka PdF UK automat na kávu 

16. Ladislav Méry - HEURÉKA prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK predajňa kníh 

17. Akad. šport. klub DUNAJ prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK prezliekareň 

18. ESMEDIKA s.r.o. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK ambulancia 

19. Časnochová s.r.o. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK ambulancia 

4. Návrhy na zrušenie uznesenia AS UK č. 13/2017. 



Návrhy uznesení 

 

1. 
Akademický senát UK pod a § 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 kusový 
tovar (čokoládové tyčinky, trubičky, sušienky, bagety, nápoje a 
pod.) o rozlohe spolu 2 m2 : 
 
1 automat – kusový 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 – mestská čas  Karlova Ves, okres Bratislava IV na 
parcele č. 3049/1, súp. č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2 
 
1 automat – kusový automat v pavilóne B1 (CH1 III), 0 podlažie 
Univerzity Komenského v Bratislave -Prírodovedeckej fakulty, 
v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec 
Bratislava – mestská čas  Karlova Ves, okres Bratislava IV na 
parcele č. 3049/2, súp. č. 5694, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2 

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

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie 2 kusových automatov pre využitie študentmi, 
zamestnancami a návštevníkmi fakulty (cukrovinky, bagety, nápoje) 

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

1x automat............................................22,37 EUR s DPH / mesiac 
( 5,5  kWh/deň ) 
1x automat ....................... ...............    22,37  EUR s DPH / mesiac  
( 5,5  kWh/deň ) 
Spolu elektrická energia za 2 automaty: 44,74 EUR s DPH / mesiac 

Doba nájmu od 1.7.2017 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 platnos . 
 
2. 

Akademický senát UK pod a § 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 – predajňa kvetov a darčekov vo vestibule 
v pavilóne CH1  0 podlažie o rozlohe 5,70 m2 a sklad v pavilóne 



CH1  -1 podlažie č. m. 023 o rozlohe 14,10 m2 v budove Univerzity 
Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, zapísanej na LV 
č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava – mestská čas  Karlova 
Ves, okres Bratislava IV na parcele č. 3049/1, súp. č. 3278 

Identifikácia nájomcu Katarína Beňová – BETY DEKOR, Priehradka 393, 966 01 Hliník 
nad Hronom    IČO: 35 299 207 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

predajňa : kvetinárstvo a darčekové predmety 

Výška nájomného predajňa 66 EUR/ m2/rok 
sklad 22 EUR/ m2/rok 

Energie a služby Predajňa : 
elektrická energia ........   1,56 EUR s DPH/mesiac (0,576 kWh/deň) 
vodné a stočné.............................   0,97 EUR s DPH/mesiac/1 osoba 
odvoz odpadu..........................   0,94 EUR bez DPH/mesiac/1 osoba 
 
Sklad : bez energií 
 
Spolu............................................  3,47  EUR/ 1 mesiac 

Doba nájmu od 1.10.2017 do 30.9.2022 
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 platnos . 
 
3. 

Akademický senát UK pod a § 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: 
 
predajňa papiernictvo, učebnice, kopírovacie, viazacie a doplnkové 
služby o rozlohe 20,65 m2 v pavilóne B2, 0 podlažie budovy 
Univerzity Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, 
v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec 
Bratislava – mestská čas  Karlova Ves, okres Bratislava IV na 
parcele č. 3049/1,  súp. č. 3278  
 
sklad v pavilóne CH1, -1 podlažie č. m. 023 o rozlohe 9,00 m2 
v budove Univerzity Komenského v Bratislave Prírodovedeckej 
fakulty, zapísanej na LV č.727 pre k.ú. Karlova Ves, obec 
Bratislava – mestská čas  Karlova Ves, okres Bratislava IV na 
parcele č. 3049/1, súp. č. 3278 

Identifikácia nájomcu Klára Ili ová, Blumentálska 24, 811 07 Bratislava 
IČO: 41 329 091 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

predajňa papiernictvo, učebnice, kopírovacie, viazacie a doplnkové 
služby pre zamestnancov a študentov UK PRIF 



Výška nájomného predajňa 66 EUR/ m2/rok 
sklad 44 EUR/ m2/rok 

Energie a služby elektrická energia ..........   21,42 EUR s DPH/mesiac (7,9 kWh/deň) 
vodné a stočné.............................   0,97 EUR s DPH/mesiac/1 osoba 
odvoz odpadu..........................   0,94 EUR bez DPH/mesiac/1 osoba 
 
Spolu............................................ 23,33  EUR/ 1 mesiac 

Doba nájmu od 1.10.2017 do 30.9.2022 
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 platnos . 
 
4. 

Akademický senát UK pod a § 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 o celkovej rozlohe 68,58 m2 (ambulancia 
praktického lekára a sociálne zariadenie) nachádzajúce sa 
v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, objekt novej budovy  
č. súp. 78 na pozemku parc. č. 207/5, k. ú. Staré Mesto, zapísané na 
LV č. 3405 

Identifikácia nájomcu JURECKA s.r.o., Šafárikovo nám. č. 6, 811 02 Bratislava 
IČO: 36 752 657 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sídlo spoločnosti JURECKA s.r.o. a poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii, 
v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých, prednostne pre 
zamestnancov UK 

Výška nájomného 47,30 EUR/m2/rok 
(mesačne 270,32 EUR, ročne 3 243,83 EUR) 

Energie a služby dodávka tepla, teplej a studenej vody, stočného a el. energie 
preddavok 41,67 EUR mesačne + 8,33 EUR DPH (spolu: 50 EUR) 
vyúčtovanie preddavku za služby sa vykoná ročne do 31.5. 
nasledujúceho roka na základe dodávate ských faktúr 

Doba nájmu od 1.1.2018 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 platnos . 
 
5.  

Akademický senát UK pod a § 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 o rozlohe 1 m2 nachádzajúci sa v Lučenci na 
Novohradskej 1, v budove Univerzity Komenského v Bratislave, 
súp. č. 316 na parc. č. 2033/1, k.ú. Lučenec, zapísané na LV č. 5294 

Identifikácia nájomcu DRUMAS PLUS s.r.o., Erenburgova 2060/17, 984 01 Lučenec 
IČO: 43 828 388 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie samoobslužného nápojového automatu v hale objektu 
na Novohradskej 1 v Lučenci, čas  A 

Výška nájomného 40 EUR/m2/rok 
Energie a služby náklady za služby spojené s prevádzkovaním automatu bude rieši  

v zmysle Príkaznej zmluvy väčšinový nájomník, ktorým je Mesto 
Lučenec 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2022 
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 platnos . 
 
6.  

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory o rozlohe 206,27 m2 nachádzajúce sa v Lučenci 
na Novohradskej 1, v budove Univerzity Komenského v Bratislave, 
súp. č. 316 na parc. č. 2033/1, k.ú. Lučenec, zapísané na LV č. 5294 

Identifikácia nájomcu SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA BOCCIE, Zvolenská 41,  
985 59 Vidiná   IČO: 00 631 655 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

nebytové priestory za garážami časti B (úroveň suterénu 
k hlavnému vchodu do budovy) plochy 206,27 m2, na zriadenie 
prenosného ihriska na bocciu (boccia je triafacia hra, ktorá sa hrá so 
štyrmi gu ami; úlohou hráča je čo najbližšie nakotú a  gu u k malej 
guličke, zvanej Palino), kde budú trénova  telesne postihnuté deti, 
dospelí, deti s preukazom ZP, členovia základnej organizácie 
telesne postihnutých v Lučenci a členovia boccia klubov v Lučenci 

Výška nájomného 1 EUR/m2/rok 
Energie a služby náklady za služby spojené s prenájmom bude rieši  v zmysle 

Príkaznej zmluvy väčšinový nájomník, ktorým je Mesto Lučenec 
Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2022 
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 platnos . 
 



7.  
Akademický senát UK pod a § 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 nachádzajúce sa v Lučenci na Novohradskej 1, 
v budove súp. č. 316 na parcele č. 2033/1 a 2033/7, k.ú. Lučenec, 
zapísané na LV č. 5294 
celková plocha prenajatých priestorov je 3 455,87 m2, z čoho je 
2 895,18 m2 plochy užívanej sústavne a 560,69 m2 plochy užívanej 
príležitostne 

Identifikácia nájomcu Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec 
IČO: 00 316 181 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

v nebytových priestoroch sídli Mestský úrad Lučenec 

Výška nájomného 17 EUR/m2/rok za priestory využívané sústavne 
5 EUR/m2/rok za priestory využívané príležitostne 
celkom: 52 021, 51 EUR/rok 

Energie a služby energie a služby spojené s užívaním nebytového priestoru sú v réžii 
Mesta Lučenec (v zmysle uzatvorenej príkaznej zmluvy) 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2022 
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 platnos . 
 
8. 

Akademický senát UK pod a § 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 bývalej kuchyne a jedálne na Manželských 
internátoch, súp. č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J prízemie, 
o celkovej výmere 20 m2 

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

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

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 1.6.2017 do 31.8.2018 
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 platnos . 
 

9. 
Akademický senát UK pod a § 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 7,55 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 
č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I ,prízemie) 

Identifikácia nájomcu ENERGY HOLD SLOVAKIA, s.r.o., Staré Grunty 36,  
841 04 Bratislava    IČO: 45 339 147 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 45 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.6.2017 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 platnos . 

 
10. 

Akademický senát UK pod a § 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 18,86 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I, prízemie) 

Identifikácia nájomcu GS - SERVIS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 
IČO: 45 339 147 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 45 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.8. 2017 do 31.7.2022 
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 platnos . 

 
11. 

Akademický senát UK pod a § 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 Výškových blokoch súp.č.211, č. parcely 2934 
blok B 2 PP, o výmere 17,18 m2 

Identifikácia nájomcu Katarína Nachtnebelová – KA – MAR, Púpavová 29,  
841 04 Bratislava    IČO: 22 660 305 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

krajčírstvo 
 

Výška nájomného 65 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2021 
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 platnos . 

 
12. 

Akademický senát UK pod a § 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 Výškových blokoch súp. č. 211 č. p. 2934 
v bloku D na 1.PP o výmere 5,02 m2 

Identifikácia nájomcu MUDr. Danica Petrovajová, ŠDaJ . Štúra, Staré grunty 36,  
842 25 Bratislava   IČO: 30 851 211 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad - archív 

Výška nájomného 20 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby len elektrická energia a kúrenie: 

zálohový poplatok 6,66 EUR/m2/rok plus DPH 
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.6.2017 do 31.5.2021 
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 platnos . 

 
13. 

Akademický senát UK pod a § 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 automatu na potraviny  
o výmere 1 m2 v budove č. súpisné 5695  
(Manželské internáty, blok I, prízemie) 

Identifikácia nájomcu Zdravomat s.r.o., Brančská 11, 851 05  Bratislava 
IČO: 36 769 304 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzka potravinového automatu 

Výška nájomného 150 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby zálohový poplatok 240 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
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 platnos . 
 
14. 

Akademický senát UK pod a § 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 

budova PdF UK Šoltésovej ulica č. 4, Bratislava – Staré Mesto,  
súpisné číslo – 102673, parcelné číslo pozemku - 10172 
výmera nájomného priestoru 1 m2 na prízemí 

Identifikácia nájomcu Martin Burian, Studená 5, 821 04 Bratislava – Ružinov 
IČO: 44567481 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie automatu na kávu 

Výška nájomného 15 EUR/ m2/mesiac 
Energie a služby energie 21,30 EUR/ m2/mesiac + DPH 
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 platnos . 
 
15. 

Akademický senát UK pod a § 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 

budova PdF UK Račianska 59, Bratislava – Nové Mesto,  
súpisné číslo 3495, parcelné číslo pozemku 11800/2 
výmera nájomného priestoru 1 m2 vo vestibule 

Identifikácia nájomcu PORS-WEST, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava 
IČO: 31379940 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie automatu na kávu 

Výška nájomného 15 EUR/ m2/mesiac 
Energie a služby energie 21,30 EUR/ m2/mesiac + DPH 
Doba nájmu od 1.5.2017 do 30.4.2019 
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 platnos . 
 

16. 
Akademický senát UK pod a § 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 rozlohe 35,54 m2 (predajňa kníh, 
učebníc a doplnkového tovaru) nachádzajúce sa v Bratislave na 
Šafárikovom nám. č. 6, objekt historickej budovy č. súp. 78 na 
pozemku parc. č. 206, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405 

Identifikácia nájomcu Ladislav Méry, Ing. - HEURÉKA, Gazdovský rad 35/49,  
931 01 Šamorín    IČO: 11 703 776 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

predajňa kníh, učebníc a doplnkového tovaru 

Výška nájomného štvr rok  cena za nájom   cena za služby  spolu 

1.   1 125 EUR   125 EUR        1 250 EUR 
2.   1 125 EUR   125 EUR        1 250 EUR 
3.      450 EUR   125 EUR           575 EUR 
4.   1 350 EUR   125 EUR        1 475 EUR 

Ročne:  4 050 EUR   500 EUR        4 550 EUR 
Energie a služby cena za služby spojené s prenájmom: el. energia, vykurovanie, 

vodné a stočné 



Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2022 
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 platnos  
 

17.  

Akademický senát UK pod a § 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 

miestnos  na I. nadzemnom podlaží (bývalé bistro), ktorá sa 
nachádza v budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK na 
Botanickej ul. č. 7, Bratislava – mestská čas  Karlova Ves, okres 
Bratislava IV, k.ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, súp. č. 
stavby 6216 a č. parc. 3155/11 

Identifikácia nájomcu Akademický športový klub DUNAJ, Na Riviére 22,  
841 04 Bratislava   IČO: 31 808 301 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prezliekanie a odkladanie oblečenia detí, prípadne aj uchýlenia sa 
pred nepriazňou počasia, počas organizovania letného detského 
vodáckeho sústredenia s predpokladaným počtom 10-12 detí 
týždenne 

Výška nájomného 65,00 EUR/týždenne za skutočne uskutočnený turnus 
vyúčtovanie za nájom bude realizované každý príslušný týždeň 
jednou faktúrou 

Energie a služby cena za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 
(využívanie toalety a studenej a teplej vody) bude fakturovaná na 
základe skutočnej spotreby na základe odpočtu vodomeru, ktorý je 
inštalovaný priamo v sociálnom zariadení po ukončení doby nájmu 

Doba nájmu mesiace júl a august 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 platnos . 
 
18. 

Akademický senát UK pod a § 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 celkovej rozlohe 68,58 m2 (ambulancia 
praktického lekára a sociálne zariadenie) nachádzajúce sa 
v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, objekt novej budovy č. súp. 
78 na pozemku parc. č. 207/5, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV 
č. 3405 
 



B) jedno miesto na parkovisku UK, ktoré sa nachádza na parcele 
č. 207/5, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405 

Identifikácia nájomcu ESMEDIKA s.r.o., Šafárikovo nám. č. 6, 811 02 Bratislava 
IČO: 44 120 974 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sídlo spoločnosti ESMEDIKA s.r.o. a poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii, 
v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých, prednostne pre 
zamestnancov UK 

Výška nájomného A) 47,30 EUR/m2/rok 
(mesačne 270,32 EUR, ročne 3 243,83 EUR) 
 
B) 43,75 EUR/mesiac bez DPH, DPH 8,75 EUR, spolu: 52,50 EUR 
s DPH mesačne, t. j. 630 EUR ročne s DPH 

Energie a služby dodávka tepla, teplej a studenej vody, stočného a el. energie 
preddavok 41,67 EUR mesačne + 8,33 EUR DPH (spolu: 50 EUR) 
vyúčtovanie preddavku za služby sa vykoná ročne do 31.5. 
nasledujúceho roka na základe dodávate ských faktúr 

Doba nájmu od 1.1.2018 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 platnos . 
 
19. 

Akademický senát UK pod a § 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 celkovej rozlohe 45,60 m2 (stomatologická 
ambulancia a sociálne zariadenie) nachádzajúce sa v Bratislave na 
Šafárikovom nám. č. 6, objekt novej budovy č. súp. 78 na pozemku 
parc. č. 207/5, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405 
 
B) jedno miesto na parkovisku UK, ktoré sa nachádza na parcele 
č. 207/5, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405 

Identifikácia nájomcu Časnochová s.r.o., Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava 
IČO: 44 147 473 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sídlo spoločnosti Časnochová s.r.o. a poskytovanie stomatologickej 
starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii, 
v odbore zubné lekárstvo pre dospelých, prednostne pre 
zamestnancov UK 

Výška nájomného A) 47,30 EUR/m2/rok 
(mesačne 179,74 EUR, ročne 2 156,88 EUR) 
 
B) 43,75 EUR/mesiac bez DPH, DPH 8,75 EUR, spolu: 52,50 EUR 
s DPH mesačne, t. j. 630 EUR ročne s DPH 

Energie a služby dodávka tepla, teplej a studenej vody, stočného a el. energie 
preddavok 41,67 EUR mesačne + 8,33 EUR DPH (spolu: 50 EUR) 
vyúčtovanie preddavku za služby sa vykoná ročne do 31.5. 



nasledujúceho roka na základe dodávate ských faktúr 
Doba nájmu od 1.1.2018 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 platnos . 
 
 
 
 

Návrhy na zrušenie uznesenia AS UK č. 13/2017 

 
Akademický senát UK zrušuje uznesenie č. 13/2017 z 9. riadneho zasadnutia Akademického 
senátu UK dňa 8. marca 2017 z dôvodu nerealizácie predmetného nájmu. 



Informácia o prerokovaní materiálu  
komisiami AS UK 

 
 
Materiál bol prerokovaný na 11. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 19. apríla 2017. 
Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

Odporúčanie prítomných členov Finančnej komisie AS UK č. 1: 
Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK zaujímajú nasledovné stanovisko 

k Žiadostiam o udelenie súhlasu s nájmom nehnute ného majetku UK: 
a) Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK odporúčajú Akademickému 
senátu UK schváliť žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnute ného majetku. 
b) Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK odporúčajú Akademickému 
senátu UK schváliť predložené žiadosti o zriadenie vecných bremien po zapracovaní pripomienok. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 12 --- 12 0 0 

 
Pripomienky zo zápisnice komisie: 

7. Mesto Lučenec – predsedníčka navrhuje dopísa  dovetok – bez technického zhodnotenia 
19. Heuréka – predsedníčka navrhuje dopísa  dovetok – bez technického zhodnotenia 
 
 
Materiál bol prerokovaný na 14. zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 
AS UK dňa 19. apríla 2017. 
 
Uznesenie č. 4: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča 
Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnute ného majetku 
UK v správe VM . Štúra - Mlyny UK nájomcom  

art studio soka, s.r.o.,  

ENERGY HOLD SLOVAKIA, s.r.o.,  

GS - Servis, s.r.o.,  

Katarína Nachtnebelová - KA – MAR,  

MUDr. Danica Petrovajová, 

Zdravomat, s.r.o.  

pod a predložených písomných žiadostí. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 6 4 6 0 0 

 





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

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

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

1.� Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
 
Priestory na umiestnenie dvoch  automatov na kusový tovar ( čokoládové tyčinky, 
trubičky, sušienky, bagety,  nápoje  a pod. ) o rozlohe spolu 2  m2 : 
       
     1 automat – kusový automat v pavilóne CH1 vstupný vestibul , 0 podlažie     
      Univerzity Komenského   v Bratislave D Prírodovedeckej fakulty, v budove    
      zapísanej  na LV č.727 pre  k.ú.   Karlova Ves, obec BADm.č. Karlova Ves,  
      okres Bratislava IV na parcele č.3049/1,   súp.č. 3278, prenajatý priestor o  
      rozlohe 1 m2.  

 
    1 automat – kusový automat v pavilóne B1 (CH1 III), 0 podlažie Univerzity  
     Komenského v Bratislave DPrírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej  na LV   
     č.727 pre  k.ú. Karlova Ves, obec BADm.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV 
     na parcele č.3049/2, súp.č. 5694, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2. 

        
            Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že automaty sa nachádzajú na   
            voľných chodbách fakulty, ktoré nie je možné využiť na iné účely.  
     

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

            sídlo : Cementárska 15, 900 31 Stupava 

                                                 
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.... 



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

            bankové spojenie :  
            IBAN:  
            kontakt :   

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

 
             Umiestnenie  2 kusových automatov pre využitie študentmi, zamestnancami    
              a návštevníkmi fakulty (  cukrovinky, bagety, nápoje ).    

 
4.� Výška nájomného a energií 
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�� 150 eur/ m2/rok/ 1 automat  
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Elektrická energia 1. automat.......................22,37 eur s DPH/mesiac  ( 5,5 kWh/deň )  
Elektrická energia 2. automat.................... ..22,37 eur s DPH/mesiac ( 5,5 kWh/deň ) 

 
  �
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          5.  Doba nájmu : od 1.7.2017 do do 31.12.2019 
           
          6. Zdôvodnenie výberu nájomcu :  

 
             Nájomca má už v budove UK PRIF  prenajaté priestory pre automaty.  
             Poskytuje služby pre  študentov, zamestnancov, návštevníkov fakulty.   
 

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

 
Predmet nájmu nebude nájomcom  technicky zhodnotený.   

 
 

     V Bratislave dňa 10.4.2017 
 

 
 
 

                                                     doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
                                                   dekan fakulty 

          



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

 
Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

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

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

1. Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
 
- priestor – predajňa kvetov a darčekov vo vestibule v pavilóne CH1  0 podlažie  

o rozlohe 5,70 m2  a sklad v pavilóne CH1  -1 podlažie č.m. 023  o rozlohe 14,10 
m2 v budove Univerzity Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, 
zapísanej na LV č.727 pre k.ú. Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres 
Bratislava IV na parcele č.3049/1, súp.č. 3278      
 

            Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory neslúžia na plnenie   
            úloh UK  PRIF.                
       

2. Identifikácia nájomcu2  
 

Katarína Beňová – BETY DEKOR  
sídlo : Priehradka 393, 966 01 Hliník nad Hronom   
IČO :  35299207 
DIČ :  1020861754,  IČ DPH : -------------- 
Živnostenský register Okresný úrad Žiar nad Hronom  
Číslo živnostenského registra: 613 - 4176     

            Bankové spojenie :  
            IBAN:  
 
  

                                                 
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 : 
 
Predajňa  : kvetinársto a darčekové predmety  

      
      4.    Výška nájomného:   - predajňa 66 eur/ m2/rok 
                                                - sklad 22 eur/ m2/rok 
 
      5.     Cena za poskytované služby a dodávku energií : 
             
            Predajňa : 

elektrická energia ..........................   1,56 eur s DPH/mesiac (0,576 kWH/deň ) 
vodné a stočné...............................   0,97 eur s DPH/mesiac/1 osoba 
odvoz odpadu...................................0,94 eur bez DPH/mesiac/1 osoba 

 
            Sklad : bez energií 
 

Spolu............................................     3,47  eur/ 1 mesiac  
         
  

       6.  Doba nájmu : 1.10.2017 do 30.9.2022 
 

 7.   Zdôvodnenie výberu nájomcu :  
 

             Nájomca mal priestory prenajaté už aj v predchádzajúcom období. Vhodné služby pre 
             zamestnancov a študentov fakulty.      
 

  8.  Technické zhodnotenie predmetu nájmu. 
 

              Priestor nebude nájomcom technicky zhodnotený.  
 

  
 

V Bratislave  6.4.2017  
 
 
 
 
 

 
                                                     doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 

                                                   dekan fakulty 
          

 



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

 
Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

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

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

1. Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
 
- predajňa papiernictvo, učebnice, kopírovacie, viazacie a doplnkové služby 

o rozlohe 20,65 m2 v pavilóne B2, 0 podlažie budovy Univerzity Komenského 
v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej  na LV č.727 pre k.ú. 
Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č. 3049/1,  
súp.č. 3278  

- sklad v pavilóne CH1, -1 podlažie č.m. 023  o rozlohe 9,00 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.3049/1, súp.č. 3278.      
 

            Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory neslúžia na plnenie   
            úloh UK  PRIF.    
              
       

2. Identifikácia nájomcu2  
 

           Klára Iliťová  
           Sídlo : Blumentálska 24, 811 07 Bratislava   
           IČO :  41329091 
           DIČ :  1040074585,  IČ DPH : ----- 
           Živnostenský register Okresný úrad Bratislava  

                                                 
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.... 



          Číslo živnostenského registra: 111-27387     
          Bankové spojenie :  
          IBAN:  
          Kontakt:  
 
  

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu : 
 
Predajňa papiernictvo, učebnice, kopírovacie, viazacie a doplnkové služby 
pre zamestnancov a študentov UK PRIF.  

 
       
      4.    Výška nájomného:        predajňa 66 eur/ m2/rok 
                                                     sklad 44 eur/ m2/rok 

    
      5.     Cena za poskytované služby a dodávku energií  :  

 
elektrická energia .......................... 21,42 eur s DPH/mesiac ( 7,9 kWH/deň ) 
vodné a stočné...............................   0,97 eur s DPH/mesiac/1 osoba 
odvoz odpadu...................................0,94 eur bez DPH/mesiac/1 osoba 
Spolu............................................    23,33 eur/ 1 mesiac  

          
       6.  Doba nájmu : 1.10.2017 do 30.9.2022 
 
 

 7.   Zdôvodnenie výberu nájomcu :  
 

             Nájomca využíval priestory aj v predchádzajúcom období. 
 

  8.  Technické zhodnotenie predmetu nájmu. 
 

              Priestor nebude nájomcom technicky zhodnotený.  
 

  
 

       V Bratislave  6.4.2017  
 
 
 
 

 
                                                     doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 

                                                   dekan fakulty 
          

 























Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite a 
   Staré grunty 36, 841 04 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 vnútorného predpisu Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 18/2010, 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 priestory bývalej kuchyne a jedálne (nikdy nebola v prevádzke) na Manželských 
internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J prízemie, o celkovej výmere 20  m2. 
Priestor internát nepotrebuje z dôvodu prevádzky jedálne a kuchyne na Átriových domkoch 
blok C a V. Priestory sú v pôvodnom stave, pivničné.  
 
2. Indentifikácia nájomcu 

art studio soka s.r.o. 
Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 
Zast: Mgr. art. Andrej Šoka, konate  
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 
Odd: Sro Vložka: 97899/B 
IČO : 47 689 013 
DIČ : 2024069674 
 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

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 1.6.2017 do 31.8.2018. 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite a 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca sám požiadal o prenájom uvo nených priestorov.  
  
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 . Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite a 
   Staré grunty 36, 841 04 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 priestory o výmere 7,55 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695 
(Manželské internáty, blok I ,prízemie). Sociálne zariadenia v rámci bloku.   
 
2. Indentifikácia nájomcu 

ENERGY HOLD SLOVAKIA, s.r.o. 
Sídlo: Staré Grunty 36, Bratislava 841 04 
IČO: 45 339 147  
DIČ: 2022946101 
IČ DPH: SK2022946101 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 
Odd: sro, vložka č.: 104719/B  
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

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

Nájomné 45,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok 
plus DPH. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 
5.Doba nájmu 

Od 1.6.2017 do 31.5.2020. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2013 a žiada o predĺženie nájmu. 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite a 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 
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 . Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite a 
   Staré grunty 36, 841 04 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 priestory o výmere 18,86 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695 
(Manželské internáty, blok I ,prízemie). Priestor je v dobrom stave. Sociálne zariadenia 
v rámci bloku.   
 
2. Indentifikácia nájomcu 

GS - SERVIS, s.r.o. 
Sídlo: Sasinkova 5, Bratislava 811 08 
IČO: 45 339 147  
DIČ: 2020845332 
IČ DPH: SK2020845332 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 
Odd: sro, vložka č.: 27428/B 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

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

Nájomné 45,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok 
plus DPH. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 
5.Doba nájmu 

Od 1.8.2017 do 31.7.2022. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite a 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2007 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 . Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite a 
   Staré grunty 36, 841 04 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 priestor na Výškových blokoch súp.č.211, č. parcely 2934 blok B 2 PP, o výmere 
17,18 m2. Objekt (Výškové bloky) je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný. 
Nájomný priestor je v dobrom stave, upravený na užívanie na náklady nájomcu od roku 2006. 
Voda  a WC v rámci budovy. Dobrý prístup.  
 
 
2. Indentifikácia nájomcu 

Katarína Nachtnebelová – KA - MAR 
Sídlo: Púpavová 29, 841 04 Bratislava 
Zapísaná: na Obvodnom úrade v Bratislave 
Číslo živnostenského registra: 104-5995 
Zastúpená: Katarína Nachtnebelová 
IČO: 22660305 
DIČ: 1025326808 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Kontakt:   
 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Krajčírstvo 
 

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

Nájomné 65 EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus 
DPH. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite a 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 

5.Doba nájmu 

Od 01.07.2017 do 30.6.2021. 
 
 

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2011 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 . Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite a 
   Staré grunty 36, 841 04 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 priestor  na Výškových blokoch súp.č.211  č.p.2934  v bloku D na 1.PP o výmere  
5,02 m2. Objekt(výškové bloky) je v pôvodnom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný 
priestor v pôvodnom stave, nevyžaduje žiadne úpravy na splnenie účelu nájmu. Prístup dobrý, 
možnosť parkovania v blízkosti objektu. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci 
bloku. 
 
2. Indentifikácia nájomcu 

MUDr. Danica Petrovajová 
Sídlo : ŠDaJ . Štúra, Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 
IČO : 30851211 
Licencia o poskytovaní zdravotnej starostlivosti : OZ – 2501/2004 
Číslo účtu :  
Zastúpená : MUDr. Danica Petrovajová (ďalej len konate )     
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

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

Nájomné 20,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby(len el. energia a kúrenie) zálohový 
poplatok 6,66, -EUR/m2/rok plus DPH, skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 
5.Doba nájmu 

Od 1.6.2017 do 31.5.2021. 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite a 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si priestor prenajíma od roku 2014  a požiadal o predĺženie. 
 
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 . Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite a 
   Staré grunty 36, 841 04 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 prenájom  priestorov na umiestnenie automatu na potraviny o výmere 1 m2, ktoré 
sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok I, prízemie). 
  
2. Indentifikácia nájomcu 

Zdravomat s. r. o. 
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45654/B 
Zastúpená: Ing. Vladimír Tlčík, konate  
Sídlo: Brančská 11, Bratislava 851 05 
IČO: 36 769 304 
IČ DPH: SK2022380195 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

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

Nájomné 150,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 240,-EUR/m2 /rok 
plus DPH. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 
 

5.Doba nájmu 

Od 1.6.2017 do 31.5.2020. 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite a 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2016  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 
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Univerzita Komenského v Bratislave 
Kancelária AS UK  
Šafárikovo nám. 6  
P.O.BOX 440 
814 99 Bratislava 1 

        
 
 
 
 
 
Váš list/zo dňa Naše číslo   Vybavuje/℡   Bratislava 

 /� 860/2017 SD  Mgr. Vybíralová/49 287 207 12.04.2017 

�

�

Vec 
Žiadosť o schválenie prenájmu 
  
Vážený pán predseda AS UK, vážení členovia AS UK,  
 

v prílohe tohto listu si Vám dovoľujem predložiť žiadosť na schválenie prenájmu 
priestoru na prevádzku automatu na kávu v budove Pedagogickej fakulty UK na Šoltésovej 
č.4 v Bratislave. Uvedené bolo schválené dňa 1.3.2017 v AS UK PdF. 

 

S pozdravom 
 
 
 
 
 
 prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v.r. 
 dekanka fakulty 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prílohy: 1x podľa textu 
 



1  

Žiadateľ: 
Dekanka fakulty: prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 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 

 

ži a d am  
 

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

 

 
Náležitosti budúceho nájmu: 

 

1.� Budova PdF UK Šoltésovej ulica č. 4, Bratislava – Staré mesto,  
Súpisné číslo – 102673, parcelné číslo pozemku > 10172 

      Výmera nájomného priestoru 1 m2 na prízemí  
 

 

 

2.� Martin Burian, Studená 5, 821 04 Bratislava – Ružinov 

IČO: 44567481  
 

3.� Miesto pre automat na kávu.  
 

 
4.� Nájomné > 15 € /m²/mesačne 

Energie – 21,30 € /m²/mesačne + DPH 
 

 

 

5.� 1.4.2017 – 31.3.2019 (2 roky) 
 

 

 

6.� Nájomca má uzavretú zmluvu od roku 2012 a zmluvné záväzky si plní v lehote 
splatnosti. 

 

 

 

7.� Bez technického zhodnotenia 
 

 

 

 

   
                                                                                ……………………………………. 
                                                                                prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 
                                                                                             dekanka fakulty 
 
 

 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  
PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

DEKANÁT 
 Račianska 59, 813 34  Bratislava  
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
Telefón  E-mail    Internet 
02/44254960  sd@fedu.uniba.sk    www.fedu.uniba.sk 
 
 

 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Kancelária AS UK  
Šafárikovo nám. 6  
P.O.BOX 440 
814 99 Bratislava 1 

        
 
 
 
 
 
Váš list/zo dňa Naše číslo   Vybavuje/   Bratislava 

-/- 2497/2017-SD  Mgr. Vybíralová/49 287 207 29.3.2017 

 

 

Vec 
Žiadosť o schválenie prenájmu 
  
Vážený pán predseda AS UK, vážení členovia AS UK,  
 

v prílohe tohto listu si Vám dovoľujem predložiť žiadosť na schválenie prenájmu 
priestoru na prevádzku automatu na kávu v budove Pedagogickej fakulty UK na Račianskej 
č.59 v Bratislave. Uvedené bolo schválené dňa 1.3.2017 v AS UK PdF. 

 

S pozdravom 
 
 
 
 
 
 prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v.r. 
 dekanka fakulty 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prílohy: 1x podľa textu 
 

mailto:sd@fedu.uniba.sk


1  

Žiadateľ: 
Dekanka fakulty: prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 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 am  
 

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

 

 
Náležitosti budúceho nájmu: 

 

1. Budova PdF UK Račianska 59, Bratislava – Nové mesto,  
Súpisné číslo – 3495, parcelné číslo pozemku - 11800/2 

      Výmera nájomného priestoru 1 m2 vo vestibule 
 

 

2. PORS-WEST, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava 

IČO: 31379940  
 

3. Miesto pre automat na kávu.  
 

 
4. Nájomné - 15 € /m²/mesačne 

Energie – 21,30 € /m²/mesačne + DPH 
 

 

 

5. 1.5.2017 – 30.4.2019 (2 roky) 
 

 

 

6. Nájomca má uzavretú zmluvu od roku 2009 a zmluvné záväzky si plní v lehote 
splatnosti. 

 

 

7. Bez technického zhodnotenia 
 

 

 

 

 

   
                                                                                ……………………………………. 
                                                                                prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 
                                                                                             dekanka fakulty 
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