Uznesenia z 3. zasadnutia Akademického senátu UK zo dňa 19. 6. 2013
Uznesenie č. 1. 3/2013
Akademický senát UK schválil program zasadnutia Akademického senátu Univerzity
Komenského v Bratislave konaného dňa 19.6. 2013.
Uznesenie č. 2. 3/2013
Akademický senát UK schválil za členov návrhovej komisie: JUDr. Eduarda Burdu, PhD.,
doc. PhDr. Magdalénu Samuhelovú, CSc. a Mgr. Róberta Kyseľa.
Uznesenie č. 3. 3/2013
Akademický senát UK schválil Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského
v Bratislave za rok 2012.
Uznesenie č. 4. 3/2013
Akademický senát UK schválil Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského
v Bratislave za rok 2012.
Uznesenie č. 5. 3/2013
Akademický senát UK schválil Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského
v Bratislave na rok 2013.
Uznesenie č. 6. 3/2013
Akademický senát UK vyhlasuje doplňujúce voľby do Akademického senátu Univerzity
Komenského v Bratislave, ktoré sa uskutočnia od 23. 9. 2013 do 15. 11. 2013.
Uznesenie č. 7. 3/2013
Akademický senát UK schvaľuje takúto úpravu dodatku č. 2 k Štatútu Univerzity
Komenského v Bratislave:
- Bod 20 znie: „V čl. 14 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „a odborní
zamestnanci“ a zároveň sa vypúšťa odkaz 16 vrátane poznámky pod čiarou
k odkazu 16.“
- Doterajší bod 21 sa vypúšťa. Ďalšie body sa prečíslujú vzhľadom k vypusteniu
doterajšieho bodu 21.
- Doterajší bod 25 (po prečíslovaní bod 24) znie: „V čl. 17 ods. 3 sa vypúšťa druhá
veta.“
- Doterajší bod 129 (po prečíslovaní bod 128) znie: „Za čl. 92a sa vkladá čl. 92b,
ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 92b
Prechodné ustanovenia účinné odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 2
Zloženie AS UK a AS fakúlt UK ostáva zachované aj po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 2
tohto štatútu, do skončenia mandátu zostávajú členmi akademickej obce odborní zamestnanci,
ktorí sú členmi AS UK a AS fakúlt UK. Ustanovenia čl. 19 tohto štatútu tým nie sú dotknuté.“
Uznesenie č. 8. 3/2013
Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 2 ku Štatútu UK Univerzity Komenského
v Bratislave.

Uznesenie č. 9. 3/2013
Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.
Uznesenie č. 10. 3/2013
Akademický senát UK schvaľuje Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.
Uznesenie č. 11.3/2013
Akademický senát UK schvaľuje nasledujúce žiadosti o prenájmy:
11.3.1. nájomca : ANWELL, s.r.o., Čelno 394, 976 98 Podbrezová - Lopej
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
17,24 m2. Objekt (Výškové bloky) je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný.
Nájomný priestor je v dobrom stave. Voda a WC v rámci budovy. Dobrý prístup. Účel
nájmu: zriadenie predajne kancelárskych potrieb, darčekových predmetov a drobného
spotrebného tovaru, ako aj kopírovacích a iných administratívnych služieb. Výška
nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: nájomné 80. - EUR/m2/rok,
energie a služby zálohový poplatok 16.- EUR/m2/rok plus DPH, skutočná cena služieb bude
vyúčtovaná raz ročne.Doba nájmu: od 1.7.2013 – 30.6.2016. Zdôvodnenie výberu nájomcu:
nájomca sám požiadal o prenájom.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
11.3.2. nájomca: Hurican Slovakia,s.r.o., Májkova 2, 811 07 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : jedná sa
o priestor na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok I , 1 NP o
výmere 24,24 m2. Stav priestoru na bloku I je dobrý, sociálne zariadenia v rámci budovy.
Účel nájmu: kancelária. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií :
nájomné 42, -EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok
plus DPH, skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu: od 1.6.2013 do
31.3.2015. Zdôvodnenie výberu nájomcu: nájomca sám požiadal o prenájom voľného
priestoru.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
11.3.3. nájomca: LUX COMUNICATION, občianske združenie, Panská 11, 811 01
Bratislava. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
jedná sa o priestor na Výškových blokoch súp.č.211, č. parcely 2934 blok D, 2 NP, o výmere
802,18 m2. Objekt (Výškové bloky) je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný.
Nájomný priestor je v dobrom stave, upravený na užívanie na náklady nájomcu. Voda a WC
v rámci budovy. Dobrý prístup. Nájomca čiastočne odchádza z prenajatých priestorov, pričom
nie je možné využiť merače, ktoré boli inštalované na celý priestor a inštalácia nových
meračov na jednotlivé priestory by vyžadovala neúmerne vysoké náklady. Prenajatá výmera
bude od 1.1.2013, 342,62 m2. Z toho vykurovaný priestor je o výmere 94,62 m2. Aby bolo
možné dodatkom k momentálne platnej nájomnej zmluve uvedený stav zlegalizovať, je nutné
zmeniť alebo aktualizovať pôvodné uznesenie senátu č.18 zo dňa 23.6.2010 o cenách za
poskytované služby z „energie a služby podľa spotreby.“ na „energie a služby zálohový
poplatok 8,-EUR/m2/rok plus DPH“, pričom výška nájmu ostáva rovnaká.(viď bod č. 4.)
Súčasťou žiadosti sú aj výpočtové listy spotreby el. energie. Účel nájmu : kancelárie,
sklady, nahrávacie štúdia. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií :
nájomné podľa uznesenia AS č.6 z 23.6.2010, energie a služby zálohový poplatok 8,EUR/m2/rok plus DPH. Doba nájmu : Podľa uznesenia AS č.6 z 23.6.2010 a platnej nájomnej

zmluvy. (1. 11. 2010 – 31. 10. 2015.) Z 23. 6. 2010 Uznesenie č. 18 bod 17. - TV LUX, s. r.
o priestor v bloku o výmere 42,82 m2 ako vysielacie štúdio. Cena 45 €/m2/rok bez DPH.
Energie a služby podľa spotreby. Doba nájmu: 1.11.2010 – 31. 10. 2015. Podáva VM Mlyny.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
11.3.4. nájomca: Hurican Slovakia,s.r.o., Májkova 2, 811 07 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : jedná sa
o priestor na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok I , 2 NP o
výmere 70,12 m2. Stav priestoru na bloku I je dobrý, sociálne zariadenia v rámci budovy.
Účel nájmu : kancelária. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií :
nájomné 42, -EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok
plus DPH, skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 15.5.2013 do
14.5.2015. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma priestor od roku 2012 a žiada
o predĺženie nájmu.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
11.3.5. nájomca: ANWELL, s.r.o., Čelno 394, 976 98 Podbrezová – Lopej
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : predmetom
nájmu je nebytový priestor – miestnosť č. 40 s celkovou výmerou 16,5 m2 ,ktorá sa
nachádza v budove č. súpisné 6, D l prízemie, na ulici Botanická 25, v obci Bratislava
m.č. 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, výskum, číslo parcely
3118 o výmere 1583 m2, na ktorej sa stavba nachádza. Účel nájmu: je poskytovanie
kopírovacích a obdobných administratívnych služieb, predaj kancelárskych a školských
potrieb. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : výška nájomného
39,833 € / m2 / rok, t.j. 657,24 € ročne za celkovú výmeru 16,5 m2 prenajatých priestorov.
Cena za poskytované služby – dodávka elektrickej energie, tepla je vo výške 201,86 €/
rok + DPH. Doba nájmu : od 15.09.2013 do 14.09.2016 Zdôvodnenie výberu nájomcu :
uchádzač je naším nájomcom a má záujem o predĺženie prenájmu. Služby poskytuje
predovšetkým pre ubytovaných študentov VI Družba UK.
Predkladá : PhDr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba, UK
11.3.6. nájomca: František Király, Mgr. art., Púpavova 23, 841 04 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : predmetom
nájmu je nebytový priestor miestnosť č. 931 s celkovou výmerou 20 m², v objekte B9, l.
poschodie, v areáli ubytovne Švédske domky UK v Bratislave, na ulici Botanická č. 7,
v obci Bratislava m.č. 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 . Účel nájmu : účelom nájmu nebytového
priestoru je zriadenie pracovne – hudobného ateliéru. Výška nájomného, cena za poskytované
služby a dodávku energií : nájomné bude vo výške 39,83 €/m2/rok, t.j. 796,60 €/rok za 20 m2
prenajatých priestorov. Cena za poskytované služby a dodávku energií bude vo výške
873,04 € plus DPH / rok. Doba nájmu : od 16.08.2013 do 15.08. Zdôvodnenie výberu
nájomcu : uchádzač je naším súčasným nájomcom. Priestory využíva na účely
pracovne/hudobného ateliéru s klavírom.
Predkladá : PhDr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba, UK

11.3.7. nájomca: ANWELL, s.r.o., Čelno 394, 976 98 Podbrezová – Lopej
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : predmetom
nájmu je nebytový priestor – časť chodby o výmere 1 m2, ktorá sa nachádza v budove č.
súpisné 6, D l prízemie, na ulici Botanická 25, v obci Bratislava m.č. 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 . Účel nájmu : účelom užívania predmetných
nebytových priestorov je umiestnenie 1 ks kopírovacieho stroja plus PC Lenovo Idea
Centre C200 , na poskytovanie kopírovacích služieb pre študentov. Výška nájomného,
cena za poskytované služby a dodávku energií : výška nájomného 39,83 € / m2 / rok t.j.
39,83 € ročne za celkovú výmeru 1 m2 prenajatých priestorov. Cena za poskytované služby
– dodávka elektrickej energie vo výške 31,77 €/ rok + DPH, vypočítanej na základe
priemernej spotreby kopírovacieho stroja + PC udávanej výrobcom a na základe faktúr od
dodávateľa el. energie /ZSE/. Doba nájmu : od 01.11.2013 do 31.10.2016. Zdôvodnenie
výberu nájomcu : uchádzač je naším nájomcom a má záujem o predĺženie prenájmu. Služby
poskytuje predovšetkým pre ubytovaných študentov VI Družba UK.
Predkladá : PhDr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba, UK
11.3.8. nájomca: Akademický športový klub Dunaj, Na Riviére 22, 841 04 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : predmetom
nájmu je nebytový priestor miestnosť č. 901 s celkovou výmerou 20 m², v objekte B9
prízemie, v areáli ubytovne Švédske domky UK v Bratislave, na ulici Botanická č. 7, v obci
Bratislava m.č. 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 . Účel nájmu : je zriadenie skladu športových potrieb.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : výška nájomného je
39,83 €/m2/ rok, t.j. 292,45 € / za 20 m2 prenajatých priestorov a dobu prenájmu od
15.05.2013 do 30.09.2013. Predmetný nebytový priestor nie je vykurovaný ani osvetlený
elektrickým osvetlením, energie fakturované nebudú. Cena za stráženie objektu a deratizáciu
je započítaná v nájomnom. Doba nájmu : od 20.05.2013 do 30.09.2013. Zdôvodnenie výberu
nájomcu : uchádzač je našim dlhodobým nájomcom a má záujem prenajať si miestnosť ako
provizórny sklad športových potrieb počas letnej sezóny. AŠK Dunaj ako športový klub,
ktorý svoju činnosť vykonáva na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci s UK v Bratislave
zo dňa 01.07.2010 sa zameriava na rozvoj a podporu vodných športov študentov UK
a mládeže – predovšetkým v raftingu a kanoistike.
Predkladá : PhDr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba, UK
11.3.9. nájomca: A –PRESS Adriana Lörenčiková, Svätoplukova 27, Lučenec
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : predmetom
nájmu je pozemok. Zmluva o nájme pozemku rozlohe 9 m2 sa nachádza v areáli UK Lučenci
na Novohradskej 1, platí do 30. 06. 2016. Nájomca požiadal o zníženie ceny nájmu. Účel
nájmu : predmetom nájmu pozemok plochy 9 m2 na umiestnenie novinového stánku
k pultovému predaju novín a časopisov. Jedná sa o spevnenú asfaltovú plochu (časť
parkoviska), na parcele č. 2033/2, k.ú. Lučenec, zapísané na LV č. 5294. Výška nájomného,
cena za poskytované služby a dodávku energií : doterajšia výška nájmu je 46,47 €/m2 za rok,
čo predstavuje spolu 418,23 € ročne, 104,56 € štvrťročne. Náklady na spotrebu elektrickej
energie platí nájomca podľa skutočného odberu priamo dodávateľovi. Navrhovaná výška
nájmu je (po preskúmaní cien za prenájom pozemku v tejto lokalite) 30,- €/m2/rok, čo je

270,- € ročne, 67,50 € štvrťročne. Doba nájmu : zmluva o nájme pozemku platí do
30.06.2016. Zníženie nájmu od 01.06. 2013. Zdôvodnenie výberu nájomcu : súčasný nájomca
má pozemok prenajatý od roku 2004, zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti.
Predkladá : prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.- rektor UK
11.3.10. nájomca: SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA BOCCIE, Zvolenská 41, 985 59 Vidiná
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : predmetom
nájmu je nájom nebytových priestorov o rozlohe 206,27 m2, nachádzajúcich sa v Lučenci na
Novohradskej 1, v budove Univerzity Komenského v Bratislave č. súp. 316 na parcele č.
2033/1, k.ú. Lučenec, zapísaný na LV č. 5294. Účel nájmu : predmetom nájmu sú nebytové
priestory za garážami časť B (úroveň suter. k hlavnému vchodu do budovy) plochy 206,27 m2
(skladové priestory a sociálne zariadenie), na zriadenie prenosného ihriska na bocciu (boccia
je triafacia hra, ktorá sa hrá so 4 guľami. Úlohou hráča je čo najbližšie nakotúľať guľu k malej
guličke, zvanej palino), kde budú trénovať telesne postihnuté deti, dospelí, deti s preukazom
ZŤP, členovia základnej organizácie telesne postihnutých v Lučenci a členovia boccia klubov
v Lučenci. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : výška nájmu je
symbolická 1 €/m2/rok t.j. za predmet nájmu 206,27 € ročne. Náklady za služby spojené
s prenájmom bude riešiť v zmysle Príkaznej zmluvy väčšinový nájomník, ktorým je MESTO
Lučenec. Doba nájmu : od 01.06.2013 do 31.12.2014. Zdôvodnenie výberu nájomcu :
nebytové priestory sú prístupné samostatným vchodom zo zadnej časti budovy, časť B
a nachádzajú sa za garážami. Vstup je bezbariérový a preto vhodný na plánovaný účel.
Predkladá : prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.- rektor UK
11.3.11. nájomca: DRUMAS PLUS, s.r.o, Erenburgova 2060/17, 984 01 Lučenec
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : predmetom
nájmu je nájom nebytového priestorov o rozlohe 1 m2, nachádzajúceho sa v Lučenci na
Novohradskej 1, v budove Univerzity Komenského v Bratislave č.súp. 316 na parcele č.
2033/1, k.ú. Lučenec, zapísaný na LV č. 5294. Účel nájmu : umiestnenie samoobslužného
nápojového automatu v hale objektu na Novohradskej 1, časť A. Výška nájomného, cena za
poskytované služby a dodávku energií : výška nájomného je 40 €/m2/rok. Náklady za služby
spojené s prevádzkovaním automatu bude riešiť v zmysle bude riešiť v zmysle Príkaznej
zmluvy väčšinový nájomník, ktorým je MESTO Lučenec. Doba nájmu : od 01.01.2013 do
31.12.2014. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca uzatvoril dohodu s Mestským úradom
Lučenec o umiestnení nápojového automatu v priestore vestibulu, ktorý sa využíva ako
klientské centrum.
Predkladá : prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.- rektor UK
11.3.12. nájomca: Ing. Zuzana Heiserová, Pri Struhe 44, 83107 Bratislava-Vajnory.
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ako správca je
dlhodobým užívateľom budovy postavenej na pozemku parcely registra “C“ v budove č.
súpisné 6159 Bartókovej ulici č. 8 v obci BA-m.č.STARÉ MESTO, okres Bratislava I,
katastrálne územie zapísané na liste vlastníctva č. 6684 vydanom Správou katastra pre
Hlavné mesto SR Bratislavu, k. ú. Bratislava – m. č. STARÉ MESTO, druh stavby „Budova
pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2408/5, o výmere 5890 m².
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : predmetom
nájmu je nezariadený nebytový priestor evidovaný pod číslom 1.13 v celkovej rozlohe 24,71
m2, nachádzajúci sa v suteréne budovy špecifikovanej v bode 1. tejto žiadosti. Predmet nájmu
je vyznačený šrafovaním na situačnom pláne, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto žiadosti. Kópia
listu vlastníctva č. 6684 tvorí prílohu č. 2 tejto žiadosti. Predmet nájmu je v podielovom
vlastníctve prenajímateľa, ktorým je Univerzita Komenského v Bratislave (veľkosť

spoluvlastníckeho podielu 81/1000) a Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku (veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 919/1000) a v užívaní správcu. Účel nájmu : účelom nájmu je
výkon predmetu činnosti nájomcu: umelecko-výtvarná tvorba, ako aj výroba drobných
úžitkových predmetov z keramiky a iných darčekových predmetov ľudovoumeleckého
charakteru, záujmový krúžok detí so vzťahom k tradičným umeleckým remeslám. Výška
nájomného a cena za dodávku energií : výška nájomného je 6,50 eur/m2/mesiac, čo
predstavuje spolu 160,62- EUR mesačne za celkovú rozlohu prenajatého priestoru vo výmere
24,71 m2. Nájomca bude hradiť náklady za dodávku energií, menovite za dodavku elektrickej
energie, teplej a studenej vody na základe mesačnej fakturácie, ktorú pripraví správca po
mesačnom odpočítaní stavu podružných elektromerov a vodomerov teplej a studenej vody
nainštalovaných pre nebytový priestor, ktorý je predmetom nájmu. Nájomca bude hradiť
čiastku mesačných nákladov správcu za dodávku plynu alikvotnú výmere predmetu nájmu v
m2 na základe mesačnej fakturácie, ktorú pripraví správca po mesačnom odpočítaní stavu
centrálneho plynomera. Doba nájmu : od 1.10.2013 do 30. 09. 2018. Zdôvodnenie výberu
nájomcu : Ing. Zuzana Heiserová, je akceptovateľným nájomcom pre ECAV, zároveň jej
činnosť plne zodpovedá požiadavkám na výber nájomcu.
Predkladá: Mgr. Ľubomír Batka, PhD. dekan, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
v Bratislave.
11.3.13. nájomca: EUROINEX, s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: predmetom
nájmu sú časti nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v budovách Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave na Sasinkovej ulici č. 2 a 4 s celkovou rozlohou 2,4 m2.
Budova STU, Sasinkova č. 2, súpisné č. 2627 sa nachádza na pozemku parcely č. 9805
a budova NTU, Sasinkova 4, súpisné. č. 2627 sa nachádza na pozemku parcely č. 9801. Časti
priestorov, ktoré budú predmetom prenájmu sú bližšie špecifikované v prílohách 1až 3.
Účel nájmu : je umiestnenie 3 ks nápojových a 2 ks snackových predajných automatov.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : výška nájmu za prenajaté
priestory bude stanovená dohodou v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov takto:
a.) cena nájmu za jeden predajný automat predstavuje sumu 7,00 €/mesiac, mesačný nájom za
5 ks automatov je 35,00 €/mesiac; cena za nájom je oslobodená od DPH;
b.) ďalšou súčasťou nájomného je paušálna úhrada za služby, ktoré sú s nájmom spojené, a to
odber vody, elektrickej energie a odvoz odpadkov čo predstavuje na 5 ks predajných
automatov sumu 45,24 €/ mesiac; cena služieb je s DPH;
z toho: - kávový automat 9,77 € s DPH za 1 ks, celkom za 3 ks 29,30 € s DPH,
- snackový automat 7,97 € s DPH, celkom za 2 ks 15,94 € s DPH.
Doba nájmu: od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2018.
Zdôvodnenie výberu nájomcu: uchádzač je schopný zabezpečiť prevádzku s novými
nápojovými a snackovými automatmi aj v priestoroch, kde sú zvýšené nároky na prevádzku
(automat umiestnený na chodbe na 3. poschodí NTÚ Sasinkova 4 nebude pripojený
k vodovodnej sieti, ale bude mať vlastný zásobník vody).
Predkladá : prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave
11.3.14. nájomca: EUROINEX, s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica.
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : predmetom nájmu je

nebytový priestor – miestnosť č. 916 o výmere 10 m2 nachádzajúci sa v budove č. súpisné 6220,
blok B9, prízemie, na ulici Botanická 7 v obci Bratislava, okres Bratislava 4, katastrálne územie
Bratislava – Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym úradom
Bratislava – Karlova Ves, parcela č.3146. Účel nájmu : účelom užívania predmetných

nebytových priestorov je zriadenie dočasného provizórneho skladu na uskladnenie tovaru
pre nápojové automaty. Predmetnú činnosť nájomca vykonáva v zmysle výpisu
z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro. vložka číslo 12869/S.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : výška nájomného 39,83 €/ m2/
rok t.j. 398,30 € ročne za celkovú výmeru 10 m2 prenajatých priestorov. Cena za
poskytované služby – revízie zariadení, strážna služba, deratizácia, dezinsekcia vo výške
50,33 €/rok + DPH, vypočítaných na základe cien a nákladov v roku 2012. Doba nájmu : od
01.11.2013 do 31.10.2017. Zdôvodnenie výberu nájomcu : uchádzač je naším nájomcom a má
záujem o predĺženie prenájmu. Služby poskytuje predovšetkým pre ubytovaných študentov
VI Družba UK.
Predkladá : PhDr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba, UK
11.3.15. nájomca: R – KAISER, s.r.o., Ševčenková 12, 851 01 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : predmetom nájmu je

nehnuteľný a hnuteľný majetok Učebno-výcvikového zariadenia UK Modra-piesok, nachádzajúci sa
na parc. 7715, súp.č. 4008 a parc.č.8106 súp.č. 4298 v k.ú. Modra, obec Modra, okr.Pezinok zapísané
na LV 2758. Účel nájmu : ubytovanie a reštauračné účely. Zmluva bola uzatvorená s nájomcom na
základe výberového konania 26.3.2009 do 31.3.2019 . Výška nájomného, cena za poskytované služby
a dodávku energií : jediným dostupným médiom na vykurovanie je el.energia. V dôsledku toho nie je
možné predmet nájmu dostatočne vykúriť a preto v zime ostáva neužívateľný. Náklady na
vykurovanie v zimnom období rok 2001:
Náklady : 14 913,68 €

Preddavky :5547,22 €
Nedoplatok : 9366,46 € bez DPH 20% DPH spolu : 11239,75€
Rok 2012 :
Náklady : 18 758,06 €
Preddavky :12591,09 €
Nedoplatok : 6166,97 € bez DPH 20% DPH spolu : 7470,96 €
Preddavky na rok 2013 sú :1980,24 €
Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu žiada nájomca zníženie nájomného. Pôvodná
cena nájmu bola 1650 €, po zvýšení o mieru inflácie je terajšia cena 1709,40 €. Nájomca
navrhuje zníženie ceny nájmu na 1000 €/mesiac. Služby spojené s prenájmom hradí nájomca
v plnej výške sám (el.energia, voda, chem.rozbory vypúšťanej vody z ČOV a OLO).
Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca bol vybraný v ponukovom konaní. Na zmeškané úhrady
min.roka a roka 2013 bola podpísaná listina o uznaní dlhu dňa 4.6.2013 a dohoda o splátkach do konca
roka 2013.

Predkladá : prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.- rektor UK

Uznesenie č. 12. 3/2013
Akademický senát UK udeľuje súhlas rektorovi UK prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD.,
aby navrhol na vymenovanie za člena Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
Juraja Kukuru.
Uznesenie č. 13. 3/2013
Akademický senát UK zvolil v doplňujúcich voľbách do:
- Finančnej komisie AS UK nasledujúce osoby: doc. Ing. Milana Horniačka, CSc.
(FSEV UK), Tomáša Kaščáka (FM UK);
- Pedagogickej komisie AS UK nasledujúce osoby: prof. PhDr. Zlaticu Plašienkovú,
PhD. (FiF UK), Mgr. Róberta Kysela (FMFI UK);
- Právnej komisie AS UK Mgr. Róberta Kysela (FMFI UK);

- Komisie AS UK pre rozvoj Mgr. Kristiána Valentína (FMFI UK);
- Komisie pre študentské domovy a ubytovanie AS UK nasledujúce osoby: Martina
Macáka (FMFI UK), Jakuba Paulusa (EBF UK).

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
predseda AS UK

