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Návrh uznesenia
prijatie uznesenia sa nenavrhuje
(materiál sa prekladá ako informatívny podľa čl. 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK)

Prerokovanie materiálu v orgánoch AS UK
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Predsedníctvo AS UK

(prítomní členovia odporučili
predložiť materiál ako informatívny
a otvoriť k nemu diskusiu)
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-----

Komisia pre zahraničné veci AS UK
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Právna komisia AS UK

-----

Vedecká komisia AS UK

-----

Volebná a mandátová komisia AS UK

-----

Za správnosť:
RNDr. Róbert Kysel, PhD.
tajomník AS UK

Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí AS UK dňa 18.2.2015
Uznesenie č. 1. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil program, s tým, že sa vypustili
body 6,8,9,10 a 24. Bod 11- oprava nie návrh ale voľba nového člena Správnej rady UK v Bratislave
za Akademickú obec UK a body 12,13 a 16 sa sťahujú. Nasledujúce body programu sa primerane
prečíslujú, zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.
Uznesenie sa nevyhodnocuje.
Uznesenie č. 2. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave konaného dňa 18.2.2015.

zasadnutia

Uznesenie sa nevyhodnocuje.
Uznesenie č. 3. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave zvolil za členov Návrhovej komisie
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
doc. PhDr. Magdalénu Samuhelovú, CSc.,
MUDr. Eriku Macháčovú, CSc. a
Bc. Tomáša Kaščáka.
Zápisnicu zo zasadnutia vyhotovili tajomníci AS UK Viera Kadnárová a RNDr. Róbert Kysel, PhD.
Zápisnica bola zaslaná na pripomienkovanie a overenie návrhovej komisii e-mailom dňa 7.4.2015.
Doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. k zápisnici nemala pripomienky (e-mail dňa 15.4.2015).
MUDr. Erika Macháčová, CSc. poslala k zápisnici pripomienky (e-mail dňa 8.4.2015), zároveň
vyjadrila pripomienku ku koncepcii zápisnice ako celku (úroveň podrobnosti zápisnice a jej rozsah).
Bc. Tomáš Kaščák poslal k zápisnici pripomienky (e-mail zo dňa 7.4.2015)
Pripomienky členov návrhovej komisie boli do zápisnice zapracované, nebola však zatiaľ zverejnená,
kým nebude v listinnej podobe podpísaná členmi návrhovej komisie a predsedom AS UK.
Uznesenie č. 4. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie
RNDr. Zuzany Kovačičovej, PhD.,
doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD.,
prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD.,
prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD.
do funkcie prorektorov Univerzity Komenského v Bratislave.
Uznesenie č. 5. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č.
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie
prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc.
do funkcie prorektora Univerzity Komenského v Bratislave.
Prorektori UK boli do funkcií vymenovaní dňom 20. februára 2015.

Uznesenie č. 6. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona č.
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie členov Vedeckej rady Univerzity
Komenského v Bratislave:
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc.
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
prof. PhDr. Alica Vančová, CSc.
doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.
prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
prof. Ing. Ján Rudy, CSc.
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
doc. PhDr. Mikuláš Bek, PhD.
prof. Stanislav Stankóci, akad. maliar
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA
PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
RNDr. Eva Majková, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc.
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.
Kancelária AS UK nedisponuje informáciami potrebnými k vyhodnoteniu plnenia uznesenia.
Uznesenie č. 7. 1/2015
Zamestnanecká časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 40 ods. 2
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie
doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. za člena Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave.
Minister školstva vedy, výskumu a športu SR vymenoval doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. za
člena Správnej rady UK dňa 24. marca 2015.
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Uznesenie č. 8. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Dodatok č. 2 k vnútornému
predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.
Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského
v Bratislave je zverejnený na webovom sídle UK.
http://uniba.sk/o-univerzite/legislativa-a-dokumenty/vnutorne-predpisy-uk-rocnik-2015/
Rektor UK vydal úplné znenie Študijného poriadku UK dňa 6. marca 2015 (VP č. 8/2015).
Uznesenie č. 9. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Dodatok č. 1 k Študijnému
poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky.
Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky je zverejnený na webovom sídle FMFI UK (vrátane úplného znenia).
http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=3356
Uznesenie č. 10. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Dodatok č. 3 k Štatútu Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.
Dodatok č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty je zverejnený na
webovom sídle PraF UK
http://staryweb.flaw.uniba.sk/index.php?id=3656
Uznesenie č. 11. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Dodatok č. 4 k Študijnému
poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.
Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
fakulty je zverejnený na webovom sídle PraF UK
http://staryweb.flaw.uniba.sk/index.php?id=3656
Uznesenie č. 12. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil nájmy :
1.12.1 nájomca : Dallmayr Vending & Office k. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : predĺženie zmluvy
o nájme nebytových priestorov, ev. č. IV/7/08/RUK zo dňa 05. 02. 2008,
v znení dodatkov, ktorá je platná do 31. 12. 2014. Predmetom nájmu sú nebytové priestory
o výmere 9 m2, nachádzajúce sa v budove Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom
nám. 6,súp. č. 78 na parc. č. 206 a 207/5, k. Bratislava Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405. Účel
nájmu: prenajímateľ prenajíma nájomcovi nebytové priestory v budove UK na Šafárikovom nám. 6
za účelom zriadenia a prevádzkovanie 9 –tich predajných automatov, ktoré sú rozmiestnené
nasledovne:
historická časť budovy:
prízemie – 2 automaty;
nová časť budovy – prístavba: 2. poschodie – 2 automaty;
4. poschodie – 3 automaty;
6. poschodie – 2 automaty;
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : nájomné je vo výške 150,- €/
automat / rok, čo je za 9 automatov 1 350,- € ročne. Nájom je oslobodený od DPH. Cena za
dodávané energie a služby je 4,63 €/automat/mes. + DPH, t. j. za 9 automatov 41,67 €/mes. + DPH,
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DPH 8, 33 €, spolu 50,- € mesačne s DPH. Mesačná úhrada za predmet nájmu je 112,50 € za nájom
+ 50,- € za energie, spolu. 162,50,- €, ročne 1 950,- €.
Doba nájmu : od 01. 01. 2015 do 31.12. 2019. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si
prenajíma nebytové priestory na účely prevádzkovania automatov od roku 2008 a zmluvné záväzky
si plní v lehote splatnosti. Technické zhodnotenie predmetu : bez technického zhodnotenia.
Predkladá : rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Názov zmluvy:
Číslo zmluvy:
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:

Zmluva o nájme nebytových priestorov
IV/2/15/RUK
08.04.2015
16.04.2015
17.04.2015

2.12.1 nájomca : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Námestie
slobody 17, 812 31 Bratislava,
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: predmetom nájmu je
predĺženie zmluvy o užívaní stojanov na lode a posilňovne, ktoré sa nachádzajú v budove Centra
univerzitného športu, Lodenice UK (ďalej ako „Lodenica UK“) na Botanickej ul. č. 7, Bratislava,
MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 3141, súp.
č. stavby 6216. Účel nájmu: uskladnenie 6 lodí (1 stojan pre 6 lodí) na výučbu telesnej výchovy po
3 hodiny týždenne pre študentov STU.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : 43,17 €/1 priečku/rok bez DPH,
DPH 8,63 €, spolu 51,80 €/1 priečku/rok s DPH, t.j. za 6 priečok 310,82 € ročne s DPH; Nájomca
bude uhrádzať cenu za nájom jednorazovo vo výške 310,82 € ročne.
Doba nájmu :od 1.1.2015 do 31.12. 2019. Zdôvodnenie výberu nájomcu: súčasný užívateľ užíva
predmet zmluvy od 1. 6. 2009 a zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez technického zhodnotenia.
Predkladá : rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Zmluva bola zaslaná k podpisu nájomcovi, t.j. Strojníckej fakulte STU.
3. 12.1 nájomca : GASTRO LS, s.r.o., Karloveská ul. č 17, 841 04 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: predmetom nájmu sú
nebytové priestory o výmere 399 m2 - 178 m2 pomoc. priestory (komunikácie, chodby, schodištia)
a 221,21 m2 predajnej plochy, nachádzajúce sa v Bratislave na Štúrovej ul. č. 9, súp. č. 100022, na
parc. č. 8890/5 k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 4356. Účel nájmu: nebytové priestory budú
určené ako priestory na poskytovanie stravovania, usporadúvania spoločenských akcií, vedecké
podujatia, prezentácie, školenia, stretnutia a alternatívne využitie barovej časti ako internetovej
kaviarne.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : Zmluva o nájme nebytových
priestorov v znení dodatkov k nej (ďalej len „zmluva“) bola uzatvorená s nájomcom. od 21. 03.
2005 do 31. 03. 2015. Výška nájmu sa v priebehu nájmu menila a v súčasnosti je vo výške 1 800,€ mesačne. Služby spojené s prenájmom nebytových priestorov: el. energia – nájomca má
uzatvorenú zmluvu s dodávateľom; vykurovanie a vodné a stočné refakturuje nájomcovi
Filozofická fakulta. Vzhľadom na realizáciu prestavby električkovej trate do Petržalky a
následného uzatvorenie Štúrovej ul., žiada nájomca o ďalšie zníženie nájomného do ukončenia
stavby, t. j. do 31.12.2015 na 1 000,- € mesačne od 01. 01. 2015. Po ukončení stavebných prác
bude nájomca uhrádzať pôvodnú cenu nájmu vo výške 3 500,- €. Doba nájmu : Zmluva na predmet
nájmu platí do 31. 03. 2015. Nájomca žiada o predĺženie nájmu o päť rokov, t. j. od 01.04.2015 do
31. 03. 2020.
Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma nebytové priestory od roku 2005 a zmluvné
záväzky si plní v lehote splatnosti. Technické zhodnotenie predmetu nájmu: nebude riešené.
Predkladá : rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
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Názov zmluvy:
Číslo zmluvy:
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:

Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov, ev. č. IV/3/05/RUK
IV/3/05/3/15/RUK
18.02.2015
17.04.2015
18.04.2015

Názov zmluvy:
Číslo zmluvy:
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:

Zmluva o nájme nebytových priestorov
IV/5/15/RUK
23.03.2015
20.05.2015
21.05.2015

4. 12.1 nájomca : Seifertová Silvia, Žilinská 1, 811 05 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
predmetom nájmu je objekt o celkovej rozlohe 12,00 m2 (bývalá vrátnica Botanickej záhrady)
nachádzajúce sa v Bratislave na Botanickej č. 3, na parc. č. 3164/1, k. ú. Karlova Ves, zapísané na
LV č. 727. Účel nájmu : predmet nájmu nájomca využíva na prevádzkovanie bufetu pre
návštevníkov Botanickej záhrady v období od 01.04. do 31.10. kalendárneho roka.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : výška nájmu zostáva
nezmenená, ako v predchádzajúcich rokoch 200,- € za predmet a dobu nájmu. Spotreba elektrickej
energie je fakturovaná nájomcovi podľa skutočne odobraného množstva, podľa samostatného
merača spotreby el. energie. Doba nájmu : nájomník žiada o prenájom predmetu nájmu na dve
sezóny, od 01.04.2015 do 31.10.2015 a od 01. 04. 2016 do 31. 10. 2016. Zdôvodnenie výberu
nájomcu : nájomca je niekoľkoročným prevádzkovateľom bufetu (od r. 2005) k spokojnosti
návštevníkov BZ a svoje zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti. Technické zhodnotenie
predmetu nájmu: nebude riešené.
Predkladá : rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Názov zmluvy:
Číslo zmluvy:
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:

Zmluva o nájme nehnuteľnosti
IV/4/15/RUK
24.03.2015
24.04.2015
25.04.2015

5. 12.1 nájomca : Mikula - GASTROLine s.r.o., Belinského 18, 851 01 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: predmetom nájmu je
nebytový priestor na prízemí historickej budovy UK, na Šafárikovom nám. 6, BA na
prevádzkovanie kaviarne "Academica". Účel nájmu : predmetom nájmu je nebytový priestore
plochy 88 m2, kaviareň „Academica“, ktorú zriadil v roku 2010 nájomca - živnostník Pavol Mikula
GASTROLine. Spoločnosť Mikula - GASTROLine s r.o., ktorej konateľom je Pavol Mikula teraz
žiada o jeho prenájom. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií :
navrhovaná čiastka za nájom je 2 400,- € ročne. Nájomca bude uhrádzať nájomné mesačne vo
výške 200,- €. Nájom je oslobodený od DPH.
Náklady na energie bude nájomca uhrádzať podľa spotreby (samostatné meranie).
Doba nájmu : nájomník žiada o nájom na 5 rokov od 01. 11. 2015 do 31. 10. 2020.
Zdôvodnenie výberu nájomcu : súčasný nájomca je konateľom spol. Mikula – GASTROLine s. r. o.
a má v prenájme nebytový priestor v susedstve, v ktorom prevádzkuje bufet. Zmluvné záväzky si
plní v lehote splatnosti. Technické zhodnotenie predmetu nájmu: nebude riešené.Predkladá : rektor
UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Termín plnenia uznesenia uplynie 1.11.2015 (začiatok doby nájmu).
Zmluva je v procese prípravy.
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6. 12.1 nájomca : DRUMAS PLUS, s.r.o., Erenburgova 2060/17, 984 01 Lučenec
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: predmetom nájmu
nájom nebytového priestoru 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,
zapísané na LV č. 5294. Účel nájmu :
predmetom nájmu je umiestnenie samoobslužného
nápojového automatu v hale objektu na Novohradskej 1 v Lučenci, časť A. Výška nájomného, cena
za poskytované služby a dodávku energií:
výška nájmu je 40,- €/m2/rok. Náklady za služby spojené s prevádzkovaním automatu bude riešiť
v zmysle Príkaznej zmluvy väčšinový nájomník, ktorým je MESTO Lučenec.
Doba nájmu : nájomca požiadal o predĺženie nájmu o 3 roky, t. j do 31.12.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma nebytové priestory od 01.01.2013 a zmluvné
záväzky si plní v lehote splatnosti. Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
nebude riešené. Predkladá : rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Zmluva je v procese prípravy, dňa 16.6.2015 bola zaslaná k podpisu nájomcovi.

-

7. 12.1 nájomca : Jana Dukátová, Flöglova 5, 811 06 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
predmetom nájmu je predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú
v budove Centra univerzitného športu UK, Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, Bratislava, MČ
Karlova Ves, okres Bratislava IV, k.ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, parc. č. 3141,súp.č.
6216.
Účel nájmu :
- nájom nebytových priestorov miestnosti č. 214 – 15,70 m2, č. 102 – 58 m2 a č. 223 – 48,24 m2
3 x týždenne po 1 hodine po dohode so správcom a to výlučne mimo hodín určených na výučbu
jednotlivých fakúlt UK;
nájom jednej úložnej priečky na uloženie 1 lode - kajaku v hangári miestnosť č. 109.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : výška nájmu za nebytový
priestor – vyššie uvedené miestnosti - je 110,- € ročne. Nájom je oslobodený od DPH. Cena za
priečku na loď v hangári je 33,- € ročne bez DPH, DPH je 6,60 €, spolu 39,60 € ročne. Výška
nájomného za celý predmet nájmu je 149,60 € ročne. Doba nájmu :
nájomník žiada o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov na 4 roky, od 01.01.2015 do
31.12.2018. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma nebytové priestory od
01.01.2012 a zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti. Technické zhodnotenie predmetu nájmu :
nebude riešené. Predkladá : rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Názov zmluvy:
Číslo zmluvy:
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:

Zmluva o nájme nebytových priestorov
IV/6/15/RUK
24.05.2015
26.05.2015
27.05.2015

8. 12.1 nájomca : Ján Molnár, Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : jedná sa o priestor
o výmere 25,46 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok C, 1 NP,
m.č. 24 ). Ide o bývalú študovňu, čiastočne zo sklobetónu v pôvodnom stave. Voda a sociálne
zariadenia sa nachádzajú v rámci bloku. Účel nájmu : kancelária.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : nájomné 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 15.2.2015 do 31.3.2017. Zdôvodnenie výberu nájomcu :
nájomca si prenajíma priestor od roku 2013 a žiada o predĺženie nájmu. Technické zhodnotenie
predmetu nájmu : bez technického zhodnotenia a ak, len na náklady nájomcu bez nároku na
vyrovnanie.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
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Názov zmluvy:
Číslo zmluvy:
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 007/2015
IV/140/2015/MO
13.02.2015
11.05.2015
12.05.2015

9. 12.1 nájomca : M HOLD, s. r. o, Františkánska 2, 811 01 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
jedná sa o nájomný priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele č.2940/24, blok I,
prízemie a blok A prízemie o výmere 27,5 m2. Objekt (MI, blok I a A) je v dobrom stave.
Nájomný priestor na bloku I a A je v dobrom stave. Voda a WC je v rámci bloku I.
Účel nájmu : kancelárie. 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.
Doba nájmu : od 1.4.2015 do 31.03.2020. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma
priestor od roku 2006 a žiada o predĺženie nájomnej zmluvy. Technické zhodnotenie predmetu
nájmu : bez technického zhodnotenia a ak, len na náklady nájomcu bez nároku na vyrovnanie.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
Zmluva je podľa informácie riaditeľa VM Ľ. Štúra-Mlyny UK v procese prípravy.
10. 12.1 nájomca : Plotbase s.r.o. , Košická 6, 821 09 Bratislava 2
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
jedná sa o priestor na Átriových domkoch súp.č.6134, č. parcely 2929 na bloku R 1.NP o výmere
24,23 m2. Objekt (blok R) je v pôvodnom stave a vyžaduje rekonštrukciu. Voda a sociálne
zariadenia sa nachádzajú v rámci bloku. Samotný priestor je v dobrom stave, upravený na užívanie
nájomcom. Obmedzený prístup (vrátna služba a vzdialené parkovanie). Účel nájmu : kopírovacie
služby. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : nájomné 70,EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16, -EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná
cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu : od 1.1.2015 do 31.12.2017. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si priestor
prenajíma od roku 2012 a žiada o predĺženie nájmu. Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez
technického zhodnotenia a ak, len na náklady nájomcu bez nároku na vyrovnanie. Predkladá : Mgr.
Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
Zmluva je podľa informácie riaditeľa VM Ľ. Štúra-Mlyny UK v procese prípravy.
11. 12.1 nájomca : PRO ART STUDIO s. r. o., Komenského 216/6, Partizánske 958 01
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 6,25
m2. Objekt (výškové bloky) je v pôvodnom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný priestor je
v dobrom stave. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v objektu.
Účel nájmu: sklad. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií :
nájomné 20,-EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH
, skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 1.1.2015 do 31.12.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca sám požiadal o prenájom voľného priestoru. Technické
zhodnotenie predmetu nájmu : bez technického zhodnotenia a ak, len na náklady nájomcu bez
nároku na vyrovnanie.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
Názov zmluvy:
Číslo zmluvy:
Dátum uzavretia:

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 010/2015
IV/132/2015/MO
15.04.2015
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Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:

27.04.2015
28.04.2015

12. 12.1 nájomca : PROPLUSCO spol. s r. o., Staré Grunty 36, Bratislava 841 04
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
jedná sa o priestory na Manželských internátoch, súp. č. 5695 na parcele č.2940/24, blok I 1NP
o celkovej výmere 130,54 m2. Stav priestoru je v dobrom stave rekonštruovaný nájomcom. Voda
a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci objektu. Účel nájmu: kancelárie. 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. Doba nájmu : od 1.4.2015 do 31.3.2020.
Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma priestor od roku 2010 a žiada o predĺženie.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez technického zhodnotenia a ak len na náklady
nájomcu, bez nároku na vyrovnanie.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
Názov zmluvy:
Číslo zmluvy:
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 011/2015
IV/130/2015/MO
02.04.2015
27.04.2015
28.04.2015

13. 12.1 nájomca : PROPLUSCO Services spol. s r.o. , Staré Grunty 36, Bratislava 841 04
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
jedná sa o priestory na Manželských internátoch, súp. č. 5695 na parcele č.2940/24, blok I 1NP
o celkovej výmere 116,82 m2. Stav priestoru nie je vhodný na účel prenájmu a je potrebné ho
upraviť. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci objektu.
Účel nájmu : kancelárie . Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií :
nájomné 33, -EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus
DPH, skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu:
od 1.1.2015 do 31.12.2019. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca sám požiadal o priestory
bývalého bufetu za účelom prestavby na kancelárske priestory.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez technického zhodnotenia a ak len na náklady
nájomcu, bez nároku na vyrovnanie.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
Názov zmluvy:
Číslo zmluvy:
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 012/2015
IV/131/2015/MO
02.04.2015
27.04.2015
28.04.2015

14. 12.1 nájomca : Sauny Patrik 7 s.r.o, Hlaváčiková 21, 841 05 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
jedná sa o priestor skladov bývalej kuchyne a jedálne (nikdy nebola v prevádzke) na Manželských
internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J prízemie a 1.NP. o celkovej výmere 205,73
m2. Priestor internát nepotrebuje z dôvodu prevádzky jedálne a kuchyne na Átriových domkoch
blok C a V. Stav priestoru je priemerný, čiastočne 195,47 rekonštruovaný nájomcom. Ide prakticky
o pivničné priestory, z väčšej časti bez okien. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci
nájomného priestoru. Prístup je dobrý s možnosťou parkovania. Nájomca si doteraz prenajímal
priestory o výmere 195,47 a žiada o rozšírenie prenajatej plochy o 10,26 m2. Účel nájmu : výroba
sáun a malých drevených stavieb. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku
energií:
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nájomné 30,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH,
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 01.01.2015 do 31.12.2017.
.Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma uvedený priestor od roku 2005 a žiada
o predĺženie nájmu. Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez technického zhodnotenia a ak len
na náklady nájomcu, bez nároku na vyrovnanie.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
Názov zmluvy:
Číslo zmluvy:
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 013/2015
IV/139/2015/MO
24.04.2015
12.05.2015
13.05.2015

15. 12.1 nájomca : Sequra Integral Slovakia s.r.o., Sihelné 302, 02946 Sihelné
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
Jedná sa o priestor prechodovej časti do átria na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele
č.2940/24, blok I, 1.PP. o celkovej výmere 90 m2. Priestor nebol internátom nikdy využívaný. Bez
elektriny, vody, kúrenia a sociálnych zariadení. Nájomca si priestor upravil do užívateľného stavu
(inštalácia brány). Účel nájmu : sklad. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku
energií : nájomné 9, -EUR/m2/rok bez DPH, bez služieb. Nájom je nízky z dôvodu obmedzenej
možnosti skladovania, len predmety odolné voči poveternostným podmienkam. Bez elektriny, vody,
vykurovania a sociálnych zariadení.
Doba nájmu : od 1.12.2014 do 30.11.2017. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajímal
priestor od roku 2009 a žiada o predĺženie zmluvy. Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez
technického zhodnotenia.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
Názov zmluvy:
Číslo zmluvy:
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 014/2015
IV/150/2015/MO
27.03.2015
16.05.2015
17.05.2015

17. 12.1 nájomca : Občianske združenie Štúdio tanečného umenia , Trenčianska 36,
821 09 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
jedná sa o pivničný priestor bez okien o výmere 11,13 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné
5695( Manželské internáty, blok F, prízemie, m.č.023 ). Priestor je v dobrom stave po rekonštrukcii.
Voda a sociálne zariadenia v rámci budovy. Zlý prístup. Účel nájmu : sklad.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : nájomné 20,-EUR/m2/rok bez
DPH, energie a služby zálohový poplatok 12,-EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná cena služieb bude
vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 1.1.2015 do 31.12.2016. .Zdôvodnenie výberu nájomcu :
nájomca si prenajíma priestor od roku 2012 a žiada o predĺženie nájmu. Technické zhodnotenie
predmetu nájmu : bez technického zhodnotenia a ak, len na náklady nájomcu bez nároku na
vyrovnanie.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
Názov zmluvy:
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 015/2015
Číslo zmluvy:
IV/167/2015/MO
Dátum uzavretia:
30.04.2015
Dátum zverejnenia: 01.06.2015
Dátum účinnosti:
02.06.2015
18. 12.1 nájomca : Andrej Žáčik , 95122 Alekšince 451
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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 18,70
m2. Objekt(výškové bloky) je v pôvodnom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný priestor je
v dobrom stave. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci priestoru.
Účel nájmu : kancelária. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií :
nájomné 70,-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 1.2.2015 do 31.1.2016. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si priestor prenajíma od roku
2014 a žiada o predĺženie nájmu. Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez technického
zhodnotenia a ak, len na náklady nájomcu bez nároku na vyrovnanie.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
Názov zmluvy:
Číslo zmluvy:
Dátum zverejnenia:
Dátum uzavretia:
Dátum účinnosti:

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 016/2015
IV/141/2015/MO
12.05.2015
27.04.2015
13.05.2015

19. 12.1 nájomca : Intersonic s.r.o., Staré Grunty 36, 84225 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
jedná sa o časť priestoru bývalej kuchyne a jedálne (nikdy nebola v prevádzke) na Manželských
internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J 1PP o celkovej výmere 91,79 m2. Priestor
internát nepotrebuje z dôvodu prevádzky jedálne a kuchyne na Átriových domkoch blok C a V.
Stav priestoru je v pôvodnom stave vyžaduje opravy, časť miestností bez okien, pivničné. Voda
a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci objektu. Zlý prístup.
Účel nájmu: kancelárie. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií :
nájomné 30, -EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus
DPH, skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu : od 1.1.2015 do 31.12.2016. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca sám požiadal
o prenájom voľných priestorov. Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez technického
zhodnotenia a ak len na náklady nájomcu, bez nároku na vyrovnanie.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
Názov zmluvy:
Číslo zmluvy:
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 017/2015
IV/180/2015/MO
01.06.2015
10.06.2015
11.06.2015

20. 12.1 nájomca : Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej právnickej
osoby, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
kancelária v pavilóne CH2, 0 podlažie, č.dv. 303A o rozlohe 20,3 m2 a laboratórium v pavilóne
CH2, 0 podlažie, č.dv. 303B o rozlohe 21,17 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. Celková rozloha prenajatých priestorov je
41,47 m2 . Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory nie sú dočasne pre
Prírodovedeckú fakultu potrebné a neslúžia na plnenie úloh UK. Účel nájmu : kancelária a
laboratórium nájomcu pre poskytovanie činností v oblasti sprostredkovateľskej činnosti v oblasti
obchodu a služieb, ako aj reklamné a propagačné služby. Výška nájomného: - 66 Eur/ m2/rok. Cena
za poskytované služby a dodávku energií :
elektrická energia .......................... 24,45 Eur/mesiac ( 154,72 kWH/mesiac )
teplo................................................ 32,43 Eur/mesiac/41,47 m2
vodné a stočné............................... 11,52 Eur/mesiac/1 osoba
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odvoz odpadu...................................1,93 Eur/mesiac/1 osoba
Celkom............................................ 70,33 Eur/ mesiac vrátane DPH
Doba nájmu : od 1.7.2015 do 30.6.2020. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca mal v budove UK
PRIF tieto priestory prenajaté aj v minulom období . Technické zhodnotenie predmetu nájmu :
priestor nebude nájomcom technicky zhodnotený
Predkladá : Dekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
Názov zmluvy:
Číslo zmluvy:
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Z-UKPRIF-2015-180
28.05.2015
05.06.2015
06.06.2015

21. 12.1 nájomca : FUNWESTON s. r. o., Azalková 1284/130, Dunajská Lužná 900 42
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
nájomca žiada o rozšírenie predmetu nájmu – nebytových priestorov s plochou 40,5 m2.
Prenajímateľ je vlastníkom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Bratislave, Mlynská dolina,
v pavilóne F-1, súp. č. 5692 na pozemku nachádzajúcich sa na parcele č. 3040, katastrálne územie
Karlová Ves, zapísané na LV č. 727 v prospech Univerzity Komenského v Bratislave. Účel nájmu :
predmetný priestor sa prenajíma za účelom prípravy jedál pre celodenné stravovanie zamestnancov
a študentov našej fakulty. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : výška
nájmu je 85 EUR za m2 / rok. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na elektrickú energiu, vodu,
odvoz a likvidáciu odpadu, ktoré budú hradené osobitne na základe reálnych nákladov. Doba
nájmu: doba nájmu je na obdobie piatich rokov, od 1.2. 2015 do 31.1.2020. Zdôvodnenie výberu
nájomcu : Univerzita Komenského uzatvorila dňa 3.12.2012 zmluvu o prenájme s firmou
FUNWESTON s.r.o., o prenájme priestoru za účelom prevádzkovania stravovacieho zariadenia
v pavilóne matematika. Nakoľko nájomca sa o predmetný priestor príkladne stará zhodnocuje ho
a plní si všetky povinnosti spojené s nájmom a poskytovaním stravy, žiadam o súhlas k rozšíreniu
tejto zmluvy formou dodatku o priestor uvedený v bode 1 a podmienok uvedených v bode 4 a 5.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez technického zhodnotenia.
Predkladá : dekan UK FMFI Bratislava, prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Plnenie uznesenia nie je možné vyhodnotiť.
Nájomná zmluva nebola nájdená v Centrálnom registri zmlúv.
Uznesenie č. 13. 1/2015
AS UK na svojom zasadnutí dňa 18.2.2015 schválil návrh rektora na zriadenie vecného bremena na
dobu neurčitú na pozemky parc. č. 3047, 3048/7, 3048/10, 3048/11 katastrálne územie Karlova Ves,
zapísané na liste vlastníctva č. 727, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK v prospech
Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava, obsahom ktorého je povinnosť strpieť právo prechodu
a prejazdu oprávneného z vecného bremena v rozsahu určenom v Zmluve o zriadení vecných
bremien.
Uznesenie bolo zrušené uznesením č. 11. 2/2015 zo zasadnutia AS UK dňa 25. marca 2015.
Uznesenie č. 14. 1/2015
AS UK na svojom zasadnutí dňa 18.02.2015 vyslovil písomný súhlas s predajom nehnuteľností vo
vlastníctve UK:
1. Pozemky a stavby nachádzajúce sa v k.ú. Martin, obec Martin, okres Martin zapísané na LV č.
299 (ul. Sklabinská 26):
b) Pozemky:
- parc. č. 1883/18, parcela registra „C“ o výmere 9125 m2, druhom zastavané plochy
a nádvoria,
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parc. č. 1883/398, parcela registra „C“ o výmere 551 m2, druhom zastavané plochy
a nádvoria,
c) 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.
2. Pozemky a stavby v k.ú. Vrútky, obec Vrútky, okres Martin zapísané na LV č. 2041 (ul. J.
Kalinčiaka 2):
a) pozemok parc. č. 707/3, parcela registra „C“ o výmere 228 m2, druhom zastavané
plochy a nádvoria,
b) stavba - budova Ústavu molekulovej biológie súpisné číslo 3306, postavená na pozemku
parc. č. 707/3.
-

UK môže predať vyššie uvedené nepotrebné nehnuteľné veci na základe obchodnej verejnej
súťaže tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako primeraná cena
stanovená súdnym znalcom.
Materiál bol postúpený Správnej rade UK.
Správna rada UK materiál prerokovala na zasadnutí dňa 4. júna 2015, nebola však
uznášaniaschopná k prijatiu uznesenia. O návrhu uznesenia sa uskutočnilo písomné hlasovanie,
uznesenie č. 3/2015 p. r. bolo prijaté.
Uznesenie priebežne plnené.
Na predaj nehnuteľností bude vyhlásená verejná obchodná súťaž.
Uznesenie č. 15. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Zásady volieb do Akademického
senátu Univerzity Komenského v Bratislave.
Zásady volieb do Akademického senátu UK (vnútorný predpis č. 4/2015) sú zverejnené na
webovom sídle UK
http://uniba.sk/o-univerzite/legislativa-a-dokumenty/vnutorne-predpisy-uk-rocnik-2015/
Uznesenie č. 16. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 13 ods. 1 Zásad volieb do
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
a) vyhlasuje doplňujúce voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
na uprázdnené mandáty členov Akademického senátu UK vo všetkých volebných obvodoch,
b) určuje obdobie na ich vykonanie od 19. februára 2015 do 2. apríla 2015.
Elektronicka verzia uznesenia bola zaslaná predsedom akademických senátov fakúlt UK.
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Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí AS UK dňa 25.3.2015
Uznesenie č. 1. 2/2015
Akademický senát UK schválil program zasadnutia Akademického senátu UK dňa 25. marca 2015
takto:
1.
Otvorenie.
2.
Schválenie programu.
3.
Voľba návrhovej komisie.
4.
Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FaF UK.
5.
Návrh na zmenu predmetu činnosti UK Veda, s.r.o.
6.
Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku UK.
7.
Návrh na zriadenie samostatne hospodáriacej súčasti UK
„Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park“.
8.
Dodatok č. 4 k Štatútu UK.
9.
Nakladanie s majetkom UK:
9a. Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľných vecí.
9b. Návrh na predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci – horúcovod (Šoltésova ul.).
9c. Návrh na zriadenie vecných bremien – káblové vedenie pod mostom Lafranconi a okolo
Botanickej záhrady UK.
9d. Spresnenie uznesenia AS UK zo dňa 18.2.2015 - vecné bremená
10.
Návrh rektora na vymenovanie člena Správnej rady UK.
11.
Správa o činnosti Akademického senátu UK za rok 2014.
12.
Voľba podpredsedu Akademického senátu UK za zamestnaneckú časť.
13.
Doplňujúca voľba členov Predsedníctva AS UK.
14.
Doplňujúca voľba predsedov komisií AS UK.
15.
Informácia o zložení a úlohách Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK.
16.
Doplňujúca voľba a odvolanie členov komisií AS UK.
17.
Nominácia zástupcu AS UK v Rade pre kvalitu UK.
18.
Informácie členov Vedenia UK.
19.
Otázky na členov Vedenia UK.
20.
Rôzne.
21.
Záver.
Uznesenie sa nevyhodnocuje.
Uznesenie č. 2. 2/2015
Akademický senát UK zvolil návrhovú komisiu v zložení:
prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.,
JUDr. Peter Lukáčka, PhD. a
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.
Zápisnicu zo zasadnutia vyhotovil tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD.
Zápisnica bola zaslaná na pripomienkovanie a overenie návrhovej komisii e-mailom dňa 5.6.2015.
Členovia návrhovej komisie sa doposiaľ k návrhu zápisnice nevyjadrili.
Uznesenie č. 3. 2/2015
Akademický senát UK schválil Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v
Bratislave, Farmaceutickej fakulty.
Uznesenie bolo v elektronickej podobe zaslané e-mailom na adresu sd@fpharm.uniba.sk
(sekretariát dekana FaF UK) dňa 7.4.2015 a v listinnej podobe na adresu fakulty.
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Sekretariát dekana FaF UK bol v e-maili informovaný o potrebe doručenia dodatku
v listinnej podobe (v potrebnom počte rovnopisov) na podpis predsedovi AS UK a rektorovi
UK.
Dodatok v listinnej podobe doposiaľ Kancelárii AS UK nebol doručený.
Dodatok nie je zverejnený na webovom sídle fakulty
http://www.fpharm.uniba.sk/index.php?id=2312
Uznesenie č. 4. 2/2015
Akademický senát UK schválil návrh rektora na založenie právnickej osoby podľa zákona
č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
Materiál bol postúpený Správnej rade UK.
Správna rada UK materiál prerokovala na zasadnutí dňa 4. júna 2015, nebola však
uznášaniaschopná k prijatiu uznesenia. O návrhu uznesenia sa uskutočnilo písomné hlasovanie,
uznesenie č. 5/2015 p. r. bolo prijaté.
Uznesenie priebežne plnené.
Uznesenie č. 5. 2/2015
Akademický senát UK schválil Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 3/2007 Organizačný
poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.
Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity Komenského
v Bratislave je zverejnený na webovom sídle UK.
http://uniba.sk/o-univerzite/legislativa-a-dokumenty/vnutorne-predpisy-uk-rocnik-2015/
Rektor UK vydal úplné znenie Organizačného poriadku UK dňa 13. mája 2015 (VP č. 7/2015).
Uznesenie č. 6. 2/2015
Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 25.03.2015 vyjadril súhlas s návrhom rektora na
zriadenie samostatne hospodáriacej súčasti UK s názvom Univerzita Komenského v Bratislave,
Vedecký park (UVP UK) s účinnosťou od 15.05.2015.
Rektor UK vydal rozhodnutie o zriadení samostatne hospodáriacej súčasti UK (č.j. 592/2015-KR).
Uznesenie č. 7. 2/2015
Akademický senát UK schválil Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 10/2008 Štatútu Univerzity
Komenského v Bratislave.
Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 10/2008 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave je
zverejnený na webovom sídle UK.
http://uniba.sk/o-univerzite/legislativa-a-dokumenty/vnutorne-predpisy-uk-rocnik-2015/
Rektor UK vydal úplné znenie Štatútu UK dňa 27. mája 2015 (VP č. 9/2015).
Uznesenie č. 8. 2/2015
Akademický senát UK udelil predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
podľa doleuvedeného zoznamu:
8.1
Nájomca:
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Barienčík Ján, Záhradná 816/10, 972 47 Oslany
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
18,75 m2. Objekt (výškové bloky) je v pôvodnom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný
priestor je v dobrom stave. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci priestoru.
Účel nájmu:
Kancelária
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 70,-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 1.4.2015 do 31.3.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si priestor prenajíma od roku 2014 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
Zmluva sa podľa informácie riaditeľa VM Ľ. Štúra-Mlyny UK nebude realizovať.
8.2
Nájomca:
CENT s. r. o., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
IČO : 35 81 06 02
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor bývalého skladu na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele č. 2940/24,
blok H, prízemie o výmere 21 m2. Objekt (MI, blok H) je v dobrom stave po rekonštrukcii. Voda je
v rámci nájomného priestoru. Obmedzený prístup, vrátna služba a vzdialené parkovanie.
Účel nájmu:
Práčovňa
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 75, -EUR/m2/rok bez DPH, el. energia voda a teplá voda energie podľa spotreby, bez
kúrenia, skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu:
Od 1.4.2015 do 31.03.2020.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2010 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
Názov zmluvy:
Číslo zmluvy:
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 027/2015
IV/179/2015/MO
02.06.2015
10.06.2015
11.06.2015

8.3
Nájomca:
Mgr. Pavol Cibulka, Svätoplukova 8, 972 01 Bojnice
IČO: 35382881
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
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Jedná sa o priestor na Výškových blokoch súp.č.211, č. parcely 2934 blok C (vestibul) 2 NP, o
výmere 32m2. Objekt (Výškové bloky) je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný
priestor je v dobrom stave, upravený na užívanie na náklady nájomcu od roku 2005. Voda a WC v
rámci budovy. Dobrý prístup.
Účel nájmu:
Predajňa výpočtovej a kancelárskej techniky a spotrebného materiálu, elektroniky a športových
potrieb.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 76,35 EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby paušálny poplatok 16 EUR/m2/rok plus
DPH, skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu:
Od 01.04.2015 do 31.3.2018.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2005 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
Zmluva je podľa informácie riaditeľa VM Ľ. Štúra-Mlyny UK v procese prípravy.
8.4
Nájomca:
Darraj Mohammed, Kharbatha Almusbah 1, Ramallah, Palestína
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor na Výškových blokoch súp.č.211 č.p.2934 v bloku B na 2.PP o výmere 34,17
m2. Objekt (výškové bloky) je v pôvodnom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný priestor je v
dobrom stave. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci priestoru.
Účel nájmu:
Klubovňa.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 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 17.3.2015 do 16.2.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si priestor prenajíma od roku 2014 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
Zmluva je podľa informácie riaditeľa VM Ľ. Štúra-Mlyny UK v procese prípravy.
8.5
Nájomca:
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska, Legionárska 4, 811 07 Bratislava
IČO: 422 67 145
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor na Átriových domkoch súp.č.6134, č. parcely 2929 na bloku G na 1 a 2.NP o
výmere 161,25 m2. Objekt (blok G) je v zlom stave a vyžaduje rekonštrukciu. Voda a sociálne
zariadenia sa nachádzajú v rámci bloku. Samotný priestor je v dobrom stave a nájomca si ho upravil
do užívateľnej podoby na vlastné náklady. Obmedzený prístup(vrátna služba a vzdialené
parkovanie).
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Účel nájmu:
Evanjelické univerzitné pastoračné centrum.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 1,-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 15.2.2015 do 14.2.2020.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2007 žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
Zmluva je podľa informácie riaditeľa VM Ľ. Štúra-Mlyny UK v procese prípravy.
8.6
Nájomca:
Hegyiová Jana, Pod vysoká 300, 023 57 Čadca
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor 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 50,82 m2.
Priestor internát nepotrebuje z dôvodu prevádzky jedálne a kuchyne na Átriových domkoch blok C
a V. Stav priestoru je priemerný v pôvodnom stave, čiastočne pivničný. Voda a sociálne zariadenia
sa nachádzajú v rámci nájomného priestoru.
Účel nájmu:
Výtvarný ateliér
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 25, -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 1.4.2015 do 31.3.2018.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2013 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
Zmluva je podľa informácie riaditeľa VM Ľ. Štúra-Mlyny UK v procese prípravy.
8.7
Nájomca:
Hurican Slovakia, s.r.o., Májkova 2, 811 07 Bratislava
IČO: 43 973 868
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695 na parcele č.2940/24, na bloku J, 1PP
o výmere 12 m2. Priestor na bloku J je v pôvodnom stave, pivničný, bez okien. Dobrý prístup.
Účel nájmu:
Sklad.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 20 eur/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH,
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu:
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Od 1.4.2015 do 31.3.2018.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2012 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
Zmluva je podľa informácie riaditeľa VM Ľ. Štúra-Mlyny UK v procese prípravy.
8.8
Nájomca:
Ondrej Marek, Smolenická 3, 851 05 Bratislava
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 2.NP o výmere 15,08
m2. Objekt(výškové bloky) je v pôvodnom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný priestor je v
dobrom stave. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci priestoru.
Účel nájmu:
Kancelária.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 70,-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 1.4.2015 do 31.3.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si priestor prenajíma od roku 2014 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
Zmluva sa podľa informácie riaditeľa VM Ľ. Štúra-Mlyny UK nebude realizovať.
8.9
Nájomca:
Nagy Miroslav, Hrubý Šúr 39, 90301
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 2.NP o výmere 13,68
m2. Objekt(výškové bloky) je v pôvodnom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný priestor je v
dobrom stave. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci priestoru.
Účel nájmu:
Kancelária.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 70,-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 1.4.2015 do 31.3.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si priestor prenajíma od roku 2014 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
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Zmluva sa podľa informácie riaditeľa VM Ľ. Štúra-Mlyny UK nebude realizovať.
8.10
Nájomca:
Riegel Richard, Bakošova 36, 841 03 Bratislava
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 2.NP o výmere 14,42
m2. Objekt(výškové bloky) je v pôvodnom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný priestor je v
dobrom stave. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci priestoru.
Účel nájmu:
Kancelária.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 70,-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 1.4.2015 do 31.3.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si priestor prenajíma od roku 2014 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
Zmluva je podľa informácie riaditeľa VM Ľ. Štúra-Mlyny UK v procese prípravy.
8.11
Nájomca:
SOLE GRILL s. r. o., Staré Grunty 49, 841 04 Bratislava
IČO: 45 476 519
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o prenájom objektu Sole Gril na parcele č.2940/44(69m2) a 2940/43(126m2) o celkovej
výmere 195 m2. Objekt tvorí samostatne stojaca budova s inžinierskymi sieťami a prípojkami na
energetické média. Nájomca nie je oprávnený vykonávať na/v predmete nájmu akékoľvek stavebné
alebo iné úpravy, zmeny alebo práce ako aj ďalšie zmeny bez predchádzajúceho písomného
súhlasu prenajímateľa, a to ani na vlastné náklady.
Účel nájmu:
Prevádzkovanie jedálne-reštaurácie rýchleho občerstvenia s letnou terasou.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 385,-EUR/mesiac bez DPH (23,69, eur/m2/rok), bez energií a služieb, nájomca sám
uzaviera zmluvy s dodávateľmi energií.
Doba nájmu:
Od 1.4.2016 do 31.12.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca prevádzkuje zariadenie od roku 1998 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
Zmluva je podľa informácie riaditeľa VM Ľ. Štúra-Mlyny UK v procese prípravy.
8.12
Nájomca:
Richard Tahotný, Cajlanská 49, 902 01 Pezinok
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IČO: 41029216
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o časť priestoru kotolne súp.č.6135, č. parcely 2939 o výmere 431,45 m2. Objekt kotolňa
je v priemernom stave. V priestore sa pôvodne nachádzala zastaraná technológia na ohrev vody,
ktorá bola po prechode na horúcovod odstránená. Voda a WC v rámci budovy. Dobrý prístup.
Nájomca nie je oprávnený vykonávať na/v predmete nájmu akékoľvek stavebné alebo iné úpravy,
zmeny alebo práce ako aj ďalšie zmeny bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, a
to ani na vlastné náklady.
Účel nájmu:
Prevádzka pohostinského zariadenia – baru
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájom 16,60 eur/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok + DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu:
Od 01.11.2014 do 31.10.2016.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si prenajal priestor v roku 2009 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
Názov zmluvy:
Číslo zmluvy:
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 023/2015
IV/176/2015/MO
02.06.2015
08.06.2015
09.06.2015

8.13
Nájomca:
Veracom, s.r.o., Segnáre 64, Bratislava 841 03
IČO: 44424353
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o prenájom priestorov na umiestnenie 2 automatov na fit tyčinky a to na Átriových
domkoch blok E, 1 NP, o výmere 1m2 a na Manželských internátoch, blok J o výmere 1m2, spolu
2 m2.
Účel nájmu:
Prevádzka automatov na fittyčinky.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 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 1.4.2015 do 31.3.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2014 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
Zmluva je podľa informácie riaditeľa VM Ľ. Štúra-Mlyny UK v procese prípravy.
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8.14
Nájomca:
Slovinternorm, spol. s.r.o., Krížna 44, 821 08 Bratislava
IČO: 00584690
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Ide o časť pozemku o výmere 102,50 m2, parcelné číslo 2861/1, na ulici Staré Grunty 36 v obci
Bratislava, okres Bratislava, katastrálne územie zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom
katastrálnym úradom – Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, k. ú. Bratislava – m. č.
Karlova Ves.
Účel nájmu:
Za účelom umiestnenia mobilných ubytovacích zariadení (2x maringotky).
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 8, -EUR/m2/rok bez DPH, bez energií. Energie do maringotiek je dodávaná z budovy
spoločnosti Slovinternom, ku ktorej je prenajatá plocha priľahlá.
Doba nájmu:
Od 1.1.2015 do 31.12.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si pozemok prenajíma od roku 2012 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
Zmluva je podľa informácie riaditeľa VM Ľ. Štúra-Mlyny UK v procese prípravy.
8.15
Nájomca:
Martin Burian, Studená 5, 821 04 Bratislava – Ružinov
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Budova PdF UK Šoltésovej ulica č. 4, Bratislava – Staré mesto, Súpisné číslo – 102673, parcelné
číslo pozemku – 10172. Výmera nájomného priestoru 1 m2 na prízemí.
Účel nájmu:
Miesto pre automat na kávu.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné - 15 € /m²/mesačne
Energie – 21,30 € /m²/mesačne + DPH
Doba nájmu:
1.4.2015 – 31.3.2017
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca má uzavretú zmluvu od roku 2012 a zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekanka, Pedagogická fakulta UK
Názov zmluvy:
Číslo zmluvy:
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
IV/2/15/Paed
02.06.2015
08.06.2015
09.06.2015

Uznesenie č. 9. 2/2015
Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 25.03.2015 schválil návrh rektora na predaj
nepotrebnej nehnuteľnej veci:
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inžinierskej stavby – horúcovodnej vetvy na Šoltésovej ulici v Bratislave, k. ú Staré Mesto, ktorá je
vo výlučnom vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave, v rozsahu zobrazenom v priloženej
mapke pripojení a rozvodov Bratislavskej teplárenskej, a.s. a to od stavebného objektu OST 2145
po stavebný objekt OS 8 na základe obchodnej verejnej súťaže za cenu, ktorá bude určená podľa
znaleckého posudku.
Pripravuje sa verejná obchodná súťaž, zadalo sa vypracovanie projektovej dokumentácie.
Uznesenie priebežne plnené.
Uznesenie č. 10. 2/2015
Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 25.03.2015 schválil návrh rektora na zriadenie
vecných bremien ( uloženie nového káblového vedenia pod mostom Lafranconi a okolo Botanickej
záhrady UK v Bratislave) na dobu neurčitú
- na pozemky parc. č. 20822/106, 20822/144, 20822/93, 20822/110, 20822/94, 20822/116,
20822/95, 20822/103 ktoré sa nachádza v obci Bratislava, katastrálne územie Staré mesto, zapísané
na liste vlastníctva č. 3405
- na pozemky parc. č. 3175/16, 3175/12, 3174/3 3054/4, ktoré sa nachádzajú v obci Bratislava,
katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727,
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK v prospech Západoslovenskej Distribučnej a.s., obsahom
ktorých je vybudovanie podzemného káblového vedenia.
Materiál bol postúpený Správnej rade UK.
Správna rada UK materiál prerokovala na zasadnutí dňa 4. júna 2015, nebola však
uznášaniaschopná k prijatiu uznesenia. O návrhu uznesenia sa uskutočnilo písomné hlasovanie,
uznesenie č. 4/2015 p. r. bolo prijaté.
Uznesenie priebežne plnené.
Uznesenie č. 11. 2/2015
Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 25.03.2015
I.
zrušil uznesenie č. 13. 1/2015 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 18. 02. 2015,
II.
schválil návrh rektora na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na pozemky parc. č. 3047,
3048/7, 3048/10, 3048/11 katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727,
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK v prospech Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava,
strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti :
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné
stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v písm. a) a
b);
Vecné bremeno uvedené pod písm. a) a vecné bremeno uvedené pod písm. b) sa zriadi na časť
zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 337/2014. Vecné bremeno
podľa písm. c) sa zriadi na celú zaťaženú nehnuteľnosť.
Materiál bol postúpený Správnej rade UK.
Správna rada UK materiál prerokovala na zasadnutí dňa 4. júna 2015, nebola však
uznášaniaschopná k prijatiu uznesenia. O návrhu uznesenia sa uskutočnilo písomné hlasovanie,
uznesenie č. 2/2015 p. r. bolo prijaté.
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Uznesenie priebežne plnené.
Uznesenie č. 12. 2/2015
Akademický senát UK podľa § 9 ods. 1 písm. h) a § 40 ods. 2 tretej vety zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tajným
hlasovaním vyslovil súhlas s návrhom rektora UK na vymenovanie JUDr. Iva Nesrovnala, LL.M. za
člena Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave.
Minister školstva vedy, výskumu a športu SR vymenoval JUDr. Iva Nesrovnala, LL.M. za člena
Správnej rady UK dňa 20. apríla 2015.
Uznesenie č. 13. 2/2015
Akademický senát UK schválil Správu o činnosti Akademického senátu UK za rok 2014.
Správa o činnosti AS UK za rok 2014 je zverejnená na webovom sídle UK
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/spravy-o-cinnosti-as-uk/
Uznesenie č. 14. 2/2015
Akademický senát UK tajným hlasovaním zvolil doc. Mgr. Miroslavu Slaninovú, PhD. za
podpredsedníčku Akademického senátu UK.
Uznesenie sa nevyhodnocuje.
Uznesenie č. 15. 2/2015
Akademický senát UK tajným hlasovaním zvolil JUDr. Petra Lukáčku, PhD. a prof. RNDr. Daniela
Ševčoviča, CSc. za členov Predsedníctva Akademického senátu UK.
Uznesenie sa nevyhodnocuje.
Uznesenie č. 16. 2/2015
Akademický senát UK tajným hlasovaním zvolil
a) Mgr. Ľubicu Šimkovú za predsedníčku Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK,
b) Mgr. Jána Horvátha za predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK.
Uznesenie sa nevyhodnocuje.
Uznesenie č. 17. 2/2015
Akademický senát UK zvolil Gabrielu Cvekovú, Mgr. Martina Hodničáka, Anettu Podperovú, Mgr.
Mareka Plevu a Roberta Zsemberu za členov Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS
UK.
Uznesenie sa nevyhodnocuje.
Uznesenie č. 18. 2/2015
Akademický senát UK zvolil
a) prof. PhDr. Oľgu Orgoňovú, CSc. a Roberta Zsemberu za členov Právnej komisie AS UK,
b) Mgr. Mareka Plevu za člena Finančnej komisie AS UK.
Uznesenie sa nevyhodnocuje.
Uznesenie č. 19 . 2/2015
Akademický senát UK podľa čl. 3 Štatútu Rady pre kvalitu UK navrhuje rektorovi UK vymenovať
prof. PhDr. Oľgu Orgoňovú, CSc. za členku Rady pre kvalitu UK.
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Listom zo dňa 30.3.2015 adresovaným rektorovi UK požiadal predseda AS UK o vymenovanie
prof. PhDr. Oľgy Orgoňovej, CSc. za členku Rady pre kvalitu UK.
Kancelária AS UK nedisponuje informáciou potrebnou k vyhodnoteniu uznesenia (či sa
menovanie navrhnutej kandidátky uskutočnilo).
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Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí AS UK dňa 13.5.2015
Uznesenie č. 1. 4/2015
Akademický senát UK schvaľuje program zasadnutia Akademického senátu UK dňa 13. mája 2015
takto:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Potvrdenie uznesenia č. 1. 3/2014 p. r.
5. Voľba zástupcu UK v Rade vysokých škôl.
6. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2015.
7. Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2015.
8. Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľných vecí.
9. Správa o činnosti spoločnosti UK Veda, s.r.o. v roku 2014.
10. Informácie členov Vedenia UK.
11. Otázky na členov Vedenia UK.
12. Doplňujúca voľba a odvolanie členov komisií AS UK.
13. Rôzne.
14. Záver.
Uznesenie sa nevyhodnocuje.
Uznesenie č. 2. 4/2015
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.,
Bc. Tomáš Kaščák a
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.
Zápisnicu zo zasadnutia doposiaľ tajomník AS UK nevypracoval.
Uznesenie č. 3. 4/2015
Akademický senát UK podľa čl. 32 ods. 6 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK po
opätovnom prerokovaní schvaľuje uznesenie č. 1. 3/2015 p.r. prijaté mimo zasadnutia
Akademického senátu UK spôsobom per-rollam.
Uznesenie bolo zverejnené na webovom sídle UK
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/zapisnice-zo-zasadnuti-as-uk/
Uznesenie č. 4. 4/2015
Akademický senát UK tajným hlasovaním volí doc. RNDr. Martina Putalu, PhD. za zástupcu
Univerzity Komenského v Bratislave v Rade vysokých škôl na funkčné obdobie od 1. júna 2015 do
31. mája 2019.
Dňa 18. mája 2015 bol Sekretariátu Rady vysokých škôl zaslaný zápis o voľbe člena RVŠ
(na požadovanom tlačive) spolu s uznesením č. 4. 4/2015 (č.j. 49/2015-AS).
Uznesenie č. 5. 4/2015
Akademický senát UK schvaľuje Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším
súčastiam UK na rok 2015.
Uznesenie sa nevyhodnocuje, metodika sa nezverejňuje na webovom sídle UK.
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Uznesenie č. 6. 4/2015
Akademický senát UK schvaľuje Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam
UK na rok 2015.
Fakultám bol zaslaný rozpis dotácií.
Uznesenie č. 7. 4/2015
Akademický senát UK udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
podľa doleuvedeného zoznamu:
7.1
Nájomca:
Milan Gašpierik, Riečna 33, Žilina 010 04, IČO: 40433030
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor o výmere 145,65 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové
bloky, blok D, 1.PP). Objekt je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný priestor je
v dobrom stave. Voda a WC v rámci nájomných priestorov. Nájomca nie je oprávnený vykonávať
na/v predmete nájmu akékoľvek stavebné alebo iné úpravy, zmeny alebo práce ako aj ďalšie zmeny
bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, a to ani na vlastné náklady.
Účel nájmu:
Kancelária
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 50,- EUR/m2/rok, energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu:
Od 1.4.2015 – 31.3.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2014 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
Zmluva je podľa informácie riaditeľa VM Ľ. Štúra-Mlyny UK v procese prípravy.
7.2
Nájomca:
Študentská reklama, s.r.o., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, IČO: 35 834 366
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor na Výškových blokoch súp.č.211, č. parcely 2934, časť steny na bloku C (UPC)
o výmere 27 m2. Objekt je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný.
Účel nájmu:
Prevádzkovanie reklamného zariadenia
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 24, - EUR/m2/rok bez DPH, bez energií.
Doba nájmu:
Od 01.04.2015 do 31.3.2020.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si prenajíma zariadenie od roku 2010 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
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Zmluva je podľa informácie riaditeľa VM Ľ. Štúra-Mlyny UK v procese prípravy.
7.3
Nájomca:
PROPLUSCO spol. s r.o., Staré Grunty 36, Bratislava 841 04, IČO: 35 819 073
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o nájomný priestor na Manželských internátoch súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok I,
prízemie a blok A prízemie o výmere 27,5 m2. Objekt (MI, blok I a A) je v dobrom stave.
Nájomný priestor na bloku I a A je v dobrom stave. Voda a WC je v rámci bloku I. Nájomca nie je
oprávnený vykonávať na/v predmete nájmu akékoľvek stavebné alebo iné úpravy, zmeny alebo
práce ako aj ďalšie zmeny bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, a to ani na
vlastné náklady.
Účel nájmu:
Kancelárie.
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.
Doba nájmu:
Od 1.4.2015 do 31.03.2020.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si už prenajíma priestory o výmere 130,54 m2 a žiada o zväčšenie priestorov o uvoľnenú
miestnosť o výmere 27,5m2.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
Zmluva sa podľa informácie riaditeľa VM Ľ. Štúra-Mlyny UK nebude realizovať.
7.4
Nájomca:
PORS-WEST, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO: 31379940
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Budova PdF UK Račianska 59, Bratislava – Nové mesto, Súpisné číslo – 3495, parcelné číslo
pozemku - 11800/2 Výmera nájomného priestoru 1 m2 vo vestibule
Účel nájmu:
Miesto pre automat na kávu.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné - 15 € /m²/mesačne, Energie – 21,30 € /m²/mesačne + DPH
Doba nájmu:
1.5.2015 – 30.4.2017 (2 roky)
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca má uzavretú zmluvu od roku 2009 a zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekanka PdF UK
Plnenie uznesenia nie je možné vyhodnotiť.
Nájomná zmluva nebola nájdená v Centrálnom registri zmlúv.
7.5
Nájomca:
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OFFICE110architekti, s.r.o., 29. augusta 30, 811 09 Bratislava, IČO: 36 738 034
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Predmetom žiadosti je rozšírenie predmetu nájmu o nebytový priestor miestnosti č. 943 o výmere
10 m², ktorá sa nachádza v budove č. súpisné 6220, blok B9, prízemie, na ulici Botanická 7 v obci
Bratislava – m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané
na liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným úradom Bratislava – Katastrálny odbor druh stavby
20 – iná budova, číslo parcely 3146 o výmere 570 m², na ktorej sa stavba nachádza.
Účel nájmu:
Zriadenie kancelárie pre architektov.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Výška nájomného je 39,83 €/1m²/1 rok, t.j. 398,30 eur ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu.
Cena za poskytované služby a dodávku energií bude vo výške 16,79 eur + DPH na 1m²/1rok,
celková cena za služby je 167,98 € + DPH/ročne. Z toho: elektrická energia – 64,88 € + DPH,
ostatné služby – 103,10 € + DPH (upratovanie spoločných priestorov, strážna služba, revízia a
údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia)
Doba nájmu:
Od 15.04.2015 do 31.12.2015
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Uchádzač je už našim nájomcom a má záujem prenajať si miestnosť ako kanceláriu pre architektov.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ, VI Družba UK
Plnenie uznesenia nie je možné vyhodnotiť.
Nájomná zmluva nebola nájdená v Centrálnom registri zmlúv.
7.6
Nájomca:
Femina centrum, s.r.o., Papraďová 9, 821 01 Bratislava, IČO: 35 708 646
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Žiadame o udelenie súhlasu s predĺžením Zmluvy o nájme nebytových priestorov formou dodatku
č. 2 k zmluve č. IV/8/10/FaF, ktorá bola predĺžená dodatkom č. 1, číslo dodatku: 40/2014/IV/FaF k
zmluve o nájme nebytových priestorov. Predmetné priestory sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12,
826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/64, 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 UK 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“.
Predmetné priestory slúžia ako ambulancie a preto fakulta pre ne nemá iné využitie. Priestory sa
využívajú na výkon lekárskej praxe na základe nájomnej zmluvy.
Účel nájmu:
Využitie priestorov ako ambulancie neštátneho odborného lekára.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Výška nájomného sa navrhuje:
ambulancia – 15,00 m²
80,- Eur / m² / 1 rok
1.200,00 Eur / 1 rok
sesterňa – 8,20 m²
80,- Eur / m² / 1 rok
656,00 Eur / 1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 12,24 m² 30,- Eur / m² / 1 rok
367,20 Eur / 1 rok
Spolu za rok
2223,20 Eur / 1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo sa navrhuje na 10,78 Eur / rok / m² s DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu 396,24 Eur / rok s DPH
Doba nájmu:
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Od 1.7.2015 do 31.6.2017
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
S nájomcom máme uzatvorenú zmluvu o nájme nebytových priestorov. Z dôvodu dobrej spolupráce
je záujem oboch strán zachovať kontinuitu v poskytovaní služieb odborného lekára v priestoroch
Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Neplánuje sa technické zhodnotenie.
Predkladá:
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK
Plnenie uznesenia nie je možné vyhodnotiť.
Nájomná zmluva nebola nájdená v Centrálnom registri zmlúv.
Uznesenie č. 8. 4/2015
Akademický senát UK berie na vedomie Správu o činnosti UK Veda, s.r.o. v roku 2014.
Plnenie uznesenia nie je možné vyhodnotiť. Správa sa nezverejňuje na webovom sídle UK.
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Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí AS UK dňa 27.5.2015
Uznesenie č. 1. 5/2015
Akademický senát UK schvaľuje program zasadnutia Akademického senátu UK dňa 27. mája 2015
takto:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl.
5. Doplňujúca voľba a odvolanie členov Komisie AS UK pre vysokoškolské internáty a
ubytovanie.
6. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2014.
7. Výročná správa o činnosti UK za rok 2014.
8. Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu UK.
9. Vyhlásenie všeobecných volieb do Akademického senátu UK na funkčné obdobie
od 1.11.2015 do 31.10.2019.
10. Cenník - študenti za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
11. Informácie členov Vedenia UK.
12. Otázky na členov Vedenia UK.
13. Rôzne.
14. Záver.
Uznesenie sa nevyhodnocuje.
Uznesenie č. 2. 5/2015
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.,
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. a
Mgr. Marek Pleva.
Zápisnicu zo zasadnutia doposiaľ tajomník AS UK nevypracoval.
Uznesenie č. 3. 5/2015
Akademický senát UK
a) vyhlasuje doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl,
b) určuje termín na ich vykonanie do 30. septembra 2015.
Uznesenie bolo zrušené uznesením č. 10. 5/2015.
Uznesenie č. 4. 5/2015
Akademický senát UK podľa čl. 31 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK
odvoláva Mgr. Juraja Gedru, Bc. Martina Macáka a Bc. Vladimíra Hudeca z funkcie členov
Komisie Akademického senátu UK pre vysokoškolské internáty a ubytovanie.
Uznesenie sa nevyhodnocuje.
Uznesenie č. 5. 5/2015
Akademický senát UK volí Lukáša Huňaru (PraF UK), Jána Kratochvíla (PriF UK) a Lenku
Braškovú (FaF UK) za členov Komisie Akademického senátu UK pre vysokoškolské internáty a
ubytovanie.
Uznesenie sa nevyhodnocuje.
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Uznesenie č. 6. 5/2015
Akademický senát UK schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v
Bratislave za rok 2014.
Výročná správa o hospodárení UK za rok 2014 je zverejnená na webovom sídle UK
http://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/vyrocne-spravy-a-hodnotenia/vyrocny-spravyuniverzity-komenskeho-v-bratislave/
Uznesenie č. 7. 5/2015
Akademický senát UK schvaľuje Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave
za rok 2014.
Výročná správa o činnosti UK za rok 2014 je zverejnená na webovom sídle UK
http://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/vyrocne-spravy-a-hodnotenia/
Uznesenie č. 8. 5/2015
Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu
Univerzity Komenského v Bratislave.
Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
podpísal predseda AS UK dňa 11. júna 2015 (VP č. 13/2015), elektronická verzia dodatku bola
zaslaná Oddeleniu legislatívy a právnych služieb RUK na formálnu kontrolu a zverejnenie.
Úplné znenie Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave podpísal
predseda AS UK dňa 16. júna 2015 (VP č. 14/2015), elektronická verzia dodatku bola zaslaná
Oddeleniu legislatívy a právnych služieb RUK na formálnu kontrolu a zverejnenie.
Uznesenie priebežne plnené.
Uznesenie č. 9. 5/2015
Akademický senát UK zrušuje uznesenie č. 3. 5/2015 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa
27. mája 2015.
Uznesenie sa nevyhodnocuje.
Uznesenie č. 10. 5/2015
Akademický senát UK
a) vyhlasuje doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl,
b) určuje termín na ich vykonanie do 30. septembra 2015.
Elektronická verzia uznesenia bola e-mailom zaslaná predsedom akademických senátov fakúlt UK
dňa 3.6.2015.
Uznesenie č. 11. 5/2015
Akademický senát UK podľa čl. 12 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK
I.
vyhlasuje všeobecné voľby do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 1. 11. 2015 do 31.
10. 2019,
II.
určuje obdobie na uskutočnenie všeobecných volieb do Akademického senátu UK od 28. 9. 2015 do
23. 10. 2015,
III.
určuje nasledovné podmienky pre uskutočnenie všeobecných volieb vo volebnom obvode
Nefakultné súčasti UK (ďalej len „voľby“):
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a) voľby sa uskutočnia dňa 20. októbra 2015 v čase od 9.00 do 16.00 hod. v budove Rektorátu UK
na Šafárikovom nám. 6, Bratislava, miestnosť č. 109,
b) návrhy kandidátov sa podávajú v termíne do 9. októbra 2015, 15.00 hod.,
c) návrhy kandidátov sa podávajú JUDr. Petrovi Lukáčkovi, PhD. (predsedovi Volebnej a
mandátovej komisie AS UK), a to prostredníctvom podateľne Rektorátu UK.
Elektronická verzia uznesenia bola e-mailom zaslaná predsedom akademických senátov fakúlt UK
dňa 3.6.2015.
Uznesenie bolo zverejnené na webovom sídle UK
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/vyhlasenie-vseobecnych-volieb-doas-uk/
Uznesenie č. 12. 5/2015
Akademický senát UK schvaľuje Cenník - študenti za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny
UK s účinnosťou od 31. augusta 2015.
Uznesenie bolo zrušené uznesením č. 13. 5/2015.
Uznesenie č. 13. 5/2015
Akademický senát UK zrušuje uznesenie č. 12. 5/2015 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa
27. mája 2015.
Uznesenie sa nevyhodnocuje.
Uznesenie č. 14. 5/2015
Akademický senát UK schvaľuje Cenník - študenti za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny
UK s účinnosťou od 1. júla 2015.
Uznesenie bolo v elektronickej podobe zaslané riaditeľovi VM Ľ. Štúra-Mlyny UK dňa 3.6.2015
a súčasne zaslané v listinnej podobe.
Cenník zatiaľ na webovom sídle VM Ľ. Štúra – Mlyny UK zverejnený nie je, bude zverejnený
spoločne so zamestnaneckým cenníkom.
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