
Univerzita Komenského v Bratislave 
Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin 
 

vyhlasuje: 
 

1. podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade s  § 
5 ods. 2 zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií 
v znení neskorších predpisov, v súlade s Čl. 8 ods. 1 vnútorného predpisu Univerzity 
Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) č. 18/2010 Smernice rektora UK o nakladaní 
s majetkom UK a v súlade s uznesením Akademického senátu UK v Bratislave č. 
69/2018 zo 17. riadneho zasadnutia AS UK dňa 27. júna 2018  

 
obchodnú verejnú súťaž  

na predaj nehnuteľností vo vlastníctve UK v Bratislave nasledovne: 
 
A/  Pozemky a stavby nachádzajúce sa v k.ú. Martin, obec Martin, okres Martin, 

ul. Sklabinská 26,  zapísané na LV č. 299: 

a)  Pozemky: 

-  parc. č. KN 1883/18, parcela registra „C“ o výmere 9125 m2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

-  parc. č. KN 1883/398, parcela registra „C“ o výmere 551 m2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria. 

b) Stavby: 

-  Predklinické ústavy, súpisné číslo 156, postavené na pozemku parc. č. 
1883/18: 

-  budova Ústavu mikrobiológie a imunológie 
-  budova Ústavu farmakológie 
-  budova Ústavu verejného zdravotníctva 
-  budova Ústavu patologickej fyziológie 
-  budova Vrátnice 
-  budova Centrálneho zverinca 
-  objekt autogaráží 
-  objekt prevádzkového skladu a skladu krmiva 
-  prefabrikované, panelové garáže. 

 
B/ Pozemky a stavby nachádzajúce sa v k.ú. Vrútky, obec Vrútky, okres Martin, 

ul. J. Kalinčiaka 2, zapísané na LV č. 2041: 

a)  Pozemok  
-  parc. č. KN 707/3, parcela registra „C“ o výmere 228 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria. 

b) Stavby 
-  budova Ústavu molekulovej biológie, súpisné číslo 3306, postavená na 

pozemku parc. č. 707/3. 
 
 



2. podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade s  § 
5 ods. 1 zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií 
v znení neskorších predpisov, v súlade s Čl. 8 ods. 1 vnútorného predpisu Univerzity 
Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) č. 18/2010 Smernice rektora UK o nakladaní 
s majetkom UK a v súlade s uznesením Akademického senátu UK v Bratislave č. 
70/2018 zo 17. riadneho zasadnutia AS UK dňa 27. júna 2018, 
 

obchodnú verejnú súťaž na 
na predaj nehnuteľností vo vlastníctve UK v Bratislave nasledovne: 

 
A/ Pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Mošovce, obec Mošovce, okres Turčianske 

Teplice zapísané na LV č. 1292: 
-  parcela číslo KN 905/3 o výmere 50 m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria (pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená 
súpisným číslom) v spoluvlastníckom podiele 1/6; 

- parcela číslo KN 905/4 o výmere 264 m2, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria (pozemok, na ktorom je dvor) v spoluvlastníckom podiele 1/6. 

 
 

Podmienky obchodných verejných súťaží sú dostupné na webovej stránke Univerzity 
Komenského v Bratislave: 
https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/verejne-obchodne-sutaze/article/obchodna-
verejna-sutaz-2/ 
 
Obhliadku nehnuteľností je možné dohodnúť telefonicky, č. tel. +421 43 2633 112, 105, 111. 
 
Súťažné návrhy je potrebné doručiť v súlade s podmienkami súťaže v lehote do 20. augusta 
2018  do 14,00 hod. na adresu Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Dekanát, Malá Hora 
10701/4A, 036 01 Martin. 
 
Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 31. augusta 2018. 
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