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1. CENT, s.r.o. doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. (dekan FTVŠ UK) práčovňa 

2. Akzent BigBoard, a.s. doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. (dekan FTVŠ UK) bigboard 

3. PREŠPORT, s.r.o. doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. (dekan FTVŠ UK) športové potreby 

4. EUROINEX, s.r.o. Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK) sklad 

5. predkladateľ vzal žiadosť späť na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS dňa 17.02.2016 

6. Martin Derner, Mgr. art. Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK) sklad 

7. Slovenská arbitrážna, a.s. Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK) kancelárie 

8. AlifeStyle, s.r.o. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (rektor UK) obchod a sklad 

9. GASTRO LS, s.r.o. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (rektor UK) A-klub Štúrova ul. 

10. OBEDIENCE, s.r.o. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (rektor UK) sklad, dielne, parkovisko 

11. AndOr SDC, spol. s r.o. Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) kancelária 

12. EUROINEX, s.r.o. Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) nápojový automat 

13. Miedzga, s.r.o. Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) ambulancia 

14. PLUSIM, spol. s r.o. Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) parkovisko 

15. Andrej Žáčik Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) kancelária 

február 2016



 

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

 
1. CENT s.r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 4 m2 (Študentský domov) 

Identifikácia nájomcu CENT s.r.o., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, 
IČO: 35810602 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

poskytovanie samoobslužnej práčovne: 
2 práčky – III. poschodie (vľavo a vpravo) 
2 práčky – IV. poschodie (vľavo a vpravo) 

Výška nájomného 405,60 Eur ročne 
Energie a služby El. energia:  preddavkovo 14 Eur + DPH štvrťročne 

Voda: 6 Eur + DPH štvrťročne (k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.) 
vyúčtovanie najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roku 

Doba nájmu od 1.2.2016 do 31.01.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
2. Akzent BigBoard, a.s. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 pre plochu betónovej pätky o výmere 18 m2  
(4,5 x 4,0 m) – umiestnenie bigboardu bcl 

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

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie bigboardu bcl na reklamné a informačné služby 

Výška nájomného 3 701,10 Eur ročne 
Energie a služby El. energia:  nájomca má so súhlasom prenajímateľa a správcu 

zriadenú vlastnú elektrickú prípojku 
Doba nájmu od 1.4.2016 do 31.03.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 



 

3. PREŠPORT, s.r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 82,66 m2 
(predajná plocha  28,5 m2, výrobná a skladová plocha 54,16 m2) 

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

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzkovanie športového servisu, komisionálny predaj, predaj 
a prenájom šport. potrieb v predajni, požičovni a opravovni 
športových potrieb 

Výška nájomného 4 229,86 Eur ročne, z toho: 
predajná plocha  28,5 m2  x  61 Eur/m2/rok 
výrobná a skladová plocha 54,16 m2  x  46 Eur/m2/rok 

Energie a služby El. energia:  preddavkovo 20 Eur + DPH štvrťročne 
Teplo: 30 Eur + DPH štvrťročne (k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.) 
vyúčtovanie najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roku 

Doba nájmu od 1.3.2016 do 28.02.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
4. EUROINEX, s.r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 - miestnosť č. 909 o výmere 20 m2 sa nachádza 
v budove č. súpisné 6220, blok  B9, prízemie, na ulici Botanická 7 
v obci Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV,  
katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva 
č. 727 vydanom katastrálnym úradom Správou katastra pre 
hl. mesto SR Bratislavu, druh stavby 20 – Iná budova, parcela 
č. 3146 o výmere 570 m2 na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu EUROINEX, s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica 
IČO: 36 758 981 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriadenie skladu 

Výška nájomného 796,60 Eur ročne  (39,83 EUR/m2/rok) 
Energie a služby 154,48 Eur ročne + DPH  

(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015) 
Z toho:  
elektrická energia     1,62 Eur +DPH 



 

vodné, stočné         16,72 Eur +DPH 
ostatné služby       136,14 Eur +DPH 
(odvoz a likvidácia odpadu, revízia a  údržba hasiacich prístrojov 
a hydrantov, nepretržitá  strážna služba, upratovanie spoločných 
priestorov, deratizácia) 

Doba nájmu od 10.3.2016 do 31.10.2017 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
6. Martin Derner, Mgr. art. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 - miestnosť č. 938 o výmere 20 m², ktorá sa 
nachádza v budove č. súpisné 6220, blok B9, l. poschodie, na ulici 
Botanická č. 7, v obci Bratislava m. č. Karlova Ves, okres 
Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste 
vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym úradom – Správou  
katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, druh stavby 20 – Iná 
budova, číslo parcely 3146 o výmere 570 m2, na ktorej sa stavba    
nachádza 

Identifikácia nájomcu Martin Derner, Mgr. art., Námestie SNP 475/16,  
811 06 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriadenie skladu na uskladnenie kníh, papiera a iného  
spotrebného výtvarníckeho materiálu 

Výška nájomného 796,60 Eur ročne  (39,83 EUR/m2/rok) 
Energie a služby 168,39 Eur ročne + DPH  

(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015) 
Z toho:  
elektrická energia   12,96 Eur +DPH 
vodné, stočné         16,72 Eur +DPH 
ostatné služby       138,71 Eur +DPH 
(upratovanie spoločných priestorov, strážna služba, revízia a  
údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia) 

Doba nájmu od 1.4.2016 do 31.12.2016 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
7. Slovenská arbitrážna, a.s. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 - miestnosti č. 923, č. 924 a č. 936 v celkovej 
výmere 60 m2. Nebytové priestory sa nachádzajú v budove 
č. súpisné 6220, blok B9, na 1. poschodí, 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, parcela č. 3146 o výmere 570 m2  na 
ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Slovenská arbitrážna a. s., Karloveské rameno 6,  
841 04 Bratislava, IČO: 35922761 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriadenie kancelárií 

Výška nájomného 2 389,80 Eur ročne  (39,83 EUR/m2/rok) 
Energie a služby 1 422,56 Eur ročne + DPH  

(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015) 
Z toho:  
elektrická energia  893,03 Eur +DPH 
vodné, stočné          66,90 Eur +DPH 
ostatné služby       462,63 Eur +DPH 
(upratovanie spoločných priestorov, strážna služba, revízia a  
údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia) 

Doba nájmu od 1.4.2016 do 31.03.2017 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
8. AlifeStyle, s.r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 155 m2 (sklad 47,48 m2, soc. 
zariadenie 2,24 m2 a obchodné priestory 105,28 m2), nachádzajúce  
sa v Bratislave na Štúrovej ul. č. 9, na parc. č. 8890/5 k. ú. Staré 
Mesto, zapísané na LV č. 4356 

Identifikácia nájomcu AlifeStyle, s.r.o., Štúrova ul. č 9, 811 02 Bratislava, 
IČO 44 633 513 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

obchodné a skladovacie priestory (predajňa skla, porcelánu a 
spotrebného tovaru pre domácnosť) 

Predmet dodatku 
k zmluve ev. č. 
IV/14/2009/RUK 

predĺženie doby zníženého nájomného vo výške 1 207 Eur 
mesačne od 01.01.2016 do 31.05.2016  



 

 
9. GASTRO LS, s.r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 399 m2 - 178 m2 pomoc. priestory 
(komunikácie, chodby, schodištia) a 221,21 m2 predajnej plochy, 
nachádzajúce sa v Bratislave na Štúrovej ul. č. 9, súp. č. 100022, 
na parc. č. 8890/5 k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 4356 

Identifikácia nájomcu GASTRO LS, s.r.o., Karloveská ul. č 17, 841 04 Bratislava 
IČO 35 923 156 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

priestory na poskytovanie stravovania, usporadúvania 
spoločenských akcií, vedecké podujatia, prezentácie, školenia, 
stretnutia a alternatívne využitie barovej časti ako internetovej 
kaviarne 

Predmet dodatku 
k zmluve ev. č. 
IV/5/15/RUK 

predĺženie doby zníženého nájomného vo výške 1 000 Eur 
mesačne od 01.01.2016 do 31.05.2016  

 
 
10. OBEDIENCE, s.r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 

A. nebytové priestory o výmere 457 m2 - sklady a dielne, 
nachádzajúce sa na ul. Staré Grunty 55, v obci Bratislava, B-5, 
č. súpisné 5666, parcela č. 3017/11, k. ú. Karlova Ves, LV 727 
 
B. nebytový priestor o výmere 151 m2 – dielňa, nachádzajúca sa 
na ul. Staré Grunty 55, v obci Bratislava, B-6, č. súpisné 6309, 
parcela č. 3017/8, k. ú. Karlova Ves, LV 727 
 
C. parkovacia plocha o výmere 165 m², parcela č. 3017/17, k. ú. 
Karlova Ves, LV 727 

Identifikácia nájomcu OBEDIENCE, s.r.o., Kuklovská 3, 841 04 Bratislava 
IČO: 36018325 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

A. sklady a dielne 
B. dielňa 
C. parkovacia plocha 

Výška nájomného A.  25 820,50 Eur ročne  (56,50 Eur/m2/rok) 
B.    8.531,50 Eur ročne  (56,50 Eur/m2/rok) 
C.    2 310,00 Eur ročne  (14 Eur/m2/rok) plus 462 Eur DPH 



 

Energie a služby strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu: 
paušálne 2 432,00 Eur ročne (4 Eur/m2/rok) plus 486,40 Eur DPH 
 
dodávka elektriny a vody: 
cena za spotrebu elektriny a vody je fakturovaná podľa odpočtu 
meračov 

Doba nájmu od 1.5.2016 do 30.04.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
11. AndOr SDC spol. s r.o.  
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 A na 1. PP o výmere 36,47 m2 

Identifikácia nájomcu AndOr SDC spol. s r.o., Kremnická 18, 851 01 Bratislava 
IČO: 35945460 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 65 Eur /m2/rok bez DPH 
Energie a služby zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.4.2016 do 31.03.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
12. EUROINEX, s.r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 I, prízemie o celkovej výmere 1 m2 

Identifikácia nájomcu EUROINEX, s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica 
IČO: 36 758 981 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzka nápojového automatu 



 

Výška nájomného 150 Eur /m2/rok bez DPH 
Energie a služby zálohový poplatok 140 Eur/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.3.2016 do 28.02.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
13. Miedzga, s.r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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, suteren 1, o výmere 52,60 m2 

Identifikácia nájomcu Miedzga, s.r.o., Bajzova 2, 821 08 Bratislava  
IČO: 45 363 129 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

gynekologická ambulancia 

Výška nájomného 35 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 28.02.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
14. PLUSIM, spol. s r.o. 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 cestnej komunikácie  na parcele č. 2940/31 o výmere 360 m2 
pri Manželských internátoch 

Identifikácia nájomcu PLUSIM, spol. s r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava  
IČO: 35818565 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

parkovisko 

Výška nájomného 11 Eur /m2/rok plus DPH 
Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.3.2016 do 28.02.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 



 

 
15. Andrej Žáčik  
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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, suteren 1, o výmere 18,70  m2 

Identifikácia nájomcu Andrej Žáčik, 951 22 Alekšince 451 
IČO: 47010070 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária 

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 1.2.2016 do 31.01.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 



 

U z nes en i a  z  2 .  za s a d nu t i a  F i na nčne j  ko m i s i e  A S  U K   

dňa  1 7 .0 2 .2 0 1 6 

 

Uznesenie č. 3: 

Finančná komisia Akademického senátu UK žiada predkladateľov žiadostí o udelenie súhlasu 

s nájmom nehnuteľného majetku, aby žiadosti predkladali v dostatočnom časovom predstihu 

pred dňom vzniku nájmu. 

(uznesenie bolo prijaté konsenzuálne podľa čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK) 

 

Uznesenie č. 4: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi CENT, s.r.o. 

podľa predloženej písomnej žiadosti. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 24 13 23 0 1 

 

 

Návrh uznesenia: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom AlifeStyle, s.r.o. 

a GASTRO LS, s.r.o. podľa predložených písomných žiadostí. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 19 10 0 10 9 

 

Návrh uznesenia nebol schválený. 

 

 

Uznesenie č. 5: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Miedzga, s.r.o. 

podľa predloženej písomnej žiadosti. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 23 12 12 3 8 

 



 

Uznesenie č. 6: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom  

Akzent Big Board, a.s. 

PREŠPORT, s.r.o. 

EUROINEX, s.r.o. 

Martin Derner, Mgr. art. 

Slovenská arbitrážna, a.s. 

OBEDIENCE, s.r.o. 

AndOr SDC, spol. s r.o. 

EUROINEX, s.r.o. 

PLUSIM, spol. s r.o. 

Andrej Žáčik 

podľa predložených písomných žiadostí. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 23 12 22 0 1 

 



Priloha a. I k Vnltomdmu predpisu UK a. l9l2010 Smernici rektora UK

Ziadatel':
Dekan fakulty/riaditef SHs/kvestor UK doc. Mgr. Mariin vanderka. PhD.
nezov sidasli. resp. vnitomej o rgan izat nej j ednorky dckan FTVS LK

Ziadost'o udelenie sthlasu s n6jmom nehnutel'n6ho majetku

V srilade s $ f3 ods. 1 pism. h) zdkona NR SR a. 17612004 Z. z. o n klada!.i s majetkom
verejnopnivnych institucif a o zrnene zekona NR SR d. 25911993 Z. z. o Slovenskej lesnickej
komore v zneni neskorsich predpisov, podl'a vnitomdho predpisu d. l9l2010 Smemice reLtora
UK Nakladanie s majetkom UK v Bmtislave

iiadam

Akademicki sen6t Univerzity Kornenskeho v Bratislave o udelenie predchidzajiceho
pisomn6ho srihlasu na n6jom nehnutel'ndho majetku,

N6leZitosti budiceho n6jmu:

l. Specifik6cia predmetu niijmu30 a zddvodnenie doaasnej nepotrebnosti majetku
Prenijom neb].tov6ho priesloru o Wmerc 4 m'll Studenlslq domov/

2. Identifikicia ndjomcBr CENT s.r.o., Nim. Hraniiiarov 39, 851 03 Bratislava
Lo: 35E10602, IC DPH: sK2021572696,i.f itu: 2623530402/100
J{n Benetin, kodatel'

3. 0del nejmu, sp6sob a rozsah uZivania predmetu ndjmu
Poslrytovanie samoobsluinej priiovne: 2 pritky- III. poschodie /vl'avo a vpravo/
2 prACky- fV, poschodie /yl'ayo a vpravo/

4. Vilka nejomndho, cena za poskltovand sluzby a dod6vku energii
405,60 € roine
el, energia: preddavkovo: 14,- € + DPH Stvrt'roine , vodai 6,-€ + DPH Stvrt'roine /k
31.3,, 30,6., 30.9.,31.12. / Wiltovanie rajneskOr do 31.5. nasledujiceho kalen. roku

5. Doba n6jmu
| 2.2016 - 31. 1.2021

6. Zd6vodnenie vjberu ndjomcu
N{jomcovi konii zmluva 30. l. 2016

7. Technick€ zhodnotenie predmetu niijmu, riegeniejeho odpisovania a sp6sob vyrovnania
technick€ho zhodnotenia po ukondeni nrijmu.
Ned6jde k technick6mu zhodnoteniu.

/6,
doc. Mgr. Mariin Vanderka, PhD,

podpis Ziadatel'a

lJirilEldiit'{l, r[il$0 '{ 5rfil$ l']r
k|ultalti$rr;itr:'il vY 3 SNdl

ililr afm !t !..3votr(ll.- .
814 63 iiiLqr:l^ /A I -+

io Najme adresa, sipisn6 alslo budoly, parcelnd aislo pozemku, oznadenie neb)1ov6ho prjestoru, vimera, kretka
charakt€ristika priestorov.

!1, , i



l l l. poschodie vfavo a vpravo

Umiestnenie pratiek I



lV. poschodie vfavo a vpravo

Umiestnenie ora€iek I

i  - - l

- - " . - :



Priloha d. I k Vnftomdmu predpisu ttK d. l9l2010 Smemici rektora ttK

2iadatel':
Dekan fakulty/riaditel' SHs/k'vestor UK doc. Mgr. Marien Vanderka, phD.
n6zov siCasti, resp. vnitomej organizadnej jednotky dekan FTVS UK

Ziadost'o udelenie sfhlasu s n6jmom nehnutel'n6ho majetku

V silade s $ 13 ods. I pism. h) zdkona NR SR i. 17612004 Z. z. o nakladani s majetkom
verejnoprevnych institricii a o zmene zikona NR SR d.25911993 Z. z. o Slovenskej lesnickej
komore v zneni neskorsich predpisov, podl'a vnitomiho predpisu d. l9l2010 Smernice rektora
UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave

tiadam

Akademicky senft Univenity Komensk6ho v Bratislave o udelenie predchddzajfceho
pisomn€ho srihlasu na najom nehnutel'ndho majetku.

NaleZitosti budiceho ndjmu:

l. Specifikicia predmetu najmuo a zd6vodnenie dodasnej nepotrebnosri majetku
Nijom Casti pozemku - pre plochu bet6novej petky vo vimere 18 m2 /4,5 x 4,0 mt -
umiestnenie bigboardu bcl

2. Identifikicia nrijomcull Akzent BigBoard, a.s., Ivdnska cesta 2D,821 04 Bratislava
ICO: 44540957, IC DPH: SK2022735396,t.iitr\2052697 4/6500
Richard Jelemenski technicki manai6r

3. 0del nejmu, sp6sob a rozsah uzivania predmetu nijmu
Umiestnenie bigboardu bcl na reklamn6 a informaitr6 sluzby

4. Vliska ndjomndho, cena za poskltovand sluZby a doddvku energii
3 701.10 € roine
El. energia - n6jomca md so srihlasom prenajimatelb a spravcu zriadeni vlastn(
elektrickf pripojku.

5, Doba n6.jmu
1 .4 .2016-31 .3 .2021

6. Zd6vodnenie vjberu ndjomcu
Ndjomcovi konEi zmluva 31.3. 2016

7. Technick6 zhodnotenie predmetu nejmu, riesenie jeho odpisovania a spdsob ryrovnania
technickiho zhodnotenia po ukondeni n6jmu.
Ned6ide k techtrick6mu zhodnoteniu.

doc. Mgr. Maridn Vanderka, PhD.
podpis:iadatel 'a
i :  . ' _  .  ,  . - -  

;  l . :1 i . ,  i
|  . .  , :  . )  t

, .  , . , , ' . . '  . , , ,  i , ,  , ' ,  ' , .

rNajmA adresa, stpisnd aislo budovy, parcelnd aislo pozemku, oznalenie neblrovdho priestoru, yimera, kdtka
charakteristika priestorov.
rLPr€sn€ oznaaenie n6jomcu: obchodnd meno/nazov/meno a pri€zvisko, sidlo, IaO, rodnd cislo. prAvna forma,
osoby oprrvnene konat'za najomcu, aislo latu atd'.

,;-/
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Priloha d. 1 k Vnritom€mu predpisu UK d. l9l2010 Smemici rektora UK

Liadatet'
Dekan fakultyhiaditel' SHs/kvestor UK doc. Mgr. Mariin Vanderka, PhD.
ndzov sriiasti, resp. vnltomej organizainej jednotky dekan FTVS UK

Ziadost'o udelenie sfhlasu s nijmom nehnutel'n6ho majetku

V stlade s $ 13 ods. I pism. h) z6kona NR SR a. 17612004 Z. z. o nakladani s majetkom
verejnoprdvnych inStitucji a o zlene z6kona NR SR d. 25911993 Z. z. o Slovenskej lesnickej
komore v zneni neskorsich predpiso!, podl'a vnritorndho predpisu i. 19/2010 Smemice rekora
UK Nakladanie s maietkom UK v Bratislavc

i,i^d^tr

Akademicky sen{t Univerzity Komensk6ho v Bratislave o udelenie predchddzajfceho
pisomn6ho sfhlasu na n6jom nehnutel'n6ho majetku.

N|ile:itosti budiceho ndjmu:

i . Specifikricia predmetu nAjmw0 a zd6vodnenie dodasnej nepotrebnosti majetku
Nebytovi priestor o r"imere 82,66 m1 :
predajne plocha: 28,5 m':d 61,-€lm'
\"irobnd a skladov{ plocha: 54,16 m'd 46,-€lm'

2. Identifikecia nAjomcwt PR.ESPORT, s.r.o., Malokarpatsk6 n6m.3,84103 Bratislays
Iao: 35904267, ri DpH: SK20218949,{r, .. niru: 4001666400/7500
Mgr. Branislav Orviski konat€l'
Mgr. Martin Pach konatel'

3. Uiel n6jmu, sp6sob a rozsah uZivania predmetu ndjmu
Previdzkovanie Sportov6ho servisu, komisiotr6lny predaj, predaj a pren{jom 3poit.
potrieb v predajni, poZiiovni a opravovni Sportovich potrieb

4. Viika n6jomn6ho, cena za poskltovand sluZby a dodivku energii
4 229,86 € roine
El. energia preddavkovo: 20,-€ + DPII Stvrt'roine, teplo: 30,€ + DPH Stvrfroine /k
31.3.,30.6., 30.9.,31.12,/ ryfitovanie najnesk6r do 31,5. nasledujfceho kal. roku.

5. Doba n6jmu
1 .3 .2016-28 .2 .2021

6. Zd6vodnenie qfberu nijomcu
Nijomcovi konti zml'uva 28, 2, 2016

7. Technickd zhodnotenie predmetu n6jmu, rie5€niejeho odpisovania a sp6sob vyrovnania
technick6ho zhodnotenia po ukondeni n6jmu.
Ned0ide k technick6mu zhodnoteniu.

. . . dpc. Mgr. Maridn Vanderka, PhD.
$' i:tr'.tr'- ri: ' : ":; I :':; podpis ziadatel'a
r -  l t  :  

, l

- . , ; . ' . ' : , , : -  
i  *

30Najma adresa, slipisne aislo budory, parcelnd aislo pozemh, oznadenie neb)1ov€ho priesion! vimera, ketka
chamkteristika pri€storov. ir Presnd oaladeni€ nejomcu: obchodnd meno/nAzovlmeno aprjezvisko, sidlo,IaO,
rodn6 dislo, pr6vna folmq osoby opnivnend konat' zanajoncu, iislo tdru atd. 

" 
I

l l i t lp'{





Žiadateľ:            
Dekan fakulty/riaditeľ SHS/kvestor 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 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 nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Predmetom  žiadosti je rozšírenie súčasného nájmu nebytový priestorov – 
miestnosť č. 910  o výmere 20 m2  o  miestnosť č. 909 o výmere 20 m2.  Nebytový 
priestor – miestnosť č. 909  o výmere 20 m2 sa nachádza v budove č. súpisné 6220, blok  
B9, prízemie, na ulici Botanická 7 v obci Bratislava – m.č. KARLOVA VES, okres 
Bratislava IV,  katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 
vydanom katastrálnym úradom  Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, druh 
stavby 20 – Iná budova, parcela  č. 3146 o výmere 570 m2 na ktorej sa stavba nachádza. 
      
 

                2.  Identifikácia nájomcu 
                     EUROINEX, s.r.o. 
                     Sídlo:                       Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica 
                     Zastúpená:            Peter  Spodniak  -  konateľ 
                                                      Igor  Zliechovský - konateľ 
                     IČO:                     36 758 981 

DIČ:                    202 235 7579 
                     IČ DPH:                   SK 202 235 7579 
                     Bankové spojenie:   
                     IBAN:                       
                     Zapísaný:                  v Obchodnom registri okr. súdu Banská Bystrica 
                                                       oddiel : Sro, vložka č. 12869/S 
                           
                  3.      Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Účelom nájmu nebytového priestoru je zriadenie skladu.   
 

4.      Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné  bude vo výške 39,83 €/m2/rok, t.j. 796,60 €/rok za 20 m2 prenajatých 
priestorov, celkové nájomné za nájom miestností č. 909 a 910 o celkovej výmere 40 
m2  bude vo výške 1 593,20 €/rok. Cena za poskytované služby /miestnosť č. 
909/ - elektrická energia, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu,  revízia 
hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných 



priestorov, deratizácia  bude vo  výške 154,48  €/rok + DPH, vypočítaná na základe 
cien a nákladov v roku 2015. 

                        Z toho: elektrická energia            1,62 € +DPH 
                                           vodné, stočné                16,72 € +DPH 
                                           ostatné služby              136,14 € +DPH   
                                                                        (odvoz a likvidácia odpadu, revízia a  údržba  hasiacich     
                                                                         prístrojov a hydrantov,  nepretržitá  strážna služba,                   
                                                                         upratovanie spoločných priestorov, deratizácia )    

Celková cena za poskytované služby - elektrická energia, vodné, stočné, 
upratovanie spoločných priestorov, revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, 
nepretržitá strážna služba, deratizácia - za prenájom miestnosti č. 909 a 910   bude 
vo  výške 453,05 €/rok + DPH, vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015.  

                              Z toho: elektrická energia            205,73 € +DPH 
                                           vodné, stočné                     16,72 € +DPH 
                                           ostatné služby                  230,60 € +DPH   
                                                                        (odvoz a likvidácia odpadu, revízia a  údržba  hasiacich     
                                                                         prístrojov a hydrantov,  nepretržitá  strážna služba,                   
                                                                         upratovanie spoločných priestorov, deratizácia )    

 
                      

5.      Doba nájmu  
            Nájom sa uzatvára na dobu určitú  od 01.04.2016 do 31.10.2017.   
      

6.      Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Uchádzač je naším nájomcom, v súčasnosti má prenajatý nebytový priestor   - 
-  miestnosť č. 910 na základe Zmluvy o prenájme nebytových priestorov č. 
IV/6/13/Družba a dodatkov č. 1 - IV/6/13/14/13/Družba a č. 2 - 
IV/6/13/7/14/Družba do 31.10.2017.  Miestnosť, o ktorej prenájom sa uchádza, 
v súčasnosti nie je užívaná.  

                                        
                   7.      Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob  
                            vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 
                            Bez technického zhodnotenia.  
 
 
 
 
 
Bratislava 08.02.2016 
 
 
 

 
        

                                                                         ................................................. 
                                                                                     Mgr. Ivan Daňo 
                                                                               riaditeľ VI Družba UK 

 
 



Zálohový list

nákladov za dodávky energií a služieb súvisiacich s nájmom

Špecifikácia nákladov na obdobie od 01.03.2016 pri užívani nebytových priestorov
/micstnosť Č. 909/ v Ubytovni Švédske domky Karlova Vcs prenajatých nájomcovi
EUROINEX s.r.o., Majerská cesta 36, 974 O 1 Banská Bystrica.
(Náklady sú uvedené za 1 rok v € bez DPH):

Elektrická energia

Vodné, stočné

1,62 €

16,72 €

136,14€

154,48 €

Služby *)

Náklady celkom za 1 rok bez DPH

DPH: 30,90 €

Náklady celkom za 1 rok s DJ>H 185,38 €

*) odvoz a likvidácia odpadu, revízia a údržba has. prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna služba,
upratovanie spoločných priestorov, deratizácia

Pri výpočte nákladov sa vychádzalo z cien a nákladov v roku 2015 a z Vestníka Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky Č. 477/99 z 29. februára 2000.

V Bratislave, dňa 08.02.2016

Vypracoval: Milan Vrančík

Mgr. Ivan Daňo
riaditeľ VI Družba UK



,--------------------------------------------------------------------------------------------

Zálohový list

nákladov za dodávky energií a služieb súvisiacich s nájmom

Špecifikácia nákladov na obdobie od 01.03.2016 pri užívaní nebytových priestorov
/miestnosť č. 909 a 910/ v Ubytovni Švédske domky Karlova Ves prenajatých nájomcovi
EUROINEX s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica.
(Náklady sú uvedené za 1 rok v € bez DPH):

Služby *)

205,73 €

16,72 €

230,60 €

453,05 €

Elektrická energia

Vodné, stočné

Náklady celkom za 1 rok bez DPH

DPH: 90,61 €

543,66 €Náklady celkom za 1 rok s DPH

*) odvoz a likvidácia odpadu, revízia a údržba has. prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna služba,
upratovanie spoločných priestorov, deratizácia

Pri výpočte nákladov sa vychádzalo z cien a nákladov v roku 2015 a z Vestníka Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 477/99 z 29. februára 2000.

V Bratislave, dňa 08.02.2016

I
Vypracoval: Milan Vrančík

Mgr. Ivan Daňo
riaditeľ VI Družba UK



Žiadateľ:            
Dekan fakulty/riaditeľ SHS/kvestor 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 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 nájmu je  nebytový priestor -  miestnosť  č. 938  o výmere 20 m², ktorá 
     sa nachádza v budove č. súpisné 6220, blok B9, l. poschodie, na ulici Botanická 
     č. 7, v obci Bratislava m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne  územie 
     Karlova  Ves,  zapísané  na  liste  vlastníctva  č. 727   vydanom katastrálnym 
     úradom  –  Správou   katastra  pre hlavné  mesto  SR   Bratislavu, druh stavby  
     20 –  Iná budova,  číslo  parcely  3146  o  výmere 570 m2,  na ktorej  sa stavba 
     nachádza . 
   

                    2.     Identifikácia nájomcu2 
                          Martin Derner , Mgr. art. 
                           Sídlo: Námestie SNP 475/16, 811 06 Bratislava 
                           Zastúpený: Martin Derner , Mgr. art. 
                           Rodné číslo:                                                                                                    
                           DIČ:1076193481 
                           IČ DPH : Nie je platca  DPH                                   
    Bankové spojenie : 
                            IBAN :  
                            Telefón : 
                           
                  3.      Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Účelom nájmu nebytového priestoru je zriadenie skladu  na uskladnenie kníh, 
papiera a iného  spotrebného výtvarníckeho materiálu. 

 
4.      Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Nájomné  bude vo výške 39,83 €/m2/rok, t.j. 796,60 €/rok za 20 m2 prenajatých 
priestorov. Cena za  poskytované služby - elektrická energia, vodné, stočné,                     
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna služba, upratovanie 
spoločných priestorov, deratizácia -  bude vo  výške 168,39 €/rok + DPH, 
vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015. 

                                                 
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.... 



                 Z toho: elektrická energia -       12,96 € +DPH 
                                   vodné, stočné        -       16,72 € +DPH 
                                   ostatné služby       -      138,71 € +DPH   
                                                                                       (upratovanie spoločných priestorov, 
                                                                                        strážna služba, revízia a  údržba  hasiacich 
                                                                                        prístrojov a  hydrantov, deratizácia )    

 
                      

5.      Doba nájmu  
            Nájom sa uzatvára na dobu určitú  od 01.04.2016 do 31.12.2016.   
      

6.      Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Uchádzač bol v minulosti naším nájomcom. Miestnosť, o ktorej prenájom sa 
uchádza, v súčasnosti nie je užívaná.  

                                        
                   7.      Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob  
                            vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 
                            Bez technického zhodnotenia.  
 
 
 
 
 
Bratislava 02.02.2016 
 
 
 

 
        

                                                                         ................................................. 
                                                                                     Mgr. Ivan Daňo 
                                                                               riaditeľ VI Družba UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zálohový list

nákladov za dodávky energií a služieb súvisiacich s nájmom

Špecifikácia nákladov na obdobie od 01.04.2016 do 31.12.2016 pri užívaní nebytových
priestorov v Ubytovni Švédske domky Karlova Ves prenajatých nájomcovi: Mgr. art. Martin
Derner, miestnosť č. 938 o výmere 20 m2

(Náklady sú uvedené za l rok v € bez DPH):

Elektrická energia 12,96 €

16,72 €

138,71 €

168,39 €

Vodné, stočné

Služby *)

Náklady celkom za 1 rok bez DPH

DPH: 33,68 €

202,07 €Náklady celkom za 1 rok s DPH

*) upratovanie spoločných priestorov, revízia a údržba hasiacich prístrojov, nepretržitá strážna služba,
deratizácia

Pri výpočte nákladov sa vychádzalo z cien a nákladov v roku 2015.

V Bratislave, dňa 22.01.2016

Vypracoval: Milan Vrančík

Mgr. Ivan Daňo
riaditel' VI Družba UK



Martin Derner, Nám. SNP 16, 811 06 Bratislava

Univerzita Komenského v Bratislave

Vysokoškolský internát Družba

Botanická 25

842 14 Bratislava

Bratislava 21. 1. 2016

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
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Týmto vás žiadam o umožnenie prenájmu priestorov pre skladové účely v priestoroch Švédskych

domkov UK v Bratislave na ulici Botanická č. 7, od 1. 4.2016 do 31.12.2016.

Ide o uskladnenie materiálov ako sú: Papier, knihy, ostatný spotrebný výtvarnícky materiál.

Martin Derner

V Bratislave 21. 1. 2016



Žiadateľ:            
Dekan fakulty/riaditeľ SHS/kvestor 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 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 nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
Predmetom  nájmu   sú    nebytové  priestory  –  miestnosti  č.  923,  č.  924  a  č . 936 
v celkovej výmere 60 m2.  Nebytové priestory sa  nachádzajú  v budove č. súpisné 6220, 
blok  B9, na 1. poschodí, 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,  parcela  č.  3146  o  výmere 570 m2  na  ktorej  sa  stavba  nachádza. 
      
 

                2.  Identifikácia nájomcu 
                                  Slovenská arbitrážna a. s. 
                      Sídlo:                        Karloveské rameno 6,  841 04  Bratislava 
                      Zastúpená:                Ing. Andrea Duchoňová, predseda predstavenstva 
                      IČO:                         35922761 
                      DIČ:                         2021989717 
                      IČ DPH:                   SK2021989717 
                      Bankové spojenie:    
                      IBAN:                      
                      Zapísaná:                  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. 
 oddiel:                      Sa, vložka č. 3530/B  
  
                
              3.   Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu na zriadenie kancelárií. 
Predmetnú činnosť nájomca  vykonáva  v  zmysle výpisu  z  obchodného registra  
Okresného súdu Bratislava I., Sa, vložka č. 3530/B  
 
 
 

  4.   Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Výška   nájomného  39,83  €/ m2/ rok  t.j. 2 389,80 €  ročne  za  celkovú  výmeru 



60 m2 prenajatých  priestorov. Cena  za  poskytované  služby  – elektrická 
energia, vodné stočné , odvoz odpadu, revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, 
nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, deratizácia, 
dezinsekcia vo  výške 1 422,56 €/  rok  +  DPH,  vypočítaných na základe cien 
a nákladov v roku 2015. 

                       Z toho: elektrická energia  -          893,03 € +DPH 
                                   vodné, stočné          -           66,90 € +DPH 
                                   ostatné služby         -         462,63 € +DPH    (upratovanie spoločných priestorov, 
                                                                                                           strážna služba, revízia a  údržba                       
                                                                                                           hasiacich  prístrojov a  hydrantov,  
                                                                                                           deratizácia )    

 
 

         5.   Doba nájmu 
               Nájom uzatvorený od  15.06.2009  do 31.03.2016 sa predlžuje do 31.03.2017. 
 
         6.   Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Uchádzač   je  naším   nájomcom a má záujem o predĺženie nájmu 
         

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

 
 
Bratislava 02.02.2016 
 
 
 

 
        

                                                                         ................................................. 
                                                                                     Mgr. Ivan Daňo 
                                                                               riaditeľ VI Družba UK 

 
 
 



Zálohový list

nákladov za dodávky energií a služieb súvisiacich s nájmom

Špecifikácia nákladov na obdobie od 01.04.2016 pri užívaní nebytových priestorov VI
Družba UK na Botanickej 7, Bratislava m.č. Karlova Ves, Švédske domky, prenajattch
nájomcovi Slovenská arbitrážna a.s., miestnosti č. 923,924 a 936 v celkovej výmere 60 m .
(Náklady sú uvedené za 1 rok v € bez DPH):

Elektrická energia 893,03 €

66,90 €

462,63 €

1422,56 €

Vodné, stočné

Služby *)

Náklady celkom za 1 rok bez DPH

DPH: 284,51 €

Náklady celkom za 1 rok s DPH 1707,07 €

*) odvoz a likvidácia odpadu, revízia a údržba has. prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna služba,
upratovanie spoločných priestorov, deratizácia

Pri výpočte nákladov sa vychádzalo z cien a nákladov v roku 2015 a z Vestnika
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 477/99 z 29. februára 2000.

V Bratislave, dňa 04.02.2016

Vypracoval: Milan Vrančík

~/ l
.s-> Mgr. IvanDaňo
riaditeľ VI Družba UK



Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. Č. 6,
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Vec: Žiadosť

Dovoľujeme si požiadať Vás o predlženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov
na Botanickej ulici č.7,ubytovňa Švédske domky ,od 1.4.2016 do 31.3.2017.

Za kladné vybavenie žiadosti ďakujeme.

S pozdravom

Ing. Andrea Duchoňová
predseda predstavenstva

V Bratislave, dňa 8.2.2016

Slovenská arbitrážna a.s, Karloveské rameno 6,841 04 Bratislava, IČO: 35922761, IČ DPH: SK20219897 17
duchonova@sud.sk



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
 REKTORÁT 
 Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440 
 814 99 Bratislava 1 

Bratislava, 5. 2. 2016 � Ing. Helena Nemčeková � +421 2 59244228  � helena.nemcekova@rec.uniba.sk 

 
 
Žiadateľ: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK 
 Rektorát 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, 
 
 

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 

Predmetom nájmu sú nebytové priestory o výmere 155 m2 ( sklad 47,48 m2, soc. zariadenie 2,24 m2 
a obchodné  priestory  105,28 m2 ), nachádzajúce  sa  v  Bratislave  na  Štúrovej  ul.  č.  9, na parc. 
č. 8890/5  k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 4356. 

 
2. Identifikácia nájomcu  

AlifeStyle, s.r.o., Štúrova ul. č 9, 811 02 Bratislava; IČO 44 633 513, DIČ 2022771575; IČ DPH 
SK2022771575. Konateľom spoločnosti je Robert Pešák. 

 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Nebytové priestory sú určené ako obchodné a skladovacie priestory ( predajňa skla, porcelánu 
a spotrebného tovaru pre domácnosť). 

 
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Zmluva o nájme nebytových priestorov (ďalej len „zmluva“) bola uzatvorená dňa 06. 11. 2009 na 
dobu určitú, na päť rokov (od 01. 10. 2009 do 30. 09. 2014) a predĺžená Dodatkom č. 2 na ďalších 
päť rokov do 30. 09. 2019. Výška nájmu bola stanovená 2 330,- € mesačne a 170,- € zálohovo na 
služby, ktoré sa vyúčtujú raz za kalendárny polrok.  
V roku 2013 bola cena nájmu zvýšená o mieru inflácie za rok 2012 na výšku 2 413,88 €, platná od 
01. 03. 2013. AS UK vyhovel žiadosti nájomcu o zníženie nájmu o 50 % počas realizácie prestavby 
električkovej trate do Petržalky, ktorá sa priamo týkala aj  Štúrovej ulice (jej uzatvorenie).Dodatkom 
č. 3 k zmluve o nájme NP mu bol znížený nájom na 1 207,- €/mesiac do ukončenia stavebných prác, 
t. j. do 31. 12. 2015 (celkom od 01. 03. 2014 do 31. 12. 2015). 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
 REKTORÁT 
 Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440 
 814 99 Bratislava 1 

Bratislava, 5. 2. 2016 � Ing. Helena Nemčeková � +421 2 59244228  � helena.nemcekova@rec.uniba.sk 

 
Nájomca žiada o predĺženie doby zníženého nájomného až do 31. 05. 2016, pokiaľ nebude 
obnovená premávka na Štúrovej ulici. 
 

5. Doba nájmu 
Zmluva na predmet nájmu je platná do 30. 09. 2019. 

 
 
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Spoločnosť AlifeStyle, s.r.o. prevzala predmet nájmu po predchádzajúcom nájomcovi a dodržuje 
všetky zmluvné záväzky. 

 
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 

technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 
Všetky technické zhodnotenia predmetu nájmu boli na ťarchu nájomcu. 

 
 
 
 ___________________________ 
 podpis žiadateľa 
 
 
 
 
 
 
 
Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 12. 01. 2016 
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného 
majetku. 
 
 Ing. Helena Nemčeková 
 RPČaSN OIOČ RUK 
 



AlifeStyle s.r.o., Štúrova 9, 811 02 Bratislava7' ,2IČO: 44633513 •. ~
DIČ: SK2022771575

Ing. Monika Tarabová - kvestorka
Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát
Šafárikovo nám. Č. 6
81499 Bratislava 1

V Bratislave, 22.12.2015
Vec:
Žiadosť o predlžerue zníženého nájmu

Vážená pani kvestorka,
obraciam sa na Vás so žiadosťou o predlženie zníženého nájmu za prenájom priestorov, kde

prevádzkuje naša spoločnost už 6. rok maloobchodnú predajňu s bytovými doplnkami.
Dôvodom našej žiadosti sú veľmi nepriaznivé ekonomické vy ledky r. 2015, ktoré sú

dôsledkom toho, ŽC ulica bola 2 roky nefunkčná. Ulica už sice koncom tohto roka nie je stavbou, ale
stále nie Je plne funkčná, nie je prejazdná pre automobily ani nie je spustená doprava, t. j.
nepremávajú elektnčky.

Hlavným dôvodom našej žiadosti je, že na stavbu sme neboli dopredu včas upozornení a boli
sme tak nútení reagovať až na vzniknutú skutočnosť dodatočne. Pritom obrat tejto predajne klesol
okamžite a postupne až na 30% jeho obvyklej hodnoty. Bolo to teda minimálne v rozpore s tzv.
dobrými mravmi Ndlomné i ostatné náklady nám oproti obratu boli so zotrvačnosťou účtované
v plnej vvške Fuugovanie firmy sme ekonomicky boli schopní prispôsobiť vzniknutej situácii až cca
pol roku po tom ako začaía stavba. I napriek tomuto zásadnému zásahu do nášho podnikania sme
situáciu ustáli a postupne likvidujeme prípadne nedoplatky. vzhľadom k vyššie uvedenému i tomu, že
doteraz nie je prevádzka ulice úplne obnovená, žiadame o predíž nie účtovania zníženého
nájomného po celý rok 2016, ktoré by reflektovalo na skutočnosť vzniknutých strát našej strane,
ktoré sme utrpeli nie našou vinou.

Vpl'mi nás mrzí vzniknutá situácia, aj z toho dôvodu, •e smr v uvedených priestoroch z našich
vlastných prostriedkov vera investovali a máme záuj maj naďalej pokračovaťv našej podnikateľskej
činnosti.

V zmysle uvedených dôvodov si dovoľujeme požiadalo WilPllle nájor iného o 1/2 ešte o pre
r. 2016.

Za pochopenie a Vašu ústretovosť Vám vopred ďakujeme.
S pozdravom _

~ 1hW~~1~_ij,_~)/ ~;h/ Robert Pešak
/LU ~L/ .íV'/ ti konateľ spoločnosti

I'd~-~-~/74~~'~r~ ----

AlifeStyle
-IDU fOJltHOMI!-

A1lfeSty!es.r.yStúrova 9
811 02 BratislaIC:446ť!301(:: SKl t 5

_.ali style,lnfo - -,-.r=>:



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
 REKTORÁT 
 Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440 
 814 99 Bratislava 1 

� Ing. Helena Nemčeková, 9. 2. 2016 � +421 2 59244228  � helena.nemcekova@rec.uniba.sk 

 
 
Žiadateľ: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK 
 Rektorát 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, 
 
 

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 

Predmetom nájmu sú nebytové priestory o výmere 399 m2 - 178 m2 pomoc. priestory (komunikácie, 
chodby, schodištia) a 221,21 m2 predajnej plochy, nachádzajúce sa v  Bratislave na Štúrovej ul. č. 9, 
súp. č. 100022, na parc. č. 8890/5 k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 4356. 

 
2. Identifikácia nájomcu  

GASTRO LS, s.r.o., Karloveská ul. č 17, 841 04 Bratislava; IČO 35 923 156, DIČ 2021954297; IČ 
DPH SK2021954297; bankové spojenie:                                                           . Konateľom spoločnosti 
je Lukáš Suchánek. 

 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Nebytové priestory budú určené ako priestory na poskytovanie stravovania, usporadúvania 
spoločenských akcií, vedecké podujatia, prezentácie, školenia, stretnutia a alternatívne využitie 
barovej časti ako internetovej kaviarne. 
 

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Zmluva  o nájme  nebytových  priestorov v znení dodatkov k nej (ďalej len „zmluva“) bola  
uzatvorená  s  nájomcom. od 21. 03. 2005 do 31. 03. 2015 a predĺžená novou zmluvou do 31. 03. 
2020. Vzhľadom na realizáciu prestavby električkovej trate do Petržalky a  následného uzatvorenie 
Štúrovej ul., vyhovel AS UK žiadosti nájomcu o  zníženie nájomného do ukončenia stavby, t. j. do 
31.12. 2015 na 1 000,- €/mesiac (od 01. 04. 2015 do 31. 12. 2015).. 
Služby spojené s prenájmom nebytových priestorov: el. energia – nájomca má uzatvorenú zmluvu 
s dodávateľom; vykurovanie a vodné a stočné refakturuje nájomcovi Filozofická fakulta. 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
 REKTORÁT 
 Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440 
 814 99 Bratislava 1 

� Ing. Helena Nemčeková, 9. 2. 2016 � +421 2 59244228  � helena.nemcekova@rec.uniba.sk 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že aj po ukončených stavebných prácach na Štúrovej ul. nebola stále 
obnovená premávka, žiada nájomca o predĺženie zníženého nájomného do 31. 05. 2016. 

5. Doba nájmu 
Zmluva na predmet nájmu platí do 31. 03. 2020. 

 
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma nebytové priestory od roku 2005 a zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti. 
 

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

 Nebude riešené. 
 
 ___________________________ 
 podpis žiadateľa 
 
 
 
 
 
 
 
Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 09. 02. 2016. 
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného 
majetku. 
 
 
 
 
 Ing. Helena Nemčeková 
 RPČaSN OIOČ RUK 
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Gastro LS, s.r.o., Karloveská 17,84104 Bratislava, IČO 35 9'1~6, ~
zastúpená: Lukáš Suchánek, konateľ, 0903 245 641

Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
Šafárikovo nám. Č. 6. 818 06 Bratislava
Zastúpená: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK

V Bratislave dňa 8. februára 20]6

Vec: Žiadost' o zníženie nájmu za priestory A-klubu, na Štúrovej ul. Č. 9

Z dôvodu ešte stále prebiehajúcich stavebných prác na Štúrovej ulici v Bratislave si
Vás dovoľujem požiadať o ponechanie zníženého nájmu za nebytové priestory A-klubu do
konca mája 2016.

Na základe stavebných obmedzení, ako je uzávera ulice - zníženie dostupnosti
zákazníkmi, dodávateľmi, zvýšenie hlučnosti a prašnosti ulice, je celková prevádzka
zariadenia z veľkej časti obmedzená.

Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

S úctou

Suchánek Lukáš
Konateľ Gastro LS, S.r.o
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
R E K T O R Á T  

Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1 
 

Žiadateľ: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK 
Vnútorná organizačná jednotka: Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty ( REaSSG ) 
                                                                                                            

 
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 nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
a) nebytové priestory o výmere 457 m² - sklady a dielne, nachádzajúce sa na ul. Staré 
Grunty 55, v obci Bratislava, B-5, č. súpisné 5666, parcela č. 3017/11, k. ú. Karlova Ves, 
LV 727;  
b) nebytový priestor o výmere 151 m2 – dielňa, nachádzajúca sa na ul. Staré Grunty 55, v 
obci Bratislava, B-6, č. súpisné 6309, parcela č. 3017/8, k. ú. Karlova Ves, LV 727;   
c)  parkovacia plocha o výmere 165 m², parcela č. 3017/17, k. ú. Karlova Ves, LV 727. 
 

2.   Identifikácia nájomcu  
      OBEDIENCE, s.r.o., Kuklovská 3, 841 04 Bratislava,  
 zastúpená: Ing. Kazimír Maťo, konateľ 
      IČO: 36018325, DIČ: 2020080502, IČ DPH: SK2020080502  

IBAN:       
       
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
 a) sklady a dielne, b) dielňa, c) parkovacia plocha. 
 
4.   Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií  
      a) nájomné vo výške 56,50 € / m2 / 1 rok, t. j. 25.820,50 € ročne; 
 b) nájomné vo výške 56,50 € / m2 / 1 rok, t. j. 8.531,50 € ročne; 
      c) nájomné vo výške 14,00 € / m2 / 1 rok, t. j. 2.310,00 € ročne, plus 462,00 € DPH. 
   

Cena za služby a energie 
a) strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu  
Cena za služby je určená paušálne 4 € / m2/ 1 rok, t. j. 2.432,00 € ročne, plus 486,40 € DPH. 
b) dodávka elektriny a vody 
Cena za spotrebu elektriny a vody je fakturovaná podľa odpočtu meračov.  

 
5.   Doba nájmu 
 Od 01.05.2016 do 30.04.2021. 

  



 

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

    Ľubica Seková                                    ℧   ++421 2 654 28 809                  �  sekova@rec.uniba.sk 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Jedná sa o predĺženie nájmu. Nájomca má uhradené všetky záväzky voči prenajímateľovi, 
faktúry platí pravidelne. 
 

7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob 
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 
Predmet nájmu je v stave primeranom na účel využívania.     

 
Prílohy: 3 
 
 
 
                                                                                           
         ......................................................  
        prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., 

               rektor UK 
 

 
 
 
 

 
        

   
         

 
 
 

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 09. 02. 2016. 
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného 
majetku. 
 
 
 
 Ing. Helena Nemčeková 
 RPČaSN OIOČ RUK 
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Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   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 Átriových domkoch súp.č.6134 č. parcely 2929 na bloku A na 1.PP 
o výmere 36,47 m2.  Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci priestoru. Samotný 
priestor je v dobrom stave  
 
2. Indentifikácia nájomcu 
AndOr SDC spol. s r.o. 
Sídlo: Kremnická 18, 85101 Bratislava 
Korešpondenčná adresa: Staré Grunty 36, 84104 Bratislava 
IČO: 35945460 
DIČ: 2022032045 
IČ DPH: SK2022032045 
Č. účtu:  
Bankové spojenie:  
Zapísaná: OR SR Bratislava I 
Odd:  Vložka: 36822/B 
Zastúpená: Ing.Andrej Peciar, konateľ 
Kontakt: 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Kancelária. 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 65,-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 riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 
5.Doba nájmu 
Od 1.4.2016 do 31.3.2019. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2015 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 riaditeľa 
   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 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 Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok I, 
prízemie o celkovej výmere 1  m2.  
 
2. Indentifikácia nájomcu 
EUROINEX, s.r.o. 
Sídlo: Majerská cesta 36, 974 01  Banská Bystrica 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Banská Bystrica 
Odd: sro , Vložka č: 12869/S 
Zastúpená: Peter Spodniak – konateľ spoločnosti 
                   Igor Zliechovský – konateľ spoločnosti 
IČO: 36 758 981 
DIČ: 2022357579 
IČ DPH: SK 2022357579 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Kontakt: 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Prevádzka nápojového automatu. 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné  150, -EUR/m2/rok bez DPH,  energie a služby zálohový poplatok 140,-
EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

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

 
 
5.Doba nájmu 
Od 1.3.2016 do 28.2.2019. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2013 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 riaditeľa 
   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, suteren 1, 
o výmere 52,60  m2. Objekt (Výškové bloky) je v priemernom stave, čiastočne 
rekonštruovaný. Nájomný priestor je v dobrom stave. Voda  a WC v rámci budovy. Dobrý 
prístup.  
 
2. Indentifikácia nájomcu 
Miedzga, s.r.o. 
Sídlo: Bajzova 2, Bratislava 821 08  
IČO: 45 363 129  
DIČ: 2022972138 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62804/B 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpená: MUDr. Vladimír Miedzga 
Kontakt:
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Gynekologická ambulancia. 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 35,-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 riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 
5.Doba nájmu 
Od 1.3.2016 do 28.2.2019. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestory od  2012  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 riaditeľa 
   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 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 časť cestnej komunikácie  na parcele č.2940/31 o výmere 360 m2 pri Manželských 
internátoch. Parkovisko je oplotené a má vlastnú parkovaciu rampu, vybudované na náklady 
nájomcu.  
 
 2. Indentifikácia nájomcu 
PLUSIM, spol. s r.o.  
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava         
IČO: 35818565     
IČ DPH: SK 2020224921 
DIČ: 2020224921     
Číslo účtu:   
V zastúpení: Mgr. Radoslav Stankoven, konateľ   
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Parkovisko 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájom 11 EUR/m2/rok plus DPH, bez energií.  
 
5.Doba nájmu 
Od 01.03.2016 do 28.02.2019. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
 Nájomca si prenajíma priestor od  roku 2005 a  žiada o predĺženie nájomnej zmluvy.  



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 842 25 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 riaditeľa 
   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 D, suteren 1, 
o výmere 18,70  m2. Objekt (Výškové bloky) je v priemernom stave, čiastočne 
rekonštruovaný. Nájomný priestor je v dobrom stave. Voda  a WC v rámci budovy. Dobrý 
prístup.  
 
2. Indentifikácia nájomcu 
Andrej Žáčik  
Sídlo:  95122 Alekšince 451 
Rodné číslo: 
IČO: 47010070 
DIČ: 1082584360 
Č. účtu:  
Bankové spojenie:  
Zapísaný: Okresný úrad Nitra 
Číslo živnostenského registra: 430-42750 
Kontakt: 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Kancelária. 
 
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 riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 
5.Doba nájmu 
Od 1.2.2016 do 31.1.2019. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestory od  2015  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 
 
 



Prerokovanie materiálu v Akademickom senáte UK 

I. Doručenie materiálu 

Materiál doručený v listinnej podobe 21. decembra 2015 
Materiál doručený v elektronickej podobe 18. decembra 2015 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu áno 
Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK AS 4443/2015 
Číslo v pomocnom registratúrnom denníku KAS 142/2015 
Predkladateľ materiálu doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 

dekan FTVŠ UK 
Materiál vypracoval PhDr. Rostislav Matoušek, CSc. 

tajomník FTVŠ UK 
 
II.  Sprievodné dokumenty 

1. Sprievodný list tajomníka FTVŠ UK zo dňa 15.12.2015. 
2. Nákres III. poschodie – umiestnenie pračiek. 
3. Nákres IV. poschodie – umiestnenie pračiek. 

 
III.  Obhliadka predmetu nájmu 

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 11. januára 2016 
Obhliadku vykonala Ing. Helena Nemčeková  

RPČaSN OIOČ RUK 
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 
nehnuteľného majetku. 
Výsledok obhliadky doručený Kancelárii AS UK 11. januára 2016 
 
IV.  Vecne príslušné komisie AS UK na prerokovanie materiálu 
 
Finančná komisia AS UK 
materiál postúpený dňa 7. februára 2016 

čl. 11 ods. 1 písm. d) 
Rokovacieho poriadku AS UK 

 
V.  Výsledok prerokovania materiálu v komisiách AS UK 
 
Uznesenie č. 4 z 2. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi CENT, s.r.o. 
podľa predloženej písomnej žiadosti. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 24 13 23 0 1 

 
 
 



VI.  Výsledok prerokovania materiálu v Predsedníctve AS UK 
 
Uznesenie č. 10  z 2. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 24. februára 2016: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

berie na vedomie informáciu povereného člena Finančnej komisie AS UK o prerokovaní 
materiálu na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 
3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

10 9 5 9 0 0 

 
 
VII.  Výsledok prerokovania materiálu v pléne AS UK 
 



Prerokovanie materiálu v Akademickom senáte UK 

I. Doručenie materiálu 

Materiál doručený v listinnej podobe 1. februára 2016 
Materiál doručený v elektronickej podobe 28. januára 2016 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu áno 
Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK AS 397/2016 
Číslo v pomocnom registratúrnom denníku KAS 14/2016 
Predkladateľ materiálu doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 

dekan FTVŠ UK 
Materiál vypracoval PhDr. Rostislav Matoušek, CSc. 

tajomník FTVŠ UK 
 
II.  Sprievodné dokumenty 

1. Sprievodný list tajomníka FTVŠ UK zo dňa 15.12.2015. 
2. Nákres umiestnenia reklamného zariadenia spoločnosti BigBoard, s.r.o. 
3. Nákres umiestnenia nebytových priestorov – PREŠPORT, a.s. 

 
III.  Obhliadka predmetu nájmu 

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 2. februára 2016 
Obhliadku vykonala Ing. Helena Nemčeková  

RPČaSN OIOČ RUK 
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 
nehnuteľného majetku. 
Výsledok obhliadky doručený Kancelárii AS UK 2. februára 2016 
 
IV.  Vecne príslušné komisie AS UK na prerokovanie materiálu 
 
Finančná komisia AS UK 
materiál postúpený dňa 7. februára 2016 

čl. 11 ods. 1 písm. d) 
Rokovacieho poriadku AS UK 

 
V.  Výsledok prerokovania materiálu v komisiách AS UK 
 
Uznesenie č. 6 z 2. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom  

Akzent Big Board, a.s. 
PREŠPORT, s.r.o. 
(...) 

podľa predložených písomných žiadostí. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 23 12 22 0 1 

 



VI.  Výsledok prerokovania materiálu v Predsedníctve AS UK 
 
Uznesenie č. 10  z 2. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 24. februára 2016: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

berie na vedomie informáciu povereného člena Finančnej komisie AS UK o prerokovaní 
materiálu na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 
3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

10 9 5 9 0 0 

 
 
 
VII.  Výsledok prerokovania materiálu v pléne AS UK 



Prerokovanie materiálu v Akademickom senáte UK 

I. Doručenie materiálu 

Materiál doručený v listinnej podobe 11. februára 2016 
Materiál doručený v elektronickej podobe 11. februára 2016 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu áno 
Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK AS 487/2016 
Číslo v pomocnom registratúrnom denníku KAS 17/2016 
Predkladateľ materiálu Mgr. Ivan Daňo 

riaditeľ VI Družba UK 
Materiál vypracoval Mária Múčková 
 
II.  Sprievodné dokumenty 

1. Sprievodný list riaditeľa VI Družba UK zo dňa 08.02.2016. 
2. Zálohový list nákladov za dodávky energií a služieb súvisiacich s nájmom 

EUROINEX s.r.o. (m. č. 909). 
3. Zálohový list nákladov za dodávky energií a služieb súvisiacich s nájmom 

EUROINEX s.r.o. (m. č. 909 a 910). 
4. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – e-mail zo dňa 03.02.2016. 

 
III.  Obhliadka predmetu nájmu 

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 3. februára 2016 
Obhliadku vykonala Ing. Helena Nemčeková  

RPČaSN OIOČ RUK 
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 
nehnuteľného majetku. 
Výsledok obhliadky doručený Kancelárii AS UK 3. februára 2016 
 
IV.  Vecne príslušné komisie AS UK na prerokovanie materiálu 
 
Finančná komisia AS UK 
materiál postúpený dňa 11. februára 2016 

čl. 11 ods. 1 písm. d) 
Rokovacieho poriadku AS UK 

 
V.  Výsledok prerokovania materiálu v komisiách AS UK 
 
Žiadosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vzal spät riaditeľ VI Družba UK 
ako predkladateľ materiálu. 
 
Uznesenie č. 6 z 2. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom  

(...) 
EUROINEX, s.r.o. 
(...) 

podľa predložených písomných žiadostí. 

 



č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 23 12 22 0 1 

 
 
VI.  Výsledok prerokovania materiálu v Predsedníctve AS UK 
 
Uznesenie č. 10  z 2. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 24. februára 2016: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

berie na vedomie informáciu povereného člena Finančnej komisie AS UK o prerokovaní 
materiálu na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 
3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

10 9 5 9 0 0 

 
 
VII.  Výsledok prerokovania materiálu v pléne AS UK 
 



Prerokovanie materiálu v Akademickom senáte UK 

I. Doručenie materiálu 

Materiál doručený v listinnej podobe 11. februára 2016 
Materiál doručený v elektronickej podobe 11. februára 2016 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu áno 
Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK AS 488/2016 
Číslo v pomocnom registratúrnom denníku KAS 18/2016 
Predkladateľ materiálu Mgr. Ivan Daňo 

riaditeľ VI Družba UK 
Materiál vypracoval Mária Múčková 
 
II.  Sprievodné dokumenty 

1. Sprievodný list riaditeľa VI Družba UK zo dňa 08.02.2016. 
2. Zálohový list nákladov za dodávky energií a služieb súvisiacich s nájmom  

Martin Derner, Mgr. art. 
3. Zálohový list nákladov za dodávky energií a služieb súvisiacich s nájmom  

Slovenská arbitrážna, a.s. 
4. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Martin Derner (21.01.2016). 
5. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Slovenská arbitrážna, a.s. (08.02.2016). 

 
III.  Obhliadka predmetu nájmu 

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 3. februára 2016 
Obhliadku vykonala Ing. Helena Nemčeková  

RPČaSN OIOČ RUK 
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 
nehnuteľného majetku. 
Výsledok obhliadky doručený Kancelárii AS UK 3. februára 2016 
 
IV.  Vecne príslušné komisie AS UK na prerokovanie materiálu 
 
Finančná komisia AS UK 
materiál postúpený dňa 11. februára 2016 

čl. 11 ods. 1 písm. d) 
Rokovacieho poriadku AS UK 

 
V.  Výsledok prerokovania materiálu v komisiách AS UK 
 
Uznesenie č. 6 z 2. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016:: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom  

(...) 
Martin Derner, Mgr. art. 
Slovenská arbitrážna, a.s. 
(...) 

podľa predložených písomných žiadostí. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 23 12 22 0 1 



VI.  Výsledok prerokovania materiálu v Predsedníctve AS UK 
 
Uznesenie č. 10  z 2. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 24. februára 2016: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

berie na vedomie informáciu povereného člena Finančnej komisie AS UK o prerokovaní 
materiálu na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 
3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

10 9 5 9 0 0 

 
 
VII.  Výsledok prerokovania materiálu v pléne AS UK 
 



Prerokovanie materiálu v Akademickom senáte UK 

I. Doručenie materiálu 

Materiál doručený v listinnej podobe 11. februára 2016 
Materiál doručený v elektronickej podobe 11. februára 2016 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu áno 
Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK --- (AS UK int/01/2016/RPČ) 
Číslo v pomocnom registratúrnom denníku KAS int 19/2016 
Predkladateľ materiálu prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

rektor UK 
Materiál vypracoval Ing. Helena Nemčeková 

RPČaSN OIOČ RUK 
 
II.  Sprievodné dokumenty 

1. Žiadosť o predĺženie zníženého nájmu AlifeStyle s.r.o. zo dňa 22.12.2015. 
 
III.  Obhliadka predmetu nájmu 

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 12. januára 2016 
Obhliadku vykonala Ing. Helena Nemčeková  

RPČaSN OIOČ RUK 
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 
nehnuteľného majetku. 
Výsledok obhliadky doručený Kancelárii AS UK 11. februára 2016 
 
IV.  Vecne príslušné komisie AS UK na prerokovanie materiálu 
 
Finančná komisia AS UK 
materiál postúpený dňa 11. februára 2016 

čl. 11 ods. 1 písm. d) 
Rokovacieho poriadku AS UK 

 
V.  Výsledok prerokovania materiálu v komisiách AS UK 
 
Návrh uznesenia hlasovaný na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom AlifeStyle, s.r.o. 
a GASTRO LS, s.r.o. podľa predložených písomných žiadostí. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 19 10 0 10 9 

 

Návrh uznesenia nebol schválený. 

 



Prerokovanie materiálu v Akademickom senáte UK 

I. Doručenie materiálu 

Materiál doručený v listinnej podobe 11. februára 2016 
Materiál doručený v elektronickej podobe 11. februára 2016 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu áno 
Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK --- (AS UK int/02/2016/RPČ) 
Číslo v pomocnom registratúrnom denníku KAS int 20/2016 
Predkladateľ materiálu prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

rektor UK 
Materiál vypracoval Ing. Helena Nemčeková 

RPČaSN OIOČ RUK 
 
II.  Sprievodné dokumenty 

1. Žiadosť o zníženie nájmu za priestory A-klubu na Štúrovej ul. č. 9 zo dňa 08.02.2016. 
 
III.  Obhliadka predmetu nájmu 

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 9. februára 2016 
Obhliadku vykonala Ing. Helena Nemčeková  

RPČaSN OIOČ RUK 
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 
nehnuteľného majetku. 
Výsledok obhliadky doručený Kancelárii AS UK 11. februára 2016 
 
IV.  Vecne príslušné komisie AS UK na prerokovanie materiálu 
 
Finančná komisia AS UK 
materiál postúpený dňa 11. februára 2016 

čl. 11 ods. 1 písm. d) 
Rokovacieho poriadku AS UK 

 
V.  Výsledok prerokovania materiálu v komisiách AS UK 
 
Návrh uznesenia hlasovaný na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom AlifeStyle, s.r.o. 
a GASTRO LS, s.r.o. podľa predložených písomných žiadostí. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 19 10 0 10 9 

 
 
VI.  Výsledok prerokovania materiálu v Predsedníctve AS UK 
 
Uznesenie č. 10  z 2. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 24. februára 2016: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

berie na vedomie informáciu povereného člena Finančnej komisie AS UK o prerokovaní 
materiálu na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016, 



II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 
3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

10 9 5 9 0 0 

 
 
 
VII.  Výsledok prerokovania materiálu v pléne AS UK 
 



Prerokovanie materiálu v Akademickom senáte UK 

I. Doručenie materiálu 

Materiál doručený v listinnej podobe 11. februára 2016 
Materiál doručený v elektronickej podobe 11. februára 2016 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu áno 
Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK AS 497/2016 
Číslo v pomocnom registratúrnom denníku KAS 21/2016 
Predkladateľ materiálu prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

rektor UK 
Materiál vypracoval Ľubica Seková 

REaSSG RUK 
 
II.  Sprievodné dokumenty 

1. Nákresy (3x) s umiestnením predmetu nájmu v lokalite Staré Grunty. 
 
III.  Obhliadka predmetu nájmu 

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 9. februára 2016 
Obhliadku vykonala Ing. Helena Nemčeková  

RPČaSN OIOČ RUK 
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 
nehnuteľného majetku. 
Výsledok obhliadky doručený Kancelárii AS UK 11. februára 2016 
 
IV.  Vecne príslušné komisie AS UK na prerokovanie materiálu 
 
Finančná komisia AS UK 
materiál postúpený dňa 11. februára 2016 

čl. 11 ods. 1 písm. d) 
Rokovacieho poriadku AS UK 

 
V.  Výsledok prerokovania materiálu v komisiách AS UK 
 
Uznesenie č. 6 z 2. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016:: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom  

(...) 
OBEDIENCE, s.r.o. 
(...) 

podľa predložených písomných žiadostí. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 23 12 22 0 1 

 
VI.  Výsledok prerokovania materiálu v Predsedníctve AS UK 
 
Uznesenie č. 10  z 2. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 24. februára 2016: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 



berie na vedomie informáciu povereného člena Finančnej komisie AS UK o prerokovaní 
materiálu na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 
3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

10 9 5 9 0 0 

 
 
 
VII.  Výsledok prerokovania materiálu v pléne AS UK 



Prerokovanie materiálu v Akademickom senáte UK 

I. Doručenie materiálu 

Materiál doručený v listinnej podobe 18. februára 2016 
Materiál doručený v elektronickej podobe 12. februára 2016 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu áno 
Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK AS 578/2016 
Číslo v pomocnom registratúrnom denníku KAS 29/2016 
Predkladateľ materiálu Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA 

riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 
Materiál vypracoval Mgr. Branislav Martinák 
 
II.  Sprievodné dokumenty 

1. Sprievodný list vedúceho marketingového oddel. VM Mlyny UK zo dňa 17.02.2016. 
 
III.  Obhliadka predmetu nájmu 

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 15. februára 2016 
Obhliadku vykonala Ing. Helena Nemčeková  

RPČaSN OIOČ RUK 
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 
nehnuteľného majetku. 
Výsledok obhliadky doručený Kancelárii AS UK 15. februára 2016 
 
IV.  Vecne príslušné komisie AS UK na prerokovanie materiálu 
 
Finančná komisia AS UK 
materiál postúpený dňa 12. februára 2016 

čl. 11 ods. 1 písm. d) 
Rokovacieho poriadku AS UK 

 
V.  Výsledok prerokovania materiálu v komisiách AS UK 
 
Uznesenie č. 5 z 2. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Miedzga, s.r.o. 
podľa predloženej písomnej žiadosti. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 23 12 12 3 8 

 

Uznesenie č. 6 z 2. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom  

(...) 
AndOr SDC, spol. s r.o. 
EUROINEX, s.r.o. 
PLUSIM, spol. s r.o. 
Andrej Žáčik 



podľa predložených písomných žiadostí. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 23 12 22 0 1 

 
 
VI.  Výsledok prerokovania materiálu v Predsedníctve AS UK 
 
Uznesenie č. 10  z 2. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 24. februára 2016: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

berie na vedomie informáciu povereného člena Finančnej komisie AS UK o prerokovaní 
materiálu na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 
3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

10 9 5 9 0 0 

 
 
 
VII.  Výsledok prerokovania materiálu v pléne AS UK 
 


	titulná strana
	návrhy uznesení AS
	uznesenia zo zasadnutia FinKom
	1. CENT s.r.o. 
	umiestnenie pračiek
	2. Akzent BigBoard, a.s. 
	umiestnenie bigboardu
	3. PREŠPORT, s.r.o. 
	umiestnenie obchodných priestorov
	4. EUROINEX, s.r.o. 
	zálohový list EUROINEX m.č. 909
	zálohový list EUROINEX m.č. 909 a 910
	žiadosť o prenájom EUROINEX
	6. Martin Derner, Mgr. art. 
	zálohový list Martin Derner
	žiadosť o prenájom Martin Derner
	7. Slovenská arbitrážna, a.s.
	zálohový list Slovenská arbitrážna
	žiadosť o prenájom Slovenská arbitrážna
	8. AlifeStyle, s.r.o.
	žiadosť o predĺženie zníženého nájmu AlifeStyle
	9. GASTRO LS, s.r.o.
	žiadosť o zníženie nájmu za priestory A-klubu (Štúrova ul.)
	10. OBEDIENCE, s.r.o.
	nákresy umiestnenie predmetu nájmu 
	11. AndOr SDC spol. s r.o.
	12. EUROINEX, s.r.o.
	13. Miedzga, s.r.o.
	14. PLUSIM, spol. s r.o.
	15. Andrej Žáčik
	Evidenčný list materiálu (nájom č.1)
	Evidenčný list materiálu (nájmy č. 2 a 3)
	Evidenčný list materiálu (nájmy č. 4 a 5)
	Evidenčný list materiálu (nájmy č. 6 a 7)
	Evidenčný list materiálu (nájom č.8)
	Evidenčný list materiálu (nájom č.9)
	Evidenčný list materiálu (nájom č.10)
	Evidenčný list materiálu (nájom č.11 až 15)



