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Zo z n a m ž i a do s t í  o  u de l en i e  p re dc há dza jú ce ho   

p í s o mn ého  s úh l a s u  s  ná j mo m n e h nu teľné ho  ma je t ku 

 

1. Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.   (účel nájmu: nápojové automaty) 

2. Akzent Big Board,a.s.     (účel nájmu: megaboardy) 

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

4. Stravovanie - Petra, s.r.o.     (účel nájmu: stravovacie služby) 

5. žiadosť dekana FaF UK (CITY GASTRO s.r.o.) je samostatným materiálom 

6. art studio soka s.r.o.      (účel nájmu: sklad) 

7. CENT s.r.o. (práčovňa AD)     (účel nájmu: práčovňa) 

8. CENT s.r.o. (práčovňa MI)     (účel nájmu: práčovňa) 

9. Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.   (účel nájmu: nápojové automaty) 

10. LUX COMUNICATION, občianske združenie  (účel nájmu: kanc., sklad, štúdio) 

11. Mladiinfo Slovensko, o.z.     (účel nájmu: kancelária) 

12. PJ Servis s.r.o.      (účel nájmu: kancelárie) 

13. Planeat, s.r.o.       (účel nájmu: kancelária) 

14. Roxy catering, s.r.o.      (účel nájmu: sklad) 

15. STUDENT SERVICES, s.r.o.    (účel nájmu: kancelária) 

16. unique, s.r.o.       (účel nájmu: večerný bar) 

17. ANWELL, s.r.o.      (účel nájmu: predajňa) 

18. OFFICE 110 architekti, s.r.o.     (účel nájmu: kancelárie) 

19. Vodácky Klub Tatran      (účel nájmu: sklad) 

20. Združenie Taoistického Tai Chi    (účel nájmu: telocvičňa) 

21. Dallmayr Vending & Office, k. s.   (účel nájmu: nápojový automat) 

22. EMER group, s.r.o.     (účel nájmu: sklad, parkovisko) 

23. GRYF media, s.r.o.     (účel nájmu: reklam. zariadenia) 

24. Alcasys Slovakia, a.s.     (účel nájmu: kancelárie) 



 

N á v r hy  u zn es en í 

(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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

Priestory na umiestnenie dvoch nápojových automatov o rozlohe 
spolu 2 m2 : 
1 automat na nápoje vo fľašiach v pavilóne CH1 vstupný vestibul, 
0 podlažie Univerzity  Komenského v Bratislave - Prírodovedec-
kej fakulty, v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova 
Ves, obec Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na  
parcele č. 3049/1, súp.č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2.  
 
1 automat na nápoje vo fľašiach v pavilóne B1 (CH1 III),  
0 podlažie Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej 
fakulty, v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, 
obec Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele 
č. 3049/2, súp.č. 5694, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2. 

Identifikácia nájomcu Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o., Tuhovská 1,  
831 07 Bratislava, IČO : 31340628 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie 2 automatov na nápoje vo fľašiach pre využitie 
študentmi, zamestnancami a návštevníkmi fakulty 

Výška nájomného 150 Eur/ m2/rok/ 1 nápojový automat 
Energie a služby 1 automat DIXIE NARCO 5800       331,80 Eur s DPH / rok/, 

z toho :  
elektrická energia :  27,65 Eur s DPH /mesiac ( 175  kWh/mesiac ) 
 
1 automat DIXIE NARCO 5800       331,80  Eur s DPH / rok/, 
z toho :  
elektrická energia :  27,65 Eur s DPH /mesiac ( 175  kWh/mesiac ) 
 
Spolu energie za 2 automaty : 663,60 Eur s  DPH  /rok  

Doba nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2020 
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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

časť pozemku vo výmere 2 x 18 m2 - plocha betónovej pätky - 
umiestnenie 2 megaboardov 

Identifikácia nájomcu Akzent BigBoard, a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava,  
IČO : 44540957 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie 2 megaboardov na reklamné a informačné služby 

Výška nájomného 7 402,20 Eur ročne 
Energie a služby prenajímateľ a správca súhlasil, aby si nájomca zriadil vlastnú 

elektrickú prípojku 
Doba nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2020 
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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

časť oplotenia – umiestnenie 1 ks reklamného panelu 

Identifikácia nájomcu PREŠPORT, s.r.o., Malokarpatské nám. 3, 841 03 Bratislava, 
IČO : 35904267 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

1 ks reklamného panelu na reklamné a informačné služby 

Výška nájomného 405,60 Eur ročne 
Energie a služby --- 
Doba nájmu od 16.1.2016 do 15.1.2021 
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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory na prízemí budovy UK v správe Školiaceho 
a kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania UK 
v Modre-Harmónii č. 3553, číslo parcely 5840/1, katastrálne 
územie Modra, zapísanej v LV č. 2758 o celkovej ploche 466,3 m2 

(z toho centrálne vykurovaná plocha 231 m2) 
Identifikácia nájomcu Stravovanie – Petra s.r.o., Harmónia 3553, 900 01 Modra,  

IČO : 35866080 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

priestory na prípravu stravy, jedálenské priestory, reštauračné 
a skladovacie priestory pre účely prípravy stravy a poskytovania 
stravovacích služieb v súlade s predmetom podnikania nájomcu 

Výška nájomného 4 800 Eur ročne 
Energie a služby 
 

hradí nájomca podľa skutočnej spotreby 
(vykurovanie, el. energia, plyn, vodné-stočné, OLO) 

Doba nájmu od 16.1.2016 do 15.1.2021 
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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestory na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele  
č. 2940/24, blok J prízemie, o celkovej výmere 16,65 m2 

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

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 20 EUR/m2/rok bez DPH 
Energie a služby 
 

zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH,  
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.9.2015 do 31.8.2018 
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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor na Átriových domkoch súp. č. 6134, č. parcely 2929 
na bloku D na 1.NP (vstupný vestibul) o výmere 9,5 m2 

Identifikácia nájomcu CENT s.r.o., Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava,  
IČO : 35 81 06 02 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

práčovňa 

Výška nájomného 71 EUR/m2/rok bez DPH 
Energie a služby podľa skutočnej spotreby 
Doba nájmu od 1.12.2015 do 30.11.2020 
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 
 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele  
č. 2940/24, blok B, prízemie o výmere 19,69 m2 

Identifikácia nájomcu CENT s.r.o., Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava,  
IČO : 35 81 06 02 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

práčovňa 

Výška nájomného 71 EUR/m2/rok bez DPH 
Energie a služby podľa skutočnej spotreby 
Doba nájmu od 1.9.2015 do 31.08.2020 
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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 5 m2 (5x1), ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I,J, 
1NP), v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky bloky C, 1PP a 
K, 1NP) a v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok A, 
prízemie) 

Identifikácia nájomcu Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o., Tuhovská 1,  
831 07 Bratislava, IČO : 31340628 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzkovanie nápojových automatov 

Výška nájomného 160 EUR/m2/rok bez DPH 
Energie a služby zálohový poplatok 50,-EUR/m2/rok plus DPH,  

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.11.2015 do 31.10.2018 
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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor na Výškových blokoch súp. č. 211, č. parcely 2934  
blok D, 2 NP, o výmere 190 m2 

Identifikácia nájomcu LUX COMUNICATION, občianske združenie, Panská 11,  
811 01 Bratislava, IČO: 3081300 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárie (9,15 m2), sklady (115,76 m2),  
nahrávacie štúdiá (32,72 m2),  
zvyšok (32,37 m2) sú chodby a toalety 

Výška nájomného 33,19 EUR/m2/rok bez DPH  
(kancelárie a nahrávacie štúdia 50 EUR/m2/rok bez DPH,  
sklady, chodby a toalety 28,44 EUR/m2/rok bez DPH) 

Energie a služby zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH,  
skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.11.2015 do 30.10.2020 
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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor na Átriových domkoch súp. č. 6134, č. parcely 2929 
na bloku F na 2.NP o výmere 27,5 m2 

Identifikácia nájomcu Mladiinfo Slovensko, o.z., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, 
IČO: 42 183 774 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 3 EUR/m2/rok bez DPH 
Energie a služby zálohový poplatok 2 EUR/m2/rok plus DPH,  

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.10.2015 do 30.9.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 

12. 

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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor na Átriových domkoch súp. č. 6134, č. parcely 2929 na 
bloku L na 2.NP a 3 NP o výmere 75,50 m2 

Identifikácia nájomcu PJ Servis s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava,  
IČO: 44 488 980 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 50 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 1.3.2016 do 28.2.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 



 

13. 

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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor na Átriových domkoch súp. č. 6134, č. parcely 2929 
na bloku E na 2.NP o výmere 51,41 m2 

Identifikácia nájomcu Planeat, s.r.o., Rozvodná 11, 831 01 Bratislava, IČO: 47 885 289 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária za účelom vývoja projektu nutričného software  
v spolupráci s FTVŠ UK 

Výška nájomného 27 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 1.9.2015 do 31.10.2017 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 

14. 

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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695 na parcele  
č. 2940/24, blok J, 1.NP o celkovej výmere 540,54 m2 

Identifikácia nájomcu Roxy catering, s.r.o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava,  
IČO: 36 701 661 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 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 1.7.2015 do 30.6.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 



 

15. 

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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor na Átriových domkoch súp. č. 6134, č. parcely 2929 
na bloku C na 1.PP o výmere 20,04 m2 

Identifikácia nájomcu STUDENT SERVICES, s.r.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, 
IČO: 36 797 456 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária personálnej agentúry 

Výška nájomného 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 1.11.2015 do 31.10.2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
 

16. 

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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor na Výškových blokoch súp. č. 211, č. parcely 2934 blok C 
(spojovací trakt) 2 posch., o výmere 115,78 m2 (bar,šatňa + spo-
ločné priestory, chodba)  a priestory o výmere 185,60 m2 blok C 
(bar) 1.posch. 

Identifikácia nájomcu unique, s.r.o., 908 72 Závod 958, IČO:  36 815 128 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

večerný bar 
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 prena-
jímateľa, a to ani na vlastné náklady. 

Výška nájomného 10 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 115,78m2 (bar, 
šatňa + spoločné priestory)  
a 50 eur/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 185,60 m2 (bar) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH za priestory 
o výmere 185,60 m2 a 8 EUR/m2/rok plus DPH za priestory 
o výmere 115,78 m2 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 



 

Doba nájmu od 1.9.2015 do 31.8.2025 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 

17. 

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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestor na Výškových blokoch súp. č. 211, č. parcely 2934 blok 
B, 2 PP, o výmere 17,24 m2 (sklad) a o výmere 17,24 m2 
(predajňa), celková prenajatá výmera nájomcovi bude 34,48 m2 

Identifikácia nájomcu ANWELL, s.r.o., Čelno 394, 976 98 Podbrezová - Lopej,  
IČO:  45 268 193 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

predajňa kancelárskych potrieb, darčekových predmetov 
a drobného spotrebného tovaru, ako aj  kopírovacích a iných 
administratívnych služieb (17,24 m2) a sklad (17,24 m2) 

Výška nájomného 80 EUR/m2/rok za predajňu (17,24 m2)  
a 50 EUR/m2/rok za sklad (17,24 m2) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH,  
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
18. 

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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory v celkovej výmere 40 m2 - miestnosti č. 937, 
943 a 944, v budove č. súpisné 6220 blok B9, 1. poschodie, ulica 
Botanická č. 7, 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 

Identifikácia nájomcu OFFICE 110 architekti, s.r.o., 29. augusta 30, 811 09 Bratislava, 
IČO: 36 738 034 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárie pre architektov 



 

Výška nájomného 39,83 Eur/m2/rok  
1 593,20 Eur  ročne za celkovú výmeru 40 m2 prenajatých 
priestorov 

Energie a služby 2 323,58 Eur plus DPH/rok  
Z toho:  
elektrická energia  1 836,95 Eur plus DPH 
vodné, stočné             133,80 Eur plus DPH 
ostatné služby             352,83 Eur plus DPH 
(upratovanie spoločných priestorov, odvoz a likvidácie odpadu, 
strážna služba, revízia a údržba  hasiacich prístrojov a   hydrantov, 
deratizácia) 

Doba nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2016 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 

19. 

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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nájom nebytových priestorov - miestnosti č. 902 a 903 o  výmere  
40 m2, ktoré sa nachádzajú v  budove č. súpisné 6220, blok B9, 
prízemie, na ulici Botanická 7, Bratislava, m.č. Karlova Ves, 
okres  Bratislava  V, 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 

Identifikácia nájomcu Vodácky Klub Tatran Karlova Ves - Bratislava, Botanická ulica  
č. 11, 841 04 Bratislava, IČO: 00686778 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad športových potrieb 

Výška nájomného 39,83 Eur/m2/rok  
597,51 Eur počas doby nájmu za výmeru 40 m2 prenajatých  
priestorov 

Energie a služby 578,99 Eur plus DPH/rok  
Z toho:  
elektrická energia  474,97 Eur plus DPH 
ostatné služby          104,02 Eur plus DPH 
(upratovanie spoločných priestorov, odvoz a likvidácie odpadu, 
strážna služba, revízia  
a údržba  hasiacich prístrojov a   hydrantov, deratizácia) 

Doba nájmu od 16.11.2015 do 31.3.2016 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 



 

20. 

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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory - Telocvičňa JLF UK o výmere 320 m2, ktorá 
sa nachádza v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 
Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 v katastrálnom 
území Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 

Identifikácia nájomcu Združenie Taoistického Tai Chi, občianske združenie, Teslova 12, 
821 02 Bratislava, IČO: 36140147 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa - sa nájomcovi prenechávajú na 
účely športovej činnosti - cvičenie Tai Chi (týždenne 2 hodiny, 
počas prázdnin týždenne 1 hodina) 

Výška nájomného Cena za 1 hodinu prenájmu spolu: 13 Eur,  
z toho: 4,10 Eur nájomné bez DPH /1 hod.  

Energie a služby 8,90 Eur s DPH /1hod.  
(v tom: 5,30 Eur výdavky na energie,  
3,60 Eur poskytované služby - upratovanie, údržba) 

Doba nájmu od 1.4.2016 do 31.3.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
 

21. 

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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytový priestor o výmere 1 m2 nachádzajúci sa na ul. Staré 
Grunty 55, Bratislava, B-5, súp. č. 5666, parcela č. 3017/11,  
k.ú. Karlova Ves, LV 727 

Identifikácia nájomcu Dallmayr Vending & Office k.s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava, 
IČO: 35803118 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzkovanie nápojového automatu na kávu a teplé nápoje 

Výška nájomného 260 Eur/m2/rok 
(spolu: 260 Eur ročne) 

Energie a služby paušálne 60 Eur/m2/rok 
(spolu: 260 Eur ročne plus 12 Eur DPH) 
dodávka elektriny, vody, strážna služba, OLO 



 

Doba nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 

22. 

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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytový priestor o výmere 145 m2 – sklad, nachádzajúci sa na il. 
Staré grunty 55, Bratislava, B-7, súp. č. 6311, parcela č. 3017/10. 
k.ú. Karlova Ves, LV 727 
parkovacia plocha o výmere 44 m2, parcela č. 3017/17, k.ú. 
Karlova Ves, LV 727 

Identifikácia nájomcu EMER group, s.r.o., Lipského 1155/2, 841 01 Bratislava,  
IČO: 44885989 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad materiálu, parkovacia plocha 

Výška nájomného sklad materiálu: 27 Eur/m2/rok  (spolu: 3 915 Eur ročne) 
parkovacia plocha:  14 Eur/m2/rok  (spolu: 616 Eur ročne plus 
123,20 Eur DPH) 

Energie a služby paušálne 6 Eur/m2/rok 
(spolu: 2870 Eur ročne plus 174 Eur DPH) 
dodávka elektriny, strážna služba, OLO 
Nájomca nemá dodávku iných energií, odber elektriny je 
minimálny. 

Doba nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 

23. 

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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

časti pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Karlova Ves 
a uvedených na LV č. 727 
na parc. č. 3058/1 (je umiestnené na trávnatej ploche vedľa potoka 
Vydrica) 
na parc. č. 3058/5 (čiastočne nad touto parcelou) 



 

Identifikácia nájomcu GRYF media, s.r.o., Pažite 56, 010 09 Žilina, IČO 36 382 884 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

Umiestnenie dvoch reklamných zariadení na časti pozemku  
(parc. č. 3058/1) a ich presah nad časť pozemku (parc. č. 3058/5). 
Veľkosť zapustenej zastavanej betónovej plochy je 1 x 1 m, 
veľkosť zobrazovacích reklamných plôch je 5,1 x 2,4 m. 
Reklamné plochy sú obojstranné v tvare „V“. 

Výška nájomného 660 EUR/m2/rok bez DPH 
Za dve reklamné zariadenia spolu: 1 320 Eur ročne. 

Energie a služby zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH,  
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

stavebné konanie a finančné náklady spojené s osadením 
reklamného panela znáša nájomca 

 
 

24. 

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 

 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestory na Manželských internátoch, súp .č. 5695 na parcele  
č. 2940/24, blok I, prízemie, o celkovej výmere 126,70 m2  

Identifikácia nájomcu Alcasys Slovakia a.s., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava,  
IČO: 35 879 335 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 40 EUR/m2/rok bez DPH 
Energie a služby zálohový poplatok 10 EUR/m2/rok plus DPH,  

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 



Prerokovanie materiálu v orgánoch Akademického senátu UK  

 

Materiál doručený v listinnej podobe:     16. októbra 2015 

Materiál doručený v elektronickej podobe:     15. októbra 2015 

Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu:   áno 

Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK:   --- 

Číslo v pomocnom registratúrnom denníku Kancelárie AS:  AS 111/2015 

 
Sprievodné dokumenty: 

žiadne 

 
Vecne príslušné komisie AS UK: 

• Finančná komisia AS UK 

 
Obhliadka predmetu nájmu vykonaná dňa 19. októbra 2015. 

 
Materiál bol postúpený predsedníčke Finančnej komisie AS UK dňa 3. decembra 2015. 

 
Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 9.12.2015. 

Finančná komisia AS UK odporúča Akademickému senátu UK žiadosť schváliť. 

 
Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 9.12.2015. 

Výňatok z uznesenia č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 

I. 

odporúča predsedovi Akademickému senátu UK  

zaradiť materiál 

do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015, 

II. 

odporúča Akademickému senátu UK 

udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom 

 

1. Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.  (účel nájmu: nápojové automaty) 

(...) 
podľa predložených písomných žiadostí. 



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

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

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

1. Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
 
      Priestory na umiestnenie dvoch nápojových automatov o rozlohe spolu 2 m2 : 
       
      1 automat  na nápoje vo fľašiach  v pavilóne CH1 vstupný vestibul , 0 podlažie   
      Univerzity  Komenského  v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, v budove   
      zapísanej  na LV  č.727 pre  k.ú.  Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres   
      Bratislava IV na  parcele č.3049/1,  súp.č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2.  

 
     1 automat na nápoje vo fľašiach  v pavilóne B1 (CH1 III), 0 podlažie Univerzity   
      Komenskéhov Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej  na LV   
      č.727 pre  k.ú. Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV 
      na parcele č.3049/2, súp.č. 5694, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2. 

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

 
       

2. Identifikácia nájomcu2  
 
Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.  
zastúpený: Ing. Tomáš Kadlec, konateľ spoločnosti 

            sídlo : Tuhovská 1, 831 07 Bratislava 
IČO : 31340628              

                                                 
1  Najmä adresa, súpisné číslo budovy, parcelné číslo pozemku, označenie nebytového priestoru, výmera, krátka 

charakteristika priestorov. 
2 Presné označenie nájomcu: obchodné meno/názov/meno a priezvisko, sídlo, IČO, rodné číslo, právna forma, 

osoby oprávnené konať za nájomcu, číslo účtu.... 



DIČ : 2020342280  
IČ DPH : SK 2020342280 
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu  
Bratislava, oddiel Sro, vl.č. 4201/B     

            bankové spojenie :     
            číslo účtu :  
            IBAN:  
            kontakt :    

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

 
             Umiestnenie  2  automatov na nápoje vo fľašiach pre využitie študentmi,   
             zamestnancami  a návštevníkmi fakulty.  

 
4. Výška nájomného a energií 

 
Výška nájomného : 150 Eur/ m2/rok/ 1 kávový automat  
 
Cena za poskytované služby a dodávku energií :   
 
 1 automat DIXIE NARCO 5800 ...............331,80 Eur s DPH / rok/, z toho :  
  elektrická energia :  27,65 Eur s DPH /mesiac ( 175  kWh/mesiac ) 
 
 1 automat DIXIE NARCO 5800 ...............331,80  Eur s DPH / rok/, z toho :  
  elektrická energia :  27,65 Eur s DPH /mesiac ( 175  kWh/mesiac ) 
 

              Spolu energie za 2 automaty : 663,60 Eur s  DPH  /rok  
         
          5.  Doba nájmu : od 1.1.2016 do 31.12.2020 
 
          6. Zdôvodnenie výberu nájomcu :  

 
              Priestory mal nájomca v budove UK PRIF už prenajaté. Poskytuje služby pre   
              študentov, zamestnancov, návštevníkov fakulty.   
 

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

 
   Predmet nájmu nebude nájomcom  technicky zhodnotený.   

 
 

      V Bratislave dňa 14.10.2015 
 
 
 
 
 

                                                     Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
                                                   dekan fakulty 

          



Prerokovanie materiálu v orgánoch Akademického senátu UK  

 

Materiál doručený v listinnej podobe:     26. októbra 2015 

Materiál doručený v elektronickej podobe:     23. októbra 2015 

Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu:   áno 

Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK:   AS 3716 /2015 

Číslo v pomocnom registratúrnom denníku Kancelárie AS:  112/2015 

 
Sprievodné dokumenty: 

• fotodokumentácia (umiestnenie 2 ks megaboardov Akzent BigBoard, a.s.) 

• fotodokumentácia (umiestnenie 1 ks reklamného panelu PREŠPORT, s.r.o.) 

 
Vecne príslušné komisie AS UK: 

• Finančná komisia AS UK 

 
Obhliadka predmetu nájmu vykonaná dňa 26. októbra 2015. 

 
Materiál bol postúpený predsedníčke Finančnej komisie AS UK dňa 3. decembra 2015. 

 
Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 9.12.2015. 

Finančná komisia AS UK odporúča Akademickému senátu UK žiadosť schváliť. 

 
Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 9.12.2015. 

Výňatok z uznesenia č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

odporúča predsedovi Akademickému senátu UK  
zaradiť materiál 

do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015, 
II. 

odporúča Akademickému senátu UK 
udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom 
2. Akzent Big Board,a.s.     (účel nájmu: megaboardy) 
3. PREŠPORT, s.r.o.    (účel nájmu: reklamné panely) 

(...) 
podľa predložených písomných žiadostí. 



Priloha d. I k Vnritomdmu predpisu UK d. 19/2010 Smemici rektora UK

Ziadatel':
Dekan fakulty/riaditel'SHs/kvestor UK doc, Mgr. Mari,in Vanderka, PhD.
ndzov sidasti, resp. vnitomej organizadnej j ednotky FTVS UK

Ziadost'o udelenie srihlasu s n6jmom nehnutel'n6ho majetku

V sirlade s $ 13 ods. 1 pism. h) z6kona NR SR d. 17612004 Z. z. o nakladani s majetkom
verejnopr6vnych inltitricii a o zmene zikona NR SR d. 25911993 Z. z. o Slovenskej lesnickej
komore v zneni neskoriich predpisov, podl'a vnitorn6ho predpisu 6. 19/2010 Smemice rektora
UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave

iiadam

Akademicki senit Univerzity Komcnsk6ho v Bratislave o udelenie predch{dzaiticeho
pisomn6ho sfhlasu na niijom nehnutelh6ho majetku.

Nilezitosti budiceho n6jmu:

1. Specifik6cia predmetu ndjmu:o a zd6vodnenie dodasnej nepotrebnosti majetku
NAjom iasti pozemku vo r"imer 2x18 m' - plocha bel6novej piitk:y - umiestnenie
2 megaboardov

2. ldentifikacia n6jomcu r Akzent BigBo:rrd, a.s., Ivdnska cesta 2D, 821 04 Bratislava
ICO:44540957. IC DPII: SK2022735396. i.riitu:20526974/6500
Richard JelcmensLi technicky manaZ6r

3. Udel n6jmu, sp6sob a rozsah uZivania predmetu n6jmu
UmiestneDie 2 megaboardov na reklamnd a informaln6 sluiby

4. Viska nejomn6ho, cena za poskyovand sldby a doddvku energii
7 402.20 € roine
El, energia - prenajimalel'a sprivca srihlasil, aby si n:ijomca zriadil vlastni
elektrichi pripojku.

5. Doba n6jmu
1. 1.2016 - 3t. 12.2020

6. Zd6vodnenie vjberu n6jomcu
Nijomcovi konii  zmluva 31. 12.2015

7. Technickd zhodnotenie predmetu n6jmu, rieSeniejeho odpisovania a sp6sob vyrovnania
technickdho zhodnotenia po ukondeni ndjmu.
Ncd6jde k technick6mu zhodnoteniu.

podpis Ziadatel'a

ullilnrFr r0$f!tl*i v BPfilsI''l'ra'iill 
trr' ;:roq' a E: o+

Na$ ?1n I r  L  SvoLf i :3

iiq os oivinsu+ i *

r Najma adresa, stpisnd dklo budoly, parc€lnd iislo pozemku, oznaaenie nebytov€ho priestoru, \.jmera, kdtka
charakteristika priestorov.
r Presn6 oaraaenie najomcu: obchodnd meno/nazovlneno a priezvisko, sidlo, lao, rodn6 dklo, pravna fornra.
osoby opr6vnend konat' zandjomcu, aislo fttu atd.

iI,,t'.



!

'.660o

t( z€L/ r 8/$80420',

' l t



Priloha i. I k Vnritomdmu predpisu UK i. l9l2010 Smemici rektora UK

?-iadatel'
Dekan fakulty/riaditel' SHs/kvestor UK doc. Mgr. Mariin Vanderka, PhD.
n6zov sriCasti, resp. vnftomej organizalnej jednotky FTVS UK

Ziadosf o udelenie sfhlasu s nijmom nehnutel'n6ho majetku

V srilade s S 13 ods. I pism. h) zikona NR SR d. 17612004 Z. z. o n kladani s majetkom
verejnoprdvnych inltitricii a o zmene z6kona NR SR d. 25911993 Z. z. o Slovenskej lesnickej
komore v meni neskorSich predpisov, podl'a vnitom6ho predpisu 6. l9l2010 Smemice rekora
UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislav€

Ziadam

Akademicki senit Univerzify Komensk6ho v Bratislave o udelenie predch{dzajiceho
pisomn6ho sihlasu na n6jom nehnutelniho majetku.

N6leiitosti budriceho ndjmu:

1. Specifik6cia predmetu ndjmu3oa zd6vodnenie dotasnej nepotrebnosti majetku
Nijom lasti oplotenia - umiestnenie 1 ks reklamn6ho panelu

2. Identifikricia ndjomcu3r PR.ESPORT,s,r.o., Malokarpatsk6 nim.3, 841 03 Bratislava
IaO: 3590426?, Ii DPH: SK2021894941. i. riitu: 40016664001500
Mgr. Branislav Orviski konatel'
Mgr. Martin Pach konat€l'

3. Udel ndjmu, sposob a rozsah uZivania predmetu n6jmu
I ks reklamn6ho panelu na reklamn6 a informaln6 sluZby

4. Vliska ndjomn6ho, cena za posklovand sluZby a doddvku energii
405,60 € roine

5. Doba nijmu
r, r.2016 - 31,12.2020

6. Zddvodnenie v.-iberu n6jomcu
Nijomcovi konii zmluva 31. 12. 2015

7. Techniokd zhodnotenie predmetu n6jmu, rie5eniejeho odpisovania a sp6sob vyrovnania
technickdho zhodnotenia po ukonEeni n6jmu.
Ned6jde k technick6mu zhodnoteniu.

doc. Mgr. Mari{n Vanderka, PhD.
podpis iiadatela

t!{rmdn nffHsr0 Y 8lxlEriYI
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io Najm:i adresa, snpisnd aislo budoly, parceln€ alslo pozemku, oznaaede neblaovdho priestoru, vimera, ketka
charakteristika priestorov.
r Presne oznaaeDi€ ndjomcu: obchodne meno/nazov/meno a priezvisko, sidlo, ICO, rodnd tislo, prar,na forma,
osoby op vnen€ konad za ndjomcq lislo fttu atd . ' ' t
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Prerokovanie materiálu v orgánoch Akademického senátu UK  

 

Materiál doručený v listinnej podobe:     3. novembra 2015 

Materiál doručený v elektronickej podobe:     23. novembra 2015 

Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu:   áno 

Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK:   AS 3813 /2015 

Číslo v pomocnom registratúrnom denníku Kancelárie AS:  113/2015 

 

Sprievodné dokumenty: 

1. Žiadosť o opätovné predĺženie zmluvy o nájme. 

2. Výpis z obchodného registra SR žiadateľa. 

3. Čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 2758. 

 

Vecne príslušné komisie AS UK: 

• Finančná komisia AS UK 

 

Obhliadka predmetu nájmu vykonaná dňa 25. novembra 2015. 

 

Materiál bol postúpený predsedníčke Finančnej komisie AS UK dňa 3. decembra 2015. 

 

Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 9.12.2015. 

Finančná komisia AS UK odporúča Akademickému senátu UK žiadosť schváliť. 

 
Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 9.12.2015. 

Výňatok z uznesenia č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

odporúča predsedovi Akademickému senátu UK  
zaradiť materiál 

do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015, 
II. 

odporúča Akademickému senátu UK 
udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom 
 

4. Stravovanie - Petra, s.r.o.    (účel nájmu: stravovacie služby) 
(...)  

podľa predložených písomných žiadostí. 

















Prerokovanie materiálu v orgánoch Akademického senátu UK  

 

Materiál doručený v listinnej podobe:     23. novembra 2015 

Materiál doručený v elektronickej podobe:     16. novembra 2015 

Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu:   áno 

Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK:   AS 4075/2015 

Číslo v pomocnom registratúrnom denníku Kancelárie AS:  120/2015 

 

Sprievodné dokumenty: 

žiadne 

 

Vecne príslušné komisie AS UK: 

• Finančná komisia AS UK 

 

Obhliadka predmetu nájmu vykonaná dňa 19. novembra 2015. 

 

Materiál bol postúpený predsedníčke Finančnej komisie AS UK dňa 3. decembra 2015. 

 

Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 9.12.2015. 

 

Finančná komisia AS UK  

I.  

odporúča Akademickému senátu UK schváliť žiadosti  

art studio soka s.r.o. 

CENT s.r.o. (práčovňa AD) 

CENT s.r.o. (práčovňa MI)  

Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 

Mladiinfo Slovensko, o.z. 

PJ Servis s.r.o. 

Planeat, s.r.o. 

Roxy catering, s.r.o. 

STUDENT SERVICES, s.r.o. 

unique, s.r.o. 



II.  

odporúča Akademickému senátu UK po zapracovaní pripomienok komisie  

schváliť žiadosť 

LUX COMUNICATION, ob čianske združenie 

 

Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 9.12.2015. 

Výňatok z uznesenia č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

odporúča predsedovi Akademickému senátu UK  
zaradiť materiál 

do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015, 
II. 

odporúča Akademickému senátu UK 
udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom 
 

5. art studio soka s.r.o.     (účel nájmu: sklad) 
6. CENT s.r.o. (práčovňa AD)    (účel nájmu: práčovňa) 
7. CENT s.r.o. (práčovňa MI)    (účel nájmu: práčovňa) 
8. Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.  (účel nájmu: nápojové automaty) 
9. Mladiinfo Slovensko, o.z.    (účel nájmu: kancelária) 
10. PJ Servis s.r.o.      (účel nájmu: kancelárie) 
11. Planeat, s.r.o.      (účel nájmu: kancelária) 
12. Roxy catering, s.r.o.     (účel nájmu: sklad) 
13. STUDENT SERVICES, s.r.o.    (účel nájmu: kancelária) 
14. unique, s.r.o.      (účel nájmu: večerný bar) 

(...) 
 

podľa predložených písomných žiadostí, 
 

III.  
odporúča Akademickému senátu UK 

udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom 

 
2. LUX COMUNICATION, občianske združenie  (účel nájmu: kanc., sklad, štúdio) 

(...) 
po zapracovaní pripomienok Finančnej komisie AS UK. 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o priestory bývalej kuchyne a jedálne (nikdy nebola v prevádzke) na Manželských 
internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J prízemie, o celkovej výmere 16,65  m2. 
Priestor internát nepotrebuje z dôvodu prevádzky jedálne a kuchyne na Átriových domkoch 
blok C a V. Priestory sú v pôvodnom stave, pivničné.  
 
2. Indentifikácia nájomcu 
art studio soka s.r.o. 
Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 
Zast: Mgr. art. Andrej Šoka, konateľ 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 
Odd: Sro Vložka: 97899/B 
IČO : 47 689 013 
DIČ : 2024069674 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Sklad. 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 20, -EUR/m2/rok bez DPH,  energie a služby zálohový poplatok 8,-EUR/m2/rok 
plus DPH, skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 
5.Doba nájmu 
Od 1.9.2015 do 31.8.2018. 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si už prenajíma priestory o výmere 133,10 m2 a požiadal o rozšírenie priestorov.  
  
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia.  
 

_______________ 
                                                                                                                          podpis žiadateľa 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

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

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o priestor, kde sa nachádzali dielne pre internátnu údržbu, ktoré sa podarilo presunúť 
do menej komerčne atraktívnych priestorov.   Nachádza sa  na Átriových domkoch 
súp.č.6134, č. parcely 2929 na bloku D na 1.NP(vstupný vestibul) o výmere 9,5 m2.  Objekt 
(blok D) je v zlom stave a vyžaduje rekonštrukciu. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú 
v rámci priestoru. Nájomný priestor v pôvodnom stave a vyžaduje úpravy na splnenie účelu 
nájmu. 
 
 2. Indentifikácia nájomcu 
CENT s. r. o.  
Sídlo : Nám. Hraničiarov 39, Bratislava 851 03 
IČO : 35 81 06 02 
DIČ : 20 21 57 26 96 – spoločnosť nie je platcom DPH    
Č. Obchodného registra : Okresný súd Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 23954/B 
Číslo účtu : 
Zastúpená : Mgr. Vladimír Kupčo 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Práčovňa 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 71, -EUR/m2/rok bez DPH, ostatné služby a energie podľa spotreby. 
 
 
5.Doba nájmu 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

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

Od 1.12.2015 do 30.11.2020. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestory od roku 2010  a žiada o predĺženie nájmu.  
 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia. 

_______________ 
                                                                                                                          podpis žiadateľa 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
1. 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 B, prízemie o výmere 19,69 m2. Objekt (MI, blok B) je v dobrom stave, 
upravený na účel nájmu. 
 
 2. Indentifikácia nájomcu 
Práčovne CENT, s.r.o. 
Sídlo : Námestie Hraničiarov 39, 85103 Bratislava 
IČO : 46429727 
Zapísaná : Okresný súd Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 81161/B 
Zastúpená : Mgr. Vladimír Kupčo 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Práčovňa 
 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 71, -EUR/m2/rok bez DPH, ostatné služby a energie podľa spotreby. 
 
5.Doba nájmu 
Od 1.9.2015 do 31.08.2020. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2012 a vzhľadom na rekonštrukciu budovy došlo 
k zväčšeniu výmery prenajatého priestoru o 2,79 m2. . 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

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

 
_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

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

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o nájom nebytových  priestorov o výmere 5 m2(5x1), ktoré sa nachádzajú v budove 
č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok I,J, 1NP), v budove č. súpisné 6134 (Átriové 
domky bloky C ,1PP a K, 1NP) a v budove č. súpisné 211(Výškové budovy, blok A, 
prízemie). 
 
2. Indentifikácia nájomcu 
Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 
Sídlo : Tuhovská 1, P.O. Box 37, Bratislava 831 07 
IČO :  31 340 628 
DIČ :  2020342280 
IČ DPH: SK 2020342280 
Zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 ,  
Odd: Sro, Vložka č: 4201/B 
Číslo účtu : 
Bankové spojenie:   
Zastúpená : Ing. Martin Zábovský – na základe plnej moci 
Kontakt:  
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Prevádzkovanie nápojových automatov. 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 160,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 50,-EUR/m2/rok 
plus DPH. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

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

5.Doba nájmu 
Od 01.11.2015 do 31.10.2018. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2014 a žiada predĺženie nájmu. 
 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia. 

 
_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
UPRAVENÁ ŽIADOSŤ  

(v znení pripomienok Finančnej komisie AS UK) 
Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o priestor na Výškových blokoch súp.č.211, č. parcely 2934 blok D, 2 NP, o výmere 
190 m2. Objekt (Výškové bloky) je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný 
priestor je v dobrom stave, upravený na užívanie na náklady nájomcu. Voda  a WC v rámci 
budovy. Dobrý prístup.  
 
2. Indentifikácia nájomcu 
LUX COMUNICATION, občianske združenie 
Sídlo / Miesto podnikania:  Panská 11, 811 01 Bratislava 
IČO:     30813000 
Konanie menom spoločnosti: Tomáš Straka – výkonný riaditeľ 
IČ DPH: SK 2020809901 
DIČ:  2020809901 
Číslo účtu:  
Bankové spojenie:  

 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Kancelárie(9,15 m2), sklady(115,76 m2), nahrávacie štúdia (32,72 m2) zvyšok(32,37 m2) sú 
chodby a toalety. 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 33,19,-EUR/m2/rok bez DPH(kancelárie a nahrávacie štúdia 50 eur/m2/rok bez 
DPH, sklady, chodby a toalety 28,44 eur/m2/rok bez DPH), energie a služby zálohový 
poplatok 8,-EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
UPRAVENÁ ŽIADOSŤ  

(v znení pripomienok Finančnej komisie AS UK) 
 
5.Doba nájmu 
Od 1.11.2015 do 30.10.2020. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestory od  2004  a žiada o predĺženie nájmu. 
 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia. 
 

 
_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o priestor bývalých študovní “sklobetón“. Majetok je nepotrebný z dôvodu nezáujmu 
študentov o využívanie priestoru ako študovne.   Nachádza sa  na Átriových domkoch 
súp.č.6134 č. parcely 2929 na bloku F na 2.NP o výmere 27,5 m2.  Objekt (blok F) je 
v pôvodnom stave.. 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 cez 4 bloky(vrátna služba a vzdialené parkovanie).   
  
2. Indentifikácia nájomcu 
Mladiinfo Slovensko, o.z. 
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 
Zastúpená: Ing. Ondrej Mäsiar, predseda  
IČO: 42 183 774 
DIČ: 202 317 9378 
Zapísaná: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   
Číslo spisu: VVS/1-900/90-36896, 30.12.2010 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Kontakt: 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Kancelária. 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

Nájomné 3,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 2,-EUR/m2/rok 
plus DPH. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
Poplatky sú symbolické, jedná sa o neziskovú študentskú a dobrovoľnícku organizáciu. 
 
5.Doba nájmu 
Od 1.10.2015 do 30.9.2020. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2012 a žiada predĺženie nájmu. 
 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia..  

 
_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o priestor bývalých študovní “sklobetón   Nachádza sa  na Átriových domkoch 
súp.č.6134 č. parcely 2929 na bloku L na 2.NP a 3 NP o výmere 75,50 m2.  Objekt (blok L) je 
v pôvodnom stave. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci bloku.  
 
2. Indentifikácia nájomcu 
PJ Servis s.r.o. 
Sídlo: Staré Grunty 36, 84104 Bratislava 
IČO: 44 488 980 
DIČ: 2022715775 
IČ DPH: SK 2022715775 
Zapísaná: OR Okresného súdu Bratislava I 
Č.ú.
Bankové spojenie:  
Zastúpená: Peter Huszár, konateľ 
Kontakt: 
 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Kancelárie. 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 50,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok 
plus DPH. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

5.Doba nájmu 
Od 1.3.2016 do 28.2.2021. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2004  a žiada o predĺženie nájmu. 
 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia.  

 
_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o priestor bývalých študovní “sklobetón   Nachádza sa  na Átriových domkoch 
súp.č.6134 č. parcely 2929 na bloku E na 2.NP o výmere 51,41 m2.  Objekt (blok E) je 
v pôvodnom stave.. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci bloku.  
 
2. Indentifikácia nájomcu 
Planeat, s.r.o. 

Sídlo: Rozvodná 11, 831 01 Bratislava 
IČO: 47 885 289 
DIČ: 2024133518 
Č. účtu: 5065355382/0900 
Zapísaná. V OR Okresného súdu Bratislava I 
Odd: sro, vložka č. 100305/B 
Bankové spojenie:  
Zastúpená: Mgr. Michal Páleník, konateľ 
Kontakt: 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Kancelária za účelom vývoja projektu nutričného software v spolupráci s UK FTVŠ. 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 27,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok 
plus DPH. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 
5.Doba nájmu 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

Od 1.9.2015 do 31.10.2017. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor 6 mesiacov a žiada predĺženie nájmu. 
 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia.  

 
_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

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

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 
1. 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, 1.NP. o celkovej výmere 540,54  m2. 
Priestor internát nepotrebuje z dôvodu prevádzky jedálne a kuchyne na Átriových domkoch 
blok C a V.  
 
2. Indentifikácia nájomcu 
Roxy catering, s.r.o. 
Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01 
IČO: 36 701 661 
DIČ: 2022284924 
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1 
Oddiel: s.r.o. Vložka: 43217/B 
Zastupená: Ján Benetin, konateľ 
Kontakt: 
 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Sklad 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné  20, -EUR/m2/rok bez DPH,  energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok 
plus DPH. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

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

5.Doba nájmu 
Od 1.7.2015 do 30.6.2020. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2010 a žiada o predĺženie nájmu. 
  
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
 Bez technického zhodnotenia. 
 
 

_______________ 
                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o priestor  na Átriových domkoch súp.č.6134 č. parcely 2929 na bloku C na 1.PP 
o výmere 20,04 m2. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci bloku. Priestor je 
v dobrom stave. 
 
2. Indentifikácia nájomcu 
STUDENT SERVICES, s.r.o. 
Sídlo: Záhradnícka 46, Bratislava 821 08 
Zapísaná: v Obchodnom  registri Okresného súdu Bratislava I 
Odd: Sro ,Vložka č: 46689/B 
Zastúpená: Martin Pitoňák, konateľ 
IČO: 36 797 456 
DIČ: 202412623, IČ DPH: SK202412623 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Kontakt: 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Kancelária personálnej agentúry. 
 
4.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. 
 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

5.Doba nájmu 
Od 1.11.2015 do 31.10.2018. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2014 a žiada predĺženie nájmu. 
 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia.  

 
_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o priestor na Výškových blokoch súp.č.211, č. parcely 2934 blok C(spojovací trakt) 
2 posch., o výmere 115,78 m2(bar,šatňa + spoločné priestory, chodba)  a priestory o výmere 
185,60 m2 blok C(bar) 1.posch. Objekt (Výškové bloky) je v priemernom stave, čiastočne 
rekonštruovaný. Nájomný priestor je v priemernom stave. Voda  a WC v rámci priestoru. 
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. 
 
2. Indentifikácia nájomcu   
Obchodné meno: unique, s.r.o. 
Sídlo: 958, Závod 908 72 
IČO:   36 815 128 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 
Zastúpená: Anna Ružbacká 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Večerný bar. 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 10 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 115,78m2 (bar, šatňa + spoločné 
priestory) a 50 eur/m2/rok bez DPH  za priestory o výmere 185,60 m2 (bar),energie a služby 
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH za priestory o výmere 185,60 m2 a 8 
EUR/m2/rok plus DPH za priestory o výmere 115,78 m2. Skutočná cena  služieb bude 
vyúčtovaná raz ročne. 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 
5.Doba nájmu 
Od 01.9.2015 do 31.8.2025. 
 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma iné priestory od roku 2010 a žiada o rozšírenie priestorov o uvoľnený 
priestor po bývalých potravinách. 
 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia.  
 

 
 

_______________ 
                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 



Prerokovanie materiálu v orgánoch Akademického senátu UK  

 

Materiál doručený v listinnej podobe:     4. decembra 2015 

Materiál doručený v elektronickej podobe:     27. novembra 2015 

Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu:   áno 

Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK:   AS 4247/2015 

Číslo v pomocnom registratúrnom denníku Kancelárie AS:  122/2015 

 

Sprievodné dokumenty: 

 žiadne 

 

Vecne príslušné komisie AS UK: 

• Finančná komisia AS UK 

 

Obhliadka predmetu nájmu vykonaná dňa 27. novembra 2015. 

 

Materiál bol postúpený predsedníčke Finančnej komisie AS UK dňa 3. decembra 2015. 

 

Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 9.12.2015. 

Finančná komisia AS UK odporúča Akademickému senátu UK žiadosť schváliť. 

 

Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 9.12.2015. 

Výňatok z uznesenia č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
 

I. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK  

zaradiť materiál 
do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015, 

 
II. 

odporúča Akademickému senátu UK 
udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom 
 

15. ANWELL, s.r.o.      (účel nájmu: predajňa) 
(...) 

podľa predložených písomných žiadostí, 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Jedná sa o priestor na Výškových blokoch súp.č.211, č. parcely 2934 blok B, 2 PP, o výmere 
17,24 m2(sklad), celková výmera prenajatá spoločnosťou Anwell bude 34,48 m2. Objekt 
(Výškové bloky) je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný priestor je 
v priemernom  stave pod stupačkou, hrozí zatečenie. Voda  a WC v rámci budovy. Dobrý 
prístup.  
 
2. Indentifikácia nájomcu 
ANWELL, s.r.o. 
Sídlo: Čelno 394, 976 98 Podbrezová - Lopej 
Zapísaná: v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici 
Odd: Sro, Vložka č: 17358/S 
Zastúpená: Mgr. Štefan Porubský 
IČO:  45 268 193 
DIČ: 2022927951 
IČ DPH: SK 2022927951 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Zriadenie predajne kancelárskych potrieb, darčekových predmetov a drobného spotrebného 
tovaru, ako aj  kopírovacích a iných administratívnych služieb(17,24 m2) a sklad (17,24 m2). 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 80, EUR/m2/rok za predajňu(17,24m2) a 50 EUR/m2/rok za sklad(17,24m2),  
energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH, skutočná cena  služieb bude 
vyúčtovaná raz ročne. 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 
5.Doba nájmu 
Od 1.1.2016 – 31.12.2018. 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca sám požiadal o prenájom. 
 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia.  
 

 
_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 
 



Prerokovanie materiálu v orgánoch Akademického senátu UK  

 

Materiál doručený v listinnej podobe:     30. novembra 2015 

Materiál doručený v elektronickej podobe:     25. novembra 2015 

Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu:   áno 

Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK:   AS 4182/2015 

Číslo v pomocnom registratúrnom denníku Kancelárie AS:  121/2015 

 

Sprievodné dokumenty: 

1. Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov  

(OFFICE110 architekti, s.r.o.) 

2. Zálohový list nákladov za dodávky energií a služieb súvisiacich s nájmom 

3. Výpočtový list 

4. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

(Vodácky klub Tatran) 

5. Výpočtový list platný za obdobie od 16.11.2015 do 31.03.2016 

 

Vecne príslušné komisie AS UK: 

• Finančná komisia AS UK 

 

Obhliadka predmetu nájmu vykonaná dňa 26. novembra 2015. 

 

Materiál bol postúpený predsedníčke Finančnej komisie AS UK dňa 3. decembra 2015. 

 

Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 9.12.2015. 

Finančná komisia AS UK odporúča Akademickému senátu UK žiadosti schváliť. 

 

Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 9.12.2015. 

Výňatok z uznesenia č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

odporúča predsedovi Akademickému senátu UK  
zaradiť materiál 

do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015, 
 



II. 
odporúča Akademickému senátu UK 

udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom 

 
16. OFFICE 110 architekti, s.r.o.    (účel nájmu: kancelárie) 
17. Vodácky Klub Tatran     (účel nájmu: sklad) 

(...) 
podľa predložených písomných žiadostí, 



Žiadateľ: 
Dekan fakulty/riaditeľ SHS/kvestor UK                                 Mgr. Ivan Daňo,  riaditeľ 
názov súčasti, resp. vnútornej organizačnej jednotky                      VI Družba, UK 
                                                                                                            

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

ž i a d a m  
 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku   
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 
       1 .  Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
 

Predmetom  žiadosti  je predĺženie nájmu miestností č. 937, 943 a 944 v celkovej 
výmere 40 m2. Nebytové priestory – miestnosti č. 937, 943 a  944 sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 6220 blok B9,  na   1.  poschodí, na  ulici  Botanická   č. 7,  v obci  
Bratislava  m.č. Karlova Ves , okres Bratislava  IV  katastrálne územie  Karlova  Ves,   
zapísané  na   liste   vlastníctva  č. 727   vydanom Okresným úradom Bratislava -  
Katastrálny odbor,   druh  stavby 20 – Iná budova číslo  parcely 3146  o  výmere 570 
m2,  na  ktorej  sa  stavba  nachádza.  

         
 

       2.   Identifikácia nájomcu2  
             OFFICE 110 architekti, s.r.o. 
             Sídlo:               29. augusta 30, 811 09  Bratislava. 
             Zastúpená:    Ing. arch. Kopecký Peter 
                                      Ing. arch. Hörmann Martin 
             IČO:               36 738 034 
             DIČ:               2022327362 
             IČ DPH:           SK2020327362 
             IBAN:        :     
             Číslo OR :        spis. zn. 9/Re/250/2007 zo dňa 8.2.2007, vložka č. 44570/B. 
 
                           
      3.  Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu: 
            Účelom nájmu nebytových priestorov je zriadenie kancelárií pre architektov. 
      
 
 

                                                 
1 Najmä adresa, súpisné číslo budovy, parcelné číslo pozemku, označenie nebytového priestoru, výmera, krátka 

charakteristika priestorov. 
2 Presné označenie nájomcu: obchodné meno/názov/meno a priezvisko, sídlo, IČO, rodné číslo, právna forma, 

osoby oprávnené konať za nájomcu, číslo účtu.... 



 
   
      4.  Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 
           Nájomné  bude  vo výške  39,83 €/m2/ rok t.j. 1 593,20 €  ročne  za  celkovú  výmeru 
           40 m2  prenajatých  priestorov. 
           Cena za poskytované služby a dodávku energií bude vo výške 2 323,58 € + DPH/rok.        
            
             
            Z toho: elektrická energia – 1 836,95 € +DPH 
                         vodné, stočné       -     133,80 € +DPH 
                         ostatné služby      -     352,83 
 € +DPH   (upratovanie spoločných priestorov, 
                                                                                        odvoz  a likvidácie odpadu,  strážna  
                                                                                        služba, revízia a  údržba  hasiacich 
                                                                                        prístrojov a   hydrantov, deratizácia )    

            
 
        5.  Doba nájmu: 

      Nájom uzatvorený od  01.01.2010  do 31.12.2015 sa predlžuje do 31.12.2016. 
                

 
 6.  Zdôvodnenie výberu nájomcu: 
      Uchádzač je naším súčasným nájomcom a má záujem o ďalší prenájom predmetného 
      nebytového priestoru. 

 
 

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

           Bez technického zhodnotenia. 
  
 
 
Bratislava 23.11.2015 

 
 
                              ........................................................ 

                 Mgr. Ivan Daňo 
                                                                                                            riaditeľ VI Družba UK                                                                                                                               
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Výpočtový list  
 
úhrad za dodávky energií, služieb a nákladov súvisiacich s nájmom nebytových priestorov 
v Areáli UK Švédske domky na Botanickej ul. č. 7 v Bratislave, miestnosti č. 937, č. 943 a č. 
944 prenajatých nájomcovi OFFICE110 architekti   platný od 01.01.2015 / 40m2/ 
 
Elektrická energia  .........................................................................................  2 204,34 €/rok 
zima : 
- kúrenie denná spotreba 4,5 kW x 8 h = 36,0  kWh - miestnosť č. 947 
                                        4,5 kW  x 4 h = 18,0 kWh - miestnosť č. 944 
 
ročná spotreba (obdobie 15.X. – 15. IV.) 180 dní – 54,0 kWh x 180 dní = 9 720 kWh/rok 
 
- osvetlenie denná spotreba 6 x 0,036 kW = 0,216 kW x 8 h = 1,728 kWh 
ročná spotreba 1,728 kWh x 180 dní = 311,04 kWh/rok 
 
leto : 
- osvetlenie denná spotreba 8x 0,036 kW =0,288 kW x 2 h =0,576 kWh 
0,576 kWh x 180 dní = 103,68 kWh/rok 
PC 4 ks x 0,3 kW =1,2 kW/hod. x 8 hod.=  9,6 kWh x 250 dní = 2 400 kWh. 
PC 1 ks x 0,3 kW =0,3 kW/hod. x 8 hod.=  2,4 kWh x 180 dní = 432 kWh/rok 
 
 
Ročná spotreba elektrickej energie spolu:  12 966,72 kWh x 0,17 = 2 204,34 €/rok 
 
Vodné, stočné  .....................................................................................................   160,56 €/rok 
4 pracovníci á 60 l/deň = 240 l/deň  
denná spotreba 240 l/deň = 0,24 m3/deň 
ročná spotreba 0,24 x 300 = 72 m3/rok 
ročné náklady 72,0 x 2,23 € =  160,56 €/rok 
 
Odvoz odpadu........................................................................................................ 104,99 €/rok 
Na základe faktúr Magistrát hl. mesta za rok 2014 
3 517,09 € : 134 osôb = 26,25 €/osoba x 4 os. =  104,99 €/rok   
 
Revízie a údržba has. prístrojov a hydrantov.................................................. 29,34 €/rok 
Na základe faktúr Hasho  
4 849,80 : 131 ks has. prístr. = 37,02 €/has. prístroj x 6 /počet has. prístrojov v B9/ = 222,13 € 
222,13: 47  = 4,73 €/kanc./rok x 3 = 14,19 €/rok 
Hydranty  
729,36 : 123 ks x 10 = 59,30 € /1 ks x 4 ks /B9 = 237,20 : 47 kanc. = 5,05 € /rok/kanc. x  3= 
15,15 €/rok 
 
Nepretržitá strážna služba....................................................................................205,20 €/rok 
Mzdové náklady + odvody do poisť. SR 35 246,30 : 6 objektov = 5 874,38 €/objekt : 1 144 
m2 /2 podlažia B9/ = 5,13 €/m2/rok x 40 m2 =  205,20 €/rok 
 
Upratovanie spoločných priestorov .....................................................................  72,84 €/rok 
Mzdové náklady + odvody do poisť. SR 17 305,60 € : 2 928 m2 /celková plocha 6 objektov + 
1 podlažie/  = 5,91 €/m2. Upratovaná plocha v B9 na 1. poschodí :  



chodba 36 m2  + WC 20 m2 + schodište 20 m2 = 76 m2 x 5,91 €/m2 = 449,16 €/m2 
449,16 €/m2 x 18 ½ kancelárií = 24,28 €/10 m2 /1/2 kancelária/ x 3 = 72,84 €/rok 
 
Deratizácia, dezinsekcia .......................................................................................  11,02 €/rok 
Podľa faktúr fy Asanačná, s.r.o.za rok 2014 
1/5 z  4 032 €  = 806,40 € ŠD : 2 928 m2 = 0,2754 €/ m2 x 40 m2 = 11,02 €/rok  
 
 
 
 
Rekapitulácia ročných nákladov: 
El. energia :                                        2 204,34 € 
Vodné stočné :                                      160,56 € 
Odvoz odpadu :                                     104,99 € 
Revízia has. prístrojov a hydrantov :      29,34 € 
Nepretržitá strážna služba :                   205,20 € 
Upratovanie spoločných priestorov :      72,84 € 
Deratizácia, dezinsekcia :                        11,02 € 
Spolu:                                                 2 788,29 €/rok       
 
 
Bratislava 23.11.2015 
 
 
Vypracoval: Milan Vrančík 
 
 
 

                                                    Mgr. Ivan Daňo 
                                                                                      riaditeľ VI Družba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zálohový list  
 

nákladov za dodávky energií a služieb  súvisiacich s nájmom 
 
 
Špecifikácia nákladov na obdobie od 01.01.2016 pri užívaní nebytových priestorov-  
miestnosti č. 937, 943 a 944  v budove č. súpisné 6220, blok B9, 1. poschodie, na ulici 
Botanická 7, Bratislava – m.č. Karlova Ves. 
Nájomca : OFFICE110 architekti, s.r.o., 29.  augusta  30, 811 09 Bratislava 
(Náklady sú uvedené za 1 rok v € bez DPH): 
 
 
 

Elektrická energia 1 836,95 € 

Vodné, stočné 133,80 € 

Služby *) 352,83 € 

Náklady celkom za 1 rok bez DPH      2 323,58 € 

DPH:                                                                            464,71 € 

Náklady celkom za 1 rok s DPH        2 788,29 € 

       
            *) upratovanie, odvoz a likvidácia odpadu, nepretržitá strážna služba, revízie a údržba has. prístrojov  
                   a hydrantov, deratizácia, dezinsekcia 
 
 
         Pri výpočte nákladov sa vychádzalo z cien a nákladov v roku 2014 a z Vestníka 
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 477/99 z 29. februára 2000. 
 
 
V Bratislave, dňa 23.11.2015 
 
 
 
Vypracoval: Milan Vrančík 
  
 
 
 

                                                                             Mgr. Ivan Daňo 
                                                                                riaditeľ VI Družba UK 



 
Žiadateľ:            
Dekan fakulty/riaditeľ SHS/kvestorka UK                      Mgr. Ivan Daňo,  riaditeľ 
názov súčasti, resp. vnútornej organizačnej jednotky      V I Družba, UK  
                                                                                                            

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
     
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

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

    1.     Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
                    Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov - miestnosti č. 902 a  
                    903 o  výmere  40 m2, ktoré  sa  nachádzajú  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.  

 
        

                    2.       Identifikácia nájomcu2  
                           Vodácky Klub Tatran Karlova Ves - Bratislava  
                            Botanická ulica č. 11, 841 04 Bratislava 
                            v zastúpení: Ing. Ivan Hargaš, predseda                                           
                            IČO: 00686778 
                            DIČ: 2020802487 
                            IČ DPH: SK2020802487 
             Bankové spojenie : 
                            IBAN : 
   Zapísaný v registri združení občanov MV SR  
                            pod číslom spisu VVS/1-900-452-2 
                                                    
 
                           (ďalej len nájomca) 

                                                 
1  Najmä adresa, súpisné číslo budovy, parcelné číslo pozemku, označenie nebytového priestoru, výmera, krátka 

charakteristika priestorov. 
2 Presné označenie nájomcu: obchodné meno/názov/meno a priezvisko, sídlo, IČO, rodné číslo, právna forma, 

osoby oprávnené konať za nájomcu, číslo účtu.... 



 
                  3.       Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Účelom nájmu je zriadenie skladu športových potrieb. 
 
 

4.      Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Výška nájomného  je  39,83 €/m2/ rok, t.j. 597,51 / doba nájmu za  40 m2 

prenajatých priestorov. 
                           Cena za poskytované služby a dodávku energií bude vo výške 578,99  €+   
                           DPH/doba nájmu.        
                       
                           Z toho: elektrická energia –  474,97 € +DPH 
                           ostatné služby      -                104,02 € +DPH   (  upratovanie   spoločných  
                                                                                        priestorov, strážna služba, revízia                                                                        
                                                                                        a   údržba  hasiacich  prístrojov a   
                                                                                        hydrantov, deratizácia )    

  
5.      Doba nájmu 

Nájom sa uzatvára na dobu  od  16.11.2015  do 31.03.2016  
 

 
6.      Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Uchádzač už bol  našim nájomcom a má záujem opäť prenajať si miestnosti 
ako provizórny sklad športových potrieb.  
 

                                        
                  7.      Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob  
                           vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 
 Bez technického zhodnotenia.  
 
 
 
 
 
 
Bratislava 24.11.2015       

 
                                                                                     ........................................................... 

                 Mgr. Ivan Daňo 
                                                                                                            riaditeľ VI Družba UK                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Výpočtový list  
platný za obdobie od 16.11.2015 do 31.03.2016 

 
úhrad za dodávky energií, služieb a nákladov súvisiacich s nájmom nebytových priestorov 
miestnosti č. 902, 903 v celkovej výmere 40 m2, ktoré sa nachádzajú v areáli  VI Družba  UK, 
Švédske domky,  na Botanickej ul.č. 7 v Bratislave. 
Nájomca: Vodácky klub Tatran Karlova Ves - Bratislava     
  
 
Elektrická energia  .........................................................................  569,97 €/doba prenájmu 
 
- kúrenie denná spotreba 4,5 kW  x 3 h = 13,5  kWh - miestnosť č. 902 
                                         4,5 kW  x 3 h = 13,5  kWh - miestnosť č. 903 
 
spotreba za obdobie 16.11.2015 do 31.03.2016 -  122 dní x 27,0 kWh  = 3 294 kWh/doba  
prenájmu 
osvetlenie denná spotreba 8 x 0,036 kW = 0,288 kW x 2 h = 0,576 kWh x 102 dní =  
= 58,75 kWh 
 
Spotreba elektrickej energie spolu:  3 352,75 kWh x 0,17 = 569,97 € 
 
 
Revízie a údržba has. prístrojov a hydrantov................................7,33 € /doba prenájmu 
 
Na základe faktúr Hasho  
4 849,80 : 131 ks has. prístr. = 37,02 €/has. prístroj x 6 /počet has. prístrojov v B9/ = 222,13 € 
222,13: 47  = 4,73 €/kanc./rok x 2 = 9,46 €/rok = 3,54 €/doba nájmu 
Hydranty  
729,36 : 123 ks x 10 = 59,30 € /1 ks x 4 ks /B9 = 237,20 : 47 kanc. = 5,05 € /rok/kanc. x  2= 
10,10 €/rok = 3,79 €/doba nájmu 
 
Nepretržitá strážna služba.................................................................76,95 €/doba prenájmu 
 
Mzdové náklady + odvody do poisť. SR 35 246,30 : 6 objektov = 5 874,38 €/objekt : 1 144 
m2 /2 podlažia B9/ = 5,13 €/m2/rok x 40 m2 =  205,20 €/rok : 12 mesiacov =17,10 €/mesiac x 
4 mesiace + 15 dní = 76,95 € / doba prenájmu. 
 
 
Upratovanie spoločných priestorov ................................................  36,40 €/doba prenájmu 
 
Mzdové náklady + odvody do poisť. SR 17 305,60 € : 2 928 m2 /celková plocha 6 objektov + 
1 podlažie/  = 5,91 €/m2. Upratovaná plocha v B9 na 1. poschodí :  
chodba 36 m2  + WC 20 m2 + schodište 20 m2 = 76 m2 x 5,91 €/m2 = 449,16 €/m2 
449,16 €/m2 x 18 ½ kancelárií = 24,28 €/10 m2 /1/2 kancelária/ x 4 = 97,12 €/rok: 12 mesiacov 
= 8,09 €/ mesiac x 4 mesiace + 15 dní = 36,40 €/doba prenájmu. 
 
 
 



 
 
 
 
Deratizácia, dezinsekcia .................................................................... 4,14 €/doba prenájmu 
Podľa faktúr fy Asanačná, s.r.o. za rok 2013 
1/5 z  4 032 €  = 806,40 € ŠD : 2 928 m2 = 0,2754 €/ m2 x 40 m2 = 11,02 €/rok :12 mesiacov= 
0,92 €/mesiac x 4 mesiace+15 dní prenájmu = 4,14 €/doba prenájmu. 
 
 
 
Rekapitulácia nákladov s DPH: 
El. energia :                                           569,97 € 
Revízia has. prístrojov a hydrantov :        7,33 € 
Nepretržitá strážna služba :                     76,95 € 
Upratovanie spoločných priestorov :      36,40 € 
Deratizácia, dezinsekcia :                          4,14 € 
Spolu:                                                    694,79 €/ doba prenájmu       
 
 
Základ dane  :  578,99  €/doba prenájmu 
DPH :                115,80  €/doba prenájmu 
Celkom:            694,79  €/doba prenájmu   
 
 
 
24.11.2015 
 
 
Vypracoval: Milan Vrančík 
 
 
 
 
 

                                                   Mgr. Ivan Daňo 
                                                                                      riaditeľ VI Družba  
 



Prerokovanie materiálu v orgánoch Akademického senátu UK  

 

Materiál doručený v listinnej podobe:      

Materiál doručený v elektronickej podobe:     2. decembra 2015 

Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu:   --- 

Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK:    

Číslo v pomocnom registratúrnom denníku Kancelárie AS:   

 

Sprievodné dokumenty: 

1. Cena za prenájom telocvične JLF UK v Martine. 

2. Kalkulácia - Cena za prenájom telocvične JLF UK v Martine. 

 

Vecne príslušné komisie AS UK: 

• Finančná komisia AS UK 

 

Obhliadka predmetu nájmu vykonaná dňa 12. mája 2015. 

 

Materiál bol postúpený predsedníčke Finančnej komisie AS UK dňa 3. decembra 2015. 

 

Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 9.12.2015. 

Finančná komisia AS UK odporúča Akademickému senátu UK žiadosť schváliť. 

 

Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 9.12.2015. 

Výňatok z uznesenia č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

odporúča predsedovi Akademickému senátu UK  
zaradiť materiál 

do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015, 
II. 

odporúča Akademickému senátu UK 
udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom 
 

18. Združenie Taoistického Tai Chi    (účel nájmu: telocvičňa) 
(...) 

podľa predložených písomných žiadostí, 
 



 

 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin 

Prof.  MUDr. Ján Danko, CSc. 
 dekan fakulty  

 
 

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

 
ž i a d a m  

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

 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
 Nebytové priestory - Telocvičňa JLF UK o výmere 320 m2, ktorá sa nachádza  

v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 
158/3 v katastrálnom území Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299.  Pozostáva 
z telocvične, šatne, sprchy a WC.   
 Po skončení výučby a cez víkend je telocvičňa voľná. 

 

2. Identifikácia nájomcu  
Združenie Taoistického Tai Chi, občianske združenie, adresa: Teslova 12, 821 02 

Bratislava,  zastúpené:  Ing. Norbert Tarjányi, PhD.,  IČO:  36140147,   DIČ:   2021431841,      
IČ DPH:    nie je platiteľ DPH,   bankové spojenie:                                        ,  č. účtu IBAN:  
 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
 Nebytové priestory – telocvičňa - sa nájomcovi prenechávajú na účely športovej  

činnosti - cvičenie Tai Chi. Týždenne 2 hodiny, počas prázdnin týždenne 1 hodina. 
 

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Cena za 1 hodinu prenájmu spolu:  13,0 €,  

z toho: 4,10 € nájomné bez DPH /1 hod. Nájom nebytových priestorov je oslobodený od DPH 
(§ 38 Zákona č. 222/2004 Z. z.). 
8,90 € vrát. DPH /1hod. energie a služby (v tom 5,30 € výdavky na energie, 3,60 € 
poskytované služby: upratovanie, údržba). 

Príloha: kalkulácia ceny.  
Platba nájomného a služieb: polročne – po uplynutí polroka: k 15. 7.  a  k  15. 1. 
v kalendárnom roku – za skutočný počet hodín. 

 

5. Doba nájmu  
predĺženie doby nájmu na dobu určitú:  od  01. 04. 2016  do  31. 03. 2019 



Predmet nájmu sa prenajíma na obdobie od januára do júna a od septembra do decembra  
týždenne na 2 hodiny a od júla do augusta týždenne na 1 hodinu – deň a čas sa upresní 
v rozpise využitia telocvične k začiatku zimného a letného semestra akademického roka, 
v prípade, ak o tento časový priestor nebudú mať záujem študenti JLF UK.  
  
Zdôvodnenie dĺžky nájmu:  
Správca nebytových priestorov (JLF UK) ponúka nájomcovi nájom na tri roky – s ohľadom 
na dlhoročnú minulú i terajšiu dobrú spoluprácu s nájomcom.  

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca – Združenie Taoistického Tai Chi má uzatvorenú zmluvu o nájme 

nebytových priestorov - telocvične na dobu určitú od  01. 04. 2013 do 31. 03. 2016. Prejavil 
opätovný záujem o prenájom. Zmluvné podmienky si plní.  

 
 

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

       Bez technického zhodnotenia. 
 
 
 
 
 
                                                               prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK 
                                                                                       podpis žiadateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha k Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehn uteľného majetku – telocvi čne  
 
 
Cena za prenájom telocvi čne JLF UK v Martine 
 

Cena za hodinový nájom bola stanovená pre telocvičňu na základe kalkulácie, v ktorej sa 
zohľadňovalo nasledovné: 

1. výmera telocvične (vrátane priestorov šatne, sociálnych zariadení a umyvárky) 
2. nájomné vo výške  50,-  €  / m2 a rok – telocvičňa Malá Hora 4 v budove teoretických 
       ústavov JLF UK (do konca r. 2014 platilo nájomné vo výške 39,83  €   / m2 a rok. Od  
       1.1.2015 sa navrhlo zvýšenie nájomného o 25%  = 50,- €  / m2 a rok). 
      Nájom bol prepočítaný na jednu hodinu využitia telocvične. 
3. skutočne vynaložené výdavky na energie, z toho: 

a) elektrickú energiu 
b) teplo 
c) teplú vodu, vodné a stočné 

Vo vynaložených nákladoch došlo k výraznej úspore v spotrebe elektrickej energie – 
kompletnou výmenou svietidiel v telocvični za energeticky úsporné. 
Náklady na spotrebu teplej vody sa zvýšili. 
Kalkulované ceny za energie sú z priemeru za rok 2014. 

4. skutočne vynaložené náklady na služby (údržba, upratovanie, odpisy) 
5. k celkovým nákladom je kalkulovaný zisk vo výške 5,0% 
6. daň z pridanej hodnoty (na energie a služby) 

Celková cena 13,0 €  / za 1 hodinu prenájmu  (doteraz  12,0 € - zvýšenie o 8,3%). 
 Podrobný rozpis a kalkulácia pre telocvičnu Malá Hora 4 je uvedený v prílohe.  
 
Pri určovaní výšky nájmu sa okrem uvedeného berie do úvahy aj skutočnosť, že v regióne sú 
telocvične aj iných – základných a stredných škôl. Tieto ponúkajú prenájmy vo výške cca 
10,0 €  za jednu hodinu (bez DPH) až 13,00 € (pri dvojnásobnej kapacite).  
V Martine je aj veľká športová hala, v ktorej je určený hodinový nájom na sumu 16,00 €.  
 
 
 
 
Za správnosť:  Ing. Anna Lepejová, CSc. 
                        referát PČ JLF UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kalkulácia

Cena za prenájom telocvi čne JLF UK v Martine
Malá Hora č. 4.

Telocvi čňa výmer:
m2

Telocvičná plocha 284.00
Šatňa 13.14
WC 2 9.12
umyvárka 13.92
Spolu: 320.18

Cena za prenájom:
1./ Pri cene za prenájom:  50,- €  /1 m2/ rok    a využití telocvične   

12 hodín denne  =   50,- €  :  (365 dní x 12 hodín)  =  0,01114 € /1 m2/1 hod.
Pri uvedenej výmere plôch jednotlivých miestností je celková 
cena za prenájom telocvi čne s príslušnými miestnos ťami 
0,011 €  /1 m2/ 1 hod.  x  320 m2 =   zaokr.  3.55 €  /1 hodinu

Zisk z celkových nákladov 5,01 % 0.55
spolu nájomné 4.10 €  /1 hodinu

Prevádzkové náklady

1./ Spotreba elektrickej energie
osvetlenie telocvične: 400 W  x  12 svietidiel = 4 800 W/hod.
ostatné priestory:       500 W koef.

spotreba cena 1 kWh Spolu v € Cena v € s DPH
Spolu el. energia: 5.3 kWh 0.133283 0.71 1.2 0.85 veľkoodber

priemer z r.2014(bez DPH)
2./ Náklady na teplo

Prepočet nákladov na vykurovanie priestorov na Malej Hore 4
2.955,48 € /mes. náklady na vykurovanie na Malej Hore 4  :  6 108 m2 (budova)=

0,484 € /m2/mes
Náklady na teplo pre telocvičňu a priestory:      

      0,484 € / m2 /mes  x  320 m2 =    154,88 € /mes.   :  (30 dní x 24 hodín)   =
náklady na teplo za 1 hod. v € 0.22 1.2 0.258

3./ Náklady na teplú vodu, vodné a sto čné v €:
5,3083  €  / 1 m3  vody ohrev  +  1,6941 €   dodávka vody, vodné, stočné = 
7,0024  €   / 1 m3(bez DPH) = cena z r. 2014

0,5 m3 3.5 1.2 4.20
Predpoklad, že 0,5 m3  vody spotrebuje 1 skupina  /cca 8 ľudí/ - 
pri použití umyvárky a WC 

7,0024 € /1m3 x 0,5 m3 = 3,5012  €

Náklady na energie spolu: 4.42 1.2 5.30 €

4./ Služby (údržba, čistiace prostr.,amortiz.) v € 3.00 1.2 3.60 €

Náklady na služby spolu: 3.00 1.2 3.60 €

Prevádzkové náklady spolu (energie a služby) v €:                                         7.42 1.2 8.90
DPH spolu v € 1.48

Nájomné vrátane zisku 4,10 € + náklady na energie a slu žby 7,42 € 11.52 13.00 €
DPH spolu v € 1.48

Cena spolu v €: 11.52 € 13.00 €
cena bez DPH cena vrát. DPH

Poznámka: nájom je bez DPH, náklady na energie a sl užby sú s DPH



Kalkulácia ceny a zisku: za 1 hodinu prenájmu

Náklady:

Nájomé 3.55
náklady na energie 4.42
náklady na služby 3.00
Náklady spolu 10.97

zisk 5.01% 0.55

Cena spolu bez DPH 11.52 €
z toho:
energie a služby spolu 7.42

DPH 20 % 1.48
Cena spolu vrátane DPH 13.00 €

Poznámka:

Aktualizovaná kalkulácia počíta so zvýšením doterajšej ceny za prenájom telocvične o 8 %.
(Výška nájomného bola zvýšená o 25%)
Kalkulácia vychádza z cien roku 2014.

Vypracovala: 
Ing. Anna Lepejová, CSc.
referát PČ JLF UK

Podklady: Ing. Anton Sirotný
oddelenie prevádzky

V Martine,  18. 11. 2015



Prerokovanie materiálu v orgánoch Akademického senátu UK  

 

Materiál doručený v listinnej podobe:     7. decembra 2015 

Materiál doručený v elektronickej podobe:     4. decembra 2015 

Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu:   áno 

Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK:   (int/26/2015 RPČ) 

Číslo v pomocnom registratúrnom denníku Kancelárie AS:  129/2015 

 

Sprievodné dokumenty: 

1. Nákres – umiestnenie predmetu nájmu (Dallmayr Vending & Office, k.s.) 

 

Vecne príslušné komisie AS UK: 

• Finančná komisia AS UK 

 

Obhliadka predmetu nájmu vykonaná dňa 2. decembra 2015. 

 

Materiál bol postúpený predsedníčke Finančnej komisie AS UK dňa 7. decembra 2015. 

 

Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 9.12.2015. 

Finančná komisia AS UK odporúča Akademickému senátu UK žiadosť schváliť. 

 

Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 9.12.2015. 

Výňatok z uznesenia č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

odporúča predsedovi Akademickému senátu UK  
zaradiť materiál 

do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015, 
II. 

odporúča Akademickému senátu UK 
udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom 
 

19. Dallmayr Vending & Office, k. s.  (účel nájmu: nápojový automat) 
(...) 

podľa predložených písomných žiadostí, 
 











Prerokovanie materiálu v orgánoch Akademického senátu UK  

 

Materiál doručený v listinnej podobe:     7. decembra 2015 

Materiál doručený v elektronickej podobe:     4. decembra 2015 

Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu:   áno 

Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK:   (int/25/2015 RPČ) 

Číslo v pomocnom registratúrnom denníku Kancelárie AS:  128/2015 

 

Sprievodné dokumenty: 

1. Nákres – umiestnenie predmetu nájmu (EMER group, s.r.o.) 

 

Vecne príslušné komisie AS UK: 

• Finančná komisia AS UK 

 

Obhliadka predmetu nájmu vykonaná dňa 2. decembra 2015. 

 

Materiál bol postúpený predsedníčke Finančnej komisie AS UK dňa 7. decembra 2015. 

 

Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 9.12.2015. 

Finančná komisia AS UK odporúča Akademickému senátu UK žiadosť schváliť. 

 

Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 9.12.2015. 

Výňatok z uznesenia č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
 

I. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK  

zaradiť materiál 
do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015, 

 
II. 

odporúča Akademickému senátu UK 
udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom 
 

22. EMER group, s.r.o.    (účel nájmu: sklad, parkovisko) 
(...) 

podľa predložených písomných žiadostí, 











Prerokovanie materiálu v orgánoch Akademického senátu UK  

 

Materiál doručený v listinnej podobe:     7. decembra 2015 

Materiál doručený v elektronickej podobe:     4. decembra 2015 

Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu:   áno 

Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK:   (int/24/2015 RPČ) 

Číslo v pomocnom registratúrnom denníku Kancelárie AS:  127/2015 

 

Sprievodné dokumenty: 

1. List – návrh na uzavretie zmluvy (GRYF media, s.r.o.) zo dňa 2.11.2015 

2. Mapa umiestnenia billboardov (s fotodokumentáciou) 

3. Výpis z katastra nehnuteľností (LV č. 727) 

4. Výpis z obchodného registra OS Žilina (GRYF MEDIA, s.r.o.) 

5. Plnomocenstvo – Bc. Miroslav Tauber zo dňa 05.01.2015 

6. Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín o určení platiteľa dane zo dňa 16.05.2012 

 

Vecne príslušné komisie AS UK: 

• Finančná komisia AS UK 

 

Obhliadka predmetu nájmu vykonaná dňa 11. novembra 2015. 

 

Materiál bol postúpený predsedníčke Finančnej komisie AS UK dňa 7. decembra 2015. 

 

Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 9.12.2015. 

Finančná komisia AS UK odporúča Akademickému senátu UK žiadosť schváliť. 

 

Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 9.12.2015. 

Výňatok z uznesenia č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
 

I. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK  

zaradiť materiál 
do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015, 

 
 



II. 
odporúča Akademickému senátu UK 

udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom 

 
21. GRYF media, s.r.o.    (účel nájmu: reklam. zariadenia) 

(...) 
podľa predložených písomných žiadostí, 









Prerokovanie materiálu v orgánoch Akademického senátu UK  

 

Materiál doručený v listinnej podobe:     7. decembra 2015 

Materiál doručený v elektronickej podobe:     4. decembra 2015 

Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu:   áno 

Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK:   AS 4297/2015 

Číslo v pomocnom registratúrnom denníku Kancelárie AS:  125/2015 

 

Sprievodné dokumenty: 

 žiadne 

 

Vecne príslušné komisie AS UK: 

• Finančná komisia AS UK 

 

Obhliadka predmetu nájmu vykonaná dňa 4. decembra 2015. 

 

Materiál bol postúpený predsedníčke Finančnej komisie AS UK dňa 7. decembra 2015. 

 

Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 9.12.2015. 

Finančná komisia AS UK odporúča Akademickému senátu UK žiadosť schváliť. 

 

Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 9.12.2015. 

Výňatok z uznesenia č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
 

I. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK  

zaradiť materiál 
do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015, 

 
II. 

odporúča Akademickému senátu UK 
udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom 
 

22. Alcasys Slovakia, a.s.    (účel nájmu: kancelárie) 
(...) 

podľa predložených písomných žiadostí, 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

Žiadateľ: 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 
nehnuteľnosti, 
 

Žiadam 
 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 
 
Náležitosti budúceho nájmu: 
 
1. 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,  
prízemie, o celkovej výmere 126,70  m2(celková výmera spolu s priestormi, ktoré už 
spoločnosť ma v prenájme bude 946,36 m2). Stav priestoru je dobrý. Voda a sociálne 
zariadenia sa nachádzajú v rámci nájomného priestoru.   
 
 
2. Indentifikácia nájomcu 
Alcasys Slovakia a.s. 
Staré Grunty 36,84104 Bratislava 
IČO: 35 879 335      
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3296/B 
Konanie menom spoločnosti: Ing.Ján Kostka, predseda predstavenstva  
IČ DPH: SK 2021805764 
DIČ: 2021805764 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Kancelárie. 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 40, -EUR/m2/rok bez DPH, el.  energia podľa spotreby a ostané energie a služby 
zálohový poplatok 10, -EUR/m2/rok plus DPH, skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz 
ročne. 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riadite ľa 
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 
 
5.Doba nájmu 
Od 1.1.2016 do 31.12.2020.  
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si  už prenajíma priestory o výmere 819,66 m2  a žiada o zväčšenie priestorov 
o uvoľnené priestory po inom nájomcovi. 
  
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia. 

_______________ 
                                                                                                                          podpis žiadateľa 
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