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N á v r hy  u zn es en í  A ka d e mi c ké h o  s ená t u  U K 

(poznámka: každé uznesenie je samostatné) 

1. 

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

a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore  
v znení neskorších predpisov 

 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 
 

I. Špecifikácia predmetu nájmu 
 

nebytové priestory o rozlohe 81,5 m2 v pavilóne B1 a B2, -1 podlažie Univerzity 
Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. 
Karlova Ves, obec Bratislava, mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele 
č. 3049/2, súp. č. 5694 ( B1 )  a parcele č. 3049/1, súp.č. 3278 ( B2 ). 
 

II. Identifikácia nájomcu 
 

Dodo trade & services, spol. s r.o., Karloveská 57, 841 04 Bratislava, IČO: 35 882 719 
 

III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
 

Bufet – Pizzeria na poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov PriF UK 
 
kuchyňa o rozlohe 31,9 m2, prevádzkové priestory o rozlohe 23,0 m2, sedenie k bufetu 
o rozlohe 26,6 m2 

 
IV. Výška nájomného 

 
kuchyňa a prevádzkové priestory o celkovej  rozlohe 54,9 m2  66 €/ m2/rok 
sedenie pri bufete o rozlohe 26,6 m2      22 €/ m2/rok 
 
Cena za poskytované služby a dodávku energií : celkovo 66,36 €/ 1 mesiac/ bez DPH za 
odvoz odpadu.  
Elektrická energia bude fakturovaná samostatne štvrťročne podľa stavu samostatného 
elektromeru k bufetu ( elektromer č. N 6311759 ).  
Vodné a stočné bude fakturované samostatne štvrťročne podľa stavu samostatných 
vodomerov na SV a TÚV pre bufet ( vodomery č. 07675081 a 07787846 ). 
 

V. Doba nájmu 
 

od 1.1.2016 do 31.12.2020 
 

VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu 
 

bez technického zhodnotenia 



 

2. 

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

a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore  
v znení neskorších predpisov 

 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 
 

I. Špecifikácia predmetu nájmu 
 

vstupný priestor (prízemie) budovy UK v správe FiF UK na Gondovej ul. 2, číslo parcely 225 
v k. ú. Bratislava - Staré Mesto, zapísanej v LV č. 3 405 o výmere 1,5m2 

 
II. Identifikácia nájomcu 

 
CAFFÉ ESPRESSO spol. s r. o., Riznerova 3, 811 01 Bratislava, IČO: 17 319 331 

 
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

 
poskytnutie nebytového priestoru k prevádzkovaniu automatov na teplé a na chladené nápoje 
 

IV. Výška nájomného 
 

ročné nájomné: 200 €, náklady na elektrickú energiu: 800 kW za jeden rok, náklady na odvoz 
a likvidáciu odpadu, upratovanie a vodné-stočné: paušálny ročný poplatok 200 € 

 
V. Doba nájmu 

 
od 1.9.2015 do 30.8.2020 

 
VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu 

 
bez technického zhodnotenia 

 
 



 

3. 

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

a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore  
v znení neskorších predpisov 

 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 
 

I. Špecifikácia predmetu nájmu 
 

vstupný priestor (prízemie) budovy UK v správe FiF UK na Štúrovej ul. 9, číslo parcely 8890 
v k. ú. Bratislava - Staré Mesto o výmere 1m2 

 
II. Identifikácia nájomcu 

 
CAFFÉ ESPRESSO spol. s r. o., Riznerova 3, 811 01 Bratislava, IČO: 17 319 331 

 
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

 
poskytnutie nebytového priestoru k prevádzkovaniu automatov na teplé a na chladené nápoje 
 

IV. Výška nájomného 
 

ročné nájomné: 300 € plus DPH 
 

V. Doba nájmu 
 

od 1.9.2015 do 30.8.2020 
 

VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu 
 

bez technického zhodnotenia 



 

4. 

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

a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore  
v znení neskorších predpisov 

 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 
 

I. Špecifikácia predmetu nájmu 
 

nebytový priestor plochy: 
a) múru strešnej nadstavby o výmere 2 m2 a strechy o výmere 36 m2; 
b) priestory a časti v/na budove, ktoré sú potrebné na káblové prepojenie, t. j. na vedenie 
káblov podľa účelovej špecifikácie; 
nachádzajúcich sa na strešnej nadstavbe a na streche novej budovy UK na Šafárikovom 
nám. 6, v Bratislave, objekt novej budovy č. súp. 78 na pozemku parc. č. 207/5, k.ú. Staré 
mesto, zapísané na LV č. 3405 
 

II. Identifikácia nájomcu 
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35 848 863 

 
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

 
plochy za účelom umiestnenia, inštalácie a prevádzkovania zariadenia, t. j. zabezpečeniu sietí 

a poskytovanie elektronických komunikačných služieb v zmysle zákona 
 

IV. Výška nájomného 
 

ročné nájomné: 6 191,14 €, nájom je oslobodený od DPH 
 

V. Doba nájmu 
 

od 1.1.2016 do 31.12.2020 
 

VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu 
 

bez technického zhodnotenia 
 



 

5. 

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

a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore  
v znení neskorších predpisov 

 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 
 

I. Špecifikácia predmetu nájmu 
 

časť pozemku o celkovej ploche 16 m2 parcelné číslo 3 l75/12 
 

II. Identifikácia nájomcu 
 

GRYF MEDIA, s.r.o., Pažite 56, 010 09 Žilina-Bytčica, IČO: 36 382 884 
 

III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
 

reklamná stavba - Bigboard - 9,60 x 3,60 m 
 

IV. Výška nájomného 
 

4 500 € ročne 
 

V. Doba nájmu 
 

od 1.7.2015 do 30.6.2020 
 

VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu 
 

bez technického zhodnotenia 



 

6. 

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

a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore  
v znení neskorších predpisov 

 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 
 

I. Špecifikácia predmetu nájmu 
 

časť oplotenia areálu FTVŠ UK – 10 ks reklamných panelov o rozlohe 122,4 m2 
 

II. Identifikácia nájomcu 
 

ARTON, s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina, IČO: 31 595 154 
 

III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
 

10 ks reklamných panelov 
 

IV. Výška nájomného 
 

4 056 € ročne 
(405,60 €/ks) 

 
V. Doba nájmu 

 
od 1.1.2016 do 31.12.2020 

 
VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu 

 
bez technického zhodnotenia 

 



 

7. 

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

a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore  
v znení neskorších predpisov 

 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 
 

I. Špecifikácia predmetu nájmu 
 

časť oplotenia areálu FTVŠ UK – 4 ks reklamných panelov 
 

II. Identifikácia nájomcu 
 

GRYF MEDIA, s.r.o., Pažite 56, 010 09 Žilina-Bytčica, IČO: 36 382 884 
 

III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
 

4 ks reklamných panelov 
 

IV. Výška nájomného 
 

2 019,89 € ročne 
(504,97 €/ks) 

 
V. Doba nájmu 

 
od 1.1.2016 do 31.12.2020 

 
VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu 

 
bez technického zhodnotenia 



 

8. 

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

a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore  
v znení neskorších predpisov 

 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 
 

I. Špecifikácia predmetu nájmu 
 

časť strešných priestorov o výmere 15 m2 na západnej veži pre umiestnenie vysielačov 
a 60 m strechy na umiestnenie elektrického vedenia (priestor na časti strechy objektu 
FTVŠ UK) 

 
II. Identifikácia nájomcu 

 
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469 

 
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

 
inštalácia, umiestnenie a využívanie technologického zariadenia a príslušnej infraštruktrúry 
rádioreleového bodu a základňa stanice Verejnej elektronickej komunikačnej siete (VKS) 

 
IV. Výška nájomného 

 
10 444,20 € ročne 

(504,97 €/ks) 
 

Elektrická energia – cena je určená na základe skutočnej spotreby zaznamenanej na 
elektromere (rozdiel medzi počiatočným stavom a koncovým stavom k poslednému 
kalendárnemu dňu mesiaca + DPH). 

 
V. Doba nájmu 

 
od 1.1.2016 do 31.12.2020 

 
VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu 

 
bez technického zhodnotenia 

 



 

9. 

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

a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore  
v znení neskorších predpisov 

 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 
 

I. Špecifikácia predmetu nájmu 
 

priestory školskej jedálne na prízemí budovy UK v Bratislave v správe FiF UK na Gondovej 
ul. 2, číslo parcely 225 v k. ú. Bratislava - Staré Mesto, zapísanej v LV č. 3 405 o výmere 
314,78 m2  

 
II. Identifikácia nájomcu 

 
GAST TOM, s. r. o., Tupého 12640/21A, 831 01 Bratislava, IČO: 44 822 316 

 
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

 
nebytový priestor školskej jedálne pre poskytovanie stravovania pre študentov 

a zamestnancov UK 
 

IV. Výška nájomného 
 

12 000 € ročne za kuchyňu, výdajňu stravy, dve jedálne  
a za pomocné priestory (sklady, chodby, šatňa, WC, kancelária) 

 
Ceny za poskytované služby a dodávky energií (vykurovanie, el. energia, plyn, vodné-stočné, 
OLO) hradí nájomca podľa skutočnej spotreby. 

 
V. Doba nájmu 

 
od 1.9.2015 do 31.8.2019 

 
VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu 

 
bez technického zhodnotenia 

 



 

10. 

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

a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore  
v znení neskorších predpisov 

 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 
 

I. Špecifikácia predmetu nájmu 
 

nebytové priestory na ulici Ružinovská 12, 826 22 Bratislava, súp. č. 4813, 2. NP, parcela 
č. 15294/65, zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálny úradom v Bratislave, Správa katastra 
Bratislava II 
 

II. Identifikácia nájomcu 
Optika Medior, s.r.o., Mládežnícka 12, 841 10 Bratislava, IČO 469 44 826 

 
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

 
predajňa optických pomôcok a poradenstvo 

 
IV. Výška nájomného 

 
ročné nájomné: 2 106 Eur 

z toho: 
predajňa 14 m2    144 Eur / m2 / rok  2 016 Eur/rok 
podiel na spoločných priestoroch 3 m2 30 Eur / m2 / rok  90 Eur/rok 
 
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac. 
 
Paušálne platby: 
Voda a teplo    16,09 Eur / m2 / rok s DPH 
Výťah, OLO, ochrana objektu 266,40 Eur / rok s DPH 
 

V. Doba nájmu 
 

od 1.11.2015 do 31.10.2017 
 

VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu 
 

bez technického zhodnotenia 

 



 

11. 

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

a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore  
v znení neskorších predpisov 

 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 
 

I. Špecifikácia predmetu nájmu 
 

1) nebytové priestory o rozlohe 80,3 m2 v pavilóne CH1 a CH2 budovy Univerzity Komenského 
v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej na LV č.727 pre k.ú. Karlova Ves, obec 
Bratislava, mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, v  budove/stavbe č. súpisné 3278, 
v Mlynskej doline v Bratislave IV – Karlovej Vsi, číslo parcely 3049/1 o výmere 11701 m2, na 
ktorej sa stavba nachádza 
2) 5 parkovacích miest pre vozidlá autoškoly na parkovisku za budovou UK PRIF na parc.č.3049/1 
k.ú. Karlova Ves, zapísanej na liste vlastníctva č. 727 
 
 

II. Identifikácia nájomcu 
 

RNDr. Dušan Galanda – AUTOŠKOLA NUCLEUS, UK PRIF Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, 
IČO: 37 36 89 91 

 
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

 
činnosť autoškoly – umiestnenie trenažéra pre výučbu ako aj  učebne pre žiakov autoškoly. 

 
kancelária  o rozlohe  40,3 m2 v pavilóne CH1, -1 podlažie 
kancelária o rozlohe 40 m2 v pavilóne CH2 č.304, 0 podlažie 
5 parkovacích miest pre vozidlá autoškoly na parkovisku za budovou UK PRIF na parc.č.3049/1 k.ú. 
Karlova Ves, zapísanej na liste vlastníctva č.727 

 
IV. Výška nájomného 

 
66 Eur/ m2/rok 

 
Cena za poskytované služby a dodávku energií :  
CH1/-1   –  40,3  m2: 
El.energia ....................................................................       3,79  € s DPH/mesiac  (1,2 kWh/deň) 
Teplo ...........................................................................     31,52 € s DPH/mesiac/ 40,3 m2 
Odvoz odpadu ............................................................        0,83 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba 
Vodné a stočné...............................................................     1,00 € s DPH/mesiac 
Celkom:            37,14  € /1 mesiac 
CH2/304  –  40 m2 : 
El.energia ....................................................................    13,00  € s DPH/mesiac   (3,9 kWh/deň) 
Teplo ...........................................................................    31,28 € s DPH/mesiac/ 40 m2 
Odvoz odpadu ............................................................       0,83 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba 
Voda............................................................................       1,00 € s DPH/mesiac 
Celkom:            46,11 €/  1 mesiac 
Energie spolu pre dve prenajaté miestnosti :          83,25 €/mesiac 



 

V. Doba nájmu 
 

od 1.1.2016 do 31.12.2020 
 

VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu 
 

bez technického zhodnotenia 



 

Prerokovanie materiálu v orgánoch AS UK 

Dodo trade & services, spol. s r.o.   (účel nájmu: Bufet - Pizzeria) 

Materiál doručený v listinnej podobe dňa:   23. júna 2015 
Materiál doručený v elektronickej podobe dňa:  18. júna 2015 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu: áno 
Pridelené číslo:      AS 67/2015 
 

CAFFÉ ESPRESSO spol. s r.o.   (účel nájmu: nápojový automat Gondova ul.) 

Materiál doručený v listinnej podobe dňa:   27. júla 2015 
Materiál doručený v elektronickej podobe dňa:  24. júla 2015 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu: áno 
Pridelené číslo:      AS 79/2015 
 

CAFFÉ ESPRESSO spol. s r.o.   (účel nájmu: nápojový automat Štúrova ul.) 

Materiál doručený v listinnej podobe dňa:   27. júla 2015 
Materiál doručený v elektronickej podobe dňa:  24. júla 2015 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu: áno 
Pridelené číslo:      AS 79/2015 
 

O2 Slovakia, s.r.o.    (účel nájmu: elektronické komunikačné služby) 

Materiál doručený v listinnej podobe dňa:   30. septembra 2015 
Materiál doručený v elektronickej podobe dňa:  1. októbra 2015 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu: áno 
Pridelené číslo:      AS 94/2015 
 

GRYF MEDIA, s.r.o.    (účel nájmu: bigboard) 

Materiál doručený v listinnej podobe dňa:   25. augusta 2015 
Materiál doručený v elektronickej podobe dňa:  19. augusta 2015 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu: áno 
Pridelené číslo:      AS 82/2015 
 

ARTON, s.r.o.    (účel nájmu: reklamné panely) 

Materiál doručený v listinnej podobe dňa:   25. augusta 2015 
Materiál doručený v elektronickej podobe dňa:  19. augusta 2015 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu: áno 
Pridelené číslo:      AS 83/2015 
 

GRYF MEDIA, s.r.o.    (účel nájmu: reklamné panely) 

Materiál doručený v listinnej podobe dňa:   25. augusta 2015 
Materiál doručený v elektronickej podobe dňa:  19. augusta 2015 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu: áno 
Pridelené číslo:      AS 84/2015 
 



 

Slovak Telekom, a.s.    (účel nájmu: stanica VKS) 

Materiál doručený v listinnej podobe dňa:   8. septembra 2015 
Materiál doručený v elektronickej podobe dňa:  7. septembra 2015 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu: áno 
Pridelené číslo:      AS 86/2015 
 

GAST TOM, s.r.o.    (účel nájmu: školská jedáleň) 

Materiál doručený v listinnej podobe dňa:   1. októbra 2015 
Materiál doručený v elektronickej podobe dňa:  29. septembra 2015 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu: áno 
Pridelené číslo:      AS 95/2015 
 

Optika Medior, s.r.o.   (účel nájmu: predajňa optických pomôcok) 

Materiál doručený v listinnej podobe dňa:   2. októbra 2015 
Materiál doručený v elektronickej podobe dňa:  2. októbra 2015 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu: áno 
Pridelené číslo:      AS 101/2015 
 

RNDr. Dušan Galanda – AUTOŠKOLA NUCLEUS  (účel nájmu: činnosť autoškoly) 

Materiál doručený v listinnej podobe dňa:   12. októbra 2015 
Materiál doručený v elektronickej podobe dňa:  7. októbra 2015 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu: áno 
Pridelené číslo:      AS 107/2015 
 
 
Žiadosti boli postúpené na prerokovanie Finančnej komisii AS UK. 
 
Výsledok prerokovania materiálu v komisiách AS UK: 
 
Finančná komisia AS UK 

• zasadnutie dňa 7. októbra 2015 
 - komisia odporučila materiál schváliť, 
 - pri žiadosti č. 9 (nájomca: GAST TOM, s.r.o.) komisia odporučila v časti „Technické 
zhodnotenie predmetu nájmu“ nahradiť textáciu uvedenú v žiadosti novým znením: „bez 
technického zhodnotenia“. 

 
Žiadosť pod číslom 11 (nájomca: RNDr. Dušan Galanda – AUTOŠKOLA NUCLEUS) bola 
prerokovaná spôsobom per-rollam, členovia komisie odporučili materiál schváliť. 
 
 
Žiadosti boli prerokované na zasadnutí Predsedníctva AS UK dňa 7. októbra 2015. 
 
Uznesenie č. 9: 

 
Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť  

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom 
 

1. Dodo trade & services, spol. s r.o.  (účel nájmu: Bufet - Pizzeria) 



 

2. CAFFÉ ESPRESSO spol. s r.o.  (účel nájmu: nápojový automat Gondova ul.) 
3. CAFFÉ ESPRESSO spol. s r.o.  (účel nájmu: nápojový automat Štúrova ul.) 
4. O2 Slovakia, s.r.o.   (účel nájmu: elektronické komunikačné služby) 
5. GRYF MEDIA, s.r.o.    (účel nájmu: bigboard) 
6. ARTON, s.r.o.    (účel nájmu: reklamné panely) 
7. GRYF MEDIA, s.r.o.    (účel nájmu: reklamné panely) 
8. Slovak Telekom, a.s.   (účel nájmu: stanica VKS) 
9. GAST TOM, s.r.o.   (účel nájmu: školská jedáleň) 
10. Optika Medior, s.r.o.   (účel nájmu: predajňa optických pomôcok) 
 

podľa predložených písomných žiadostí  
 

s úpravou žiadosti č. 9 (nájomca: GAST TOM, s.r.o.)  
v bode „Technické zhodnotenie predmetu nájmu“,  

a to nahradenie doterajšieho znenia bodu novým znením: „bez technického zhodnotenia“. 
 
 
Upravená žiadosť pod č. 9 (nájomca: GAST TOM, s.r.o.) v znení pripomienky Finančnej komisie 
AS UK a Predsedníctva AS UK bola doručená v elektronickej podobe dňa 14. októbra 2015. 
 
 
Žiadosti boli zaradené do návrhu programu zasadnutia AS UK dňa 21. októbra 2015. 
 
 
Za správnosť: 
 
RNDr. Róbert Kysel, PhD. 
tajomník AS UK 

 




