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I n f o r má c i a  o  p r e ro ko v a n í  ma te r i á l u   

v o  F i na nčne j  ko m i s i i  A S  U K  

 

4. zasadnutie Finančnej komisie AS UK dňa 11. mája 2016 nebolo uznášaniaschopné. 

 

Odporúčanie prítomných členov Finančnej komisie AS UK č. 1:    

Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK zaujímajú nasledovné 
stanovisko k Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK: 

Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK odporúčajú Akademickému 
senátu UK schváliť žiadosť číslo 2.2 po zapracovaní pripomienok. 

č. hlas. prítomných Za Proti Zdržal sa 

1 14 12 0 2 

 

Odporúčanie prítomných členov Finančnej komisie AS UK č. 2:    

Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK zaujímajú nasledovné 
stanovisko k Žiadostiam o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK: 

a) Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK odporúčajú 
Akademickému senátu UK schváliť žiadosti číslo 2.1 , 2.3, 2.4, 2.6, 2.9, .   

b) Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK odporúčajú 
Akademickému senátu UK schváliť žiadosti číslo 2.5, 2.7, 2.8 po zapracovaní pripomienok.   

č. hlas. prítomných Za Proti Zdržal sa 

2 14 14 0 0 

 

Odporúčanie prítomných členov Finančnej komisie AS UK č. 3:    
Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK zaujímajú nasledovné 
stanovisko k návrhu na zrušenie uznesenia č. 21 7/2015 zo zasadnutia AS UK dňa 21.10.2015 
nasledovné:  

Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK odporúčajú Akademickému 
senátu UK zrušiť uznesenie č. 21 7/2015 zo zasadnutia AS UK prijatého dňa 21.10.2015   

č. hlas. prítomných Za Proti Zdržal sa 

3 14 14 0 0 

 



 

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. CSS CHEMSPOL SLOVAKIA, 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 

CH1 – 349-350   spojené laboratórium  90,87  m2 
CH2 – 305   laboratórium 43,50 m2  
CH2 – 447   kancelária 15,30  m2 
CH2 – 139   sklad   21,60  m2 
CH2 – 138   laboratórium  20,90  m2 
CH2 – 137   sklad   21,30  m2 
CH2 – 209   kancelária  21,00 m2 
Spolu prenájom   234,47 m2 
 
v budove Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej 
fakulty, súp. č. 3278, na parcele č. 3049/1 o rozlohe celkovo 
11 701 m2, nehnuteľnosti zapísané na LV 727 pre k.ú. Karlova Ves, 
obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV 

Identifikácia nájomcu CSS CHEMSPOL SLOVAKIA, s.r.o., Mlynská dolina CH1,  
842 15 Bratislava     IČO: 35 954 825 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

laboratóriá, kancelárie a sklady nájomcu pre poskytovanie činností 
v oblasti výroby a analýzy  chemických látok a prípravkov 

Výška nájomného laboratóriá CH1-349-350, CH2 305, CH2-138,  
kancelária CH2-447, kancelária CH2-209  
vo výške  66 EUR/ m2/rok 
 
sklady CH2-139, CH2-137  vo výške 44 EUR/ m2/rok   

Energie a služby Náklady na energie spolu: 484,58 € / mesiac 
 
CH1 – 349-350  spojené laboratórium 90,87  m2 : 
El. energia   77,52 € s DPH/mesiac (30,28 kWh/deň) 
Teplo    78,69 € s DPH/mesiac/ 90,87 m2 
Vodné a stočné  41,56 € s DPH/mesiac/ 4 osoby 
Odvoz odpadu  4,24  € bez DPH/mesiac/ 4 osoby 
Celkom:  202,01 €/  1 mesiac 
 
CH2 – 305-laboratórium   43,50  m2 : 
El. energia   56,46 € s DPH/mesiac (22,056 kWh/deň) 
Teplo    37,67 € s DPH/mesiac/ 43,50 m2 
Vodné a stočné  20,78 € s DPH/mesiac/ 2 osoby 
Odvoz odpadu  2,12 € bez DPH/mesiac/ 2 osoby 
Celkom:  117,03 €/  1 mesiac 
 



 

CH2 – 447 – kancelária      15,30  m2 : 
El. energia   7,99 € s DPH/mesiac (3,12 kWh/deň) 
Teplo    13,25 € s DPH/mesiac/ 15,30 m2 
Vodné a stočné  10,39 € s DPH/mesiac/ 1 osoba 
Odvoz odpadu  1,06 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba 
Celkom:  32,69 €/  1 mesiac 
 
CH2 – 139 – sklad       21,60  m2 : 
El. energia   0,82 € s DPH/mesiac (0,32 kWh/deň) 
Teplo    13,25 € s DPH/mesiac/ 21,60 m2 
Vodné a stočné  0 € 
Odvoz odpadu  0 € 
Celkom:  19,53 €/  1 mesiac 
 
CH2 – 138 – laboratórium      20,90  m2 : 
El. energia   43,83 € s DPH/mesiac (17,12 kWh/deň) 
Teplo    18,10 € s DPH/mesiac/ 20,90 m2 
Vodné a stočné  0 € 
Odvoz odpadu  0 € 
Celkom:  61,93 €/  1 mesiac 
 
CH2 – 137 sklad       21,30  m2 : 
El. energia   0,82 € s DPH/mesiac (0,32 kWh/deň) 
Teplo    18,45 € s DPH/mesiac/ 21,30 m2 
Vodné a stočné  0 € 
Odvoz odpadu  0 € 
Celkom:  19,27 €/  1 mesiac 
 
CH2 – 209 kancelária    21,00 m2 : 
El. energia   2,48 € s DPH/mesiac (0,97 kWh/deň) 
Teplo    18,19 € s DPH/mesiac/ 21,00 m2 
Vodné a stočné  10,39 € s DPH/mesiac/ 1 osoba 
Odvoz odpadu  1,06 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba 
Celkom:  32,12 €/  1 mesiac 

Doba nájmu od 1.11.2016 do 31.10.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
2. Ľubica Cibulková – LPC 
 

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 

predajňa papiernictvo, darčekové predmety, kopírovacie, viazacie a 
doplnkové služby o rozlohe 25,8 m2 v pavilóne B1, 0 podlažie 
budovy Univerzity Komenského v Bratislave Prírodovedeckej 
fakulty, v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, 
obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na 
parcele č. 3049/2,  súp.č. 5694 ( CH1 III= B1 ) 

Identifikácia nájomcu Ľubica Cibulková - LPC, Pavla Horova 6151/22, 841 08 Bratislava 
– Devínska Nová Ves, IČO:  40 467 759 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

predajňa papiernictvo darčekové predmety, kopírovacie, viazacie a 
doplnkové služby pre študentov UK PRIF 

Výška nájomného 80 EUR/m2/rok 
Energie a služby El. energia   48,76 € s DPH/mesiac (19,045 kWh/deň) 

Teplo    22,34 € s DPH/mesiac/ 25,80 m2 
Vodné a stočné  2,00 € s DPH/mesiac/ 2 osoby 
Odvoz odpadu  2,12 € bez DPH/mesiac/ 2 osoby 
Spolu:   75,22 €/  1 mesiac 

Doba nájmu od 1.9.2016 do 31.8.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
3. Ing. František Iványi  FITEK 
 

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 

kancelária č. 244 o rozlohe 15 m2 v pavilóne CH2, - 1 podlažie, 
Univerzity Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty,  
v budove súp.č. 3278, na parcele č. 3049/1 o rozlohe celkovo 
11701 m2, nehnuteľnosti zapísané na LV 727 pre k.ú. Karlova Ves, 
obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV 

Identifikácia nájomcu Ing. František Iványi  FITEK, Hliníková 1574/11, 927 05 Šaľa  
IČO: 176 496 09 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária pre poskytovanie činností v oblasti zhotovenia software, 
servisu náhradných dielov a meracej techniky 

Výška nájomného 66 EUR/m2/rok 
Energie a služby El. energia   14,34 € s DPH/mesiac (5,6 kWh/deň) 

Teplo    12,99 € s DPH/mesiac/ 15,00 m2 
Vodné a stočné  1,00 € s DPH/mesiac/ 1 osoba 
Odvoz odpadu  1,06 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba 
Spolu:   29,39 €/  1 mesiac 



 

Doba nájmu od 1.11.2016 do 31.10.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
4. art studio soka 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 

priestory na Manželských internátoch, súp. č. 5695  
na parcele č. 2940/24, blok J prízemie, o celkovej výmere 25 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 1.6.2016 do 31.8.2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
5. Lukáš Moravský 
 

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 C, prízemie o výmere 22,93 m2 

Identifikácia nájomcu Lukáš Moravský, Trenčianska 724/48, 018 51 Nová Dubnica  
IČO: 47 779 721 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

fotografický ateliér 



 

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 1.6.2016 do 31.5.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
6. Scampo 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 53,32 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 1 PP, sklad 
o výmere 13,5 m2) a v budove č. súpisné 6134  (Átriové domky, 
blok A, 1 NP, kancelárie o výmere 39,82 m2) 

Identifikácia nájomcu Scampo s.r.o., Andreja Hlinku - Centrum 29/34, 017 01 Považská 
Bystrica  IČO: 44 246 595 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárie (39,82 m2) a sklad (13,5 m2) 
 

Výška nájomného 50 EUR/m2/rok bez DPH (kancelárie) 
20 EUR/m2/rok bez DPH (sklad) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH (kancelárie) 
zálohový poplatok 8 Eur/m2/rok plus DPH (sklad) 
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.7.2016 do 30.6.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
7. Štefan Ondruš 
 

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 J, 1PP o výmere 20,85 m2 

Identifikácia nájomcu Štefan Ondruš, 013 06 Terchová 570 
IČO: 34 222 243 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad 
 

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 1.6.2016 do 31.5.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
8. SOUND and LIGHT, 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 J, prízemie o výmere 181 m2 
 

nebytové priestory o výmere 97,96 m2, ktoré sa nachádzajú  
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 1 PP, sklad 
o výmere 68,33 m2) a v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, 
blok D, suterén1, sklad o výmere 29,63 m2)  

Identifikácia nájomcu SOUND and LIGHT, s. r. o., Mlynarovičova 2, 851 03  Bratislava 
IČO: 45 580 588 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

hudobná skúšobňa (181 m2) 
sklad (97,96 m2) 

Výška nájomného 50 EUR/m2/rok bez DPH (hudobná skúšobňa) 
40 EUR/m2/rok bez DPH (skladové priestory 29,63 m2) 
30 EUR/m2/rok bez DPH (skladové priestory 68,33 m2) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH (hudobná skúšobňa) 
zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH (sklad 29,63 m2) 
zálohový poplatok 8 Eur/m2/rok plus DPH (sklad 68,33 m2) 
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.6.2016 do 31.5.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 



 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
9. Akademický športový klub DUNAJ 
 

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 

predĺženie zmluvy o užívaní stojanov na lode, ktoré sa nachádzajú v 
budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej ul. 
č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV., k.ú. Karlova 
Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. stavby 6216 a č. 
parc. 3155/11 

Identifikácia nájomcu Akademický športový klub DUNAJ, Na Riviére 22,  
841 04 Bratislava    IČO: 31 808 301 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

Uskladnenie lodí na stojanoch takto: 
2 stojany po 6 úložných priečkach a 2 stojany po 5 úložných 
priečkach, spolu 22 úložných priečok 

Výška nájomného 33  EUR/rok/1 priečku bez DPH  (DPH 20 % je 6,60 €) 
spolu: 39,60 EUR/rok/1 priečku s DPH 
cena za 22 úložných priečok je 871,20 €/ročne 

Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 



 
Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 19/2010 Smernici rektora UK 
 
Žiadateľ:            
Dekan fakulty : Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
názov súčasti : Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Ilkovičova   
                        6, Mlynská  dolina, 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. 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 nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
 
CH1 – 349-350 – spojené laboratórium   –    90,87  m2 

CH2 – 305  laboratórium   –    43,50 m2  
CH2 – 447   kancelária   –    15,30  m2 
CH2 – 139   sklad   –    21,60  m2 
CH2 – 138   laboratórium   –    20,90  m2 
CH2 – 137   sklad   –    21,30  m2 
CH2 – 209   kancelária – 21,00 m2 

             Spolu prenájom 234,47 m
2
 

- v budove Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty,  súp.č. 

3278, na parcele č.3049/1 o rozlohe celkovo 11701 m2, nehnuteľnosti zapísané na 
LV 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV 

  
            Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory sú pre fakultu   
            dočasne   nepotrebné a  neslúžia na plnenie  úloh UK.      
             
       

2. Identifikácia nájomcu2 : 
 

CSS CHEMSPOL SLOVAKIA, s.r.o.  
Zastúpený: Torsten Cuno - konateľ 

                                                 
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.... 



za spoločnosť koná : Mgr. Mikuláš Furdík 
splnomocnený zástupca CSS CHEMSPOL SLOVAKIA s.r.o.  
sídlo :  Mlynská dolina CH1, 842 15 Bratislava   
IČO : 35 954 825 
DIČ : 2022070501, IČ DPH : SK 2022070501 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, vložka č.37544/B     

            Bankové spojenie :  
            Číslo účtu :   
            IBAN :  
 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu : 
 
Laboratóriá, kancelárie a sklady nájomcu pre poskytovanie činností v oblasti výroby a 
analýzy  chemických látok a prípravkov     

 
4. Výška nájomného:   - laboratóriá CH1-349-350, CH2 305, CH2-138,  

                                               + kancelária CH2-447, kancelária CH2-209 vo   
                                           výške  66 Eur/ m2/rok 

                              + sklady CH2-139, CH2-137 vo výške 44 Eur/ m2/rok   
           
       5.  Cena za poskytované služby a dodávku energií  :  
 
CH1 – 349-350-spojené laboratórium   –    90,87  m2 : 
El.energia ....................................................................       77,52  € s DPH/mesiac (30,28             
                                                                                             kWh/deň) 
Teplo ...........................................................................       78,69 € s DPH/mesiac/ 90,87 m2 
Vodné a stočné ...........................................................        41,56 € s DPH/mesiac/ 4 osoby 
Odvoz odpadu ............................................................          4,24  € bez DPH/mesiac/ 4 osoby 
Celkom:                    202,01 €/  1 mesiac 
 
CH2 – 305-laboratórium   –    43,50  m2 : 
El.energia ....................................................................      56,46 € s DPH/mesiac (22,056   
                                                                                            kWh/deň) 
Teplo ...........................................................................      37,67 € s DPH/mesiac/ 43,50 m2 
Vodné a stočné ...........................................................      20,78  € s DPH/mesiac/ 2 osoby 
Odvoz odpadu ............................................................         2,12  € bez DPH/mesiac/ 2 osoby  
 
Celkom:                   117,03  €/  1 mesiac 
 
CH2 – 447 – kancelária   –    15,30  m2 : 
El.energia ....................................................................          7,99  € s DPH/mesiac          (3,12   
                                                                                                kWh/deň) 
Teplo ...........................................................................        13,25  € s DPH/mesiac/ 15,3 m2 
Vodné a stočné ...........................................................        10,39  € s DPH/mesiac/ 1 osoba 
Odvoz odpadu ............................................................            1,06 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba 
Celkom:                       32,69  €/  1 mesiac 
 
 
CH2 – 139 – sklad   –    21,60  m2 : 
El.energia ....................................................................       0,82  € s DPH/mesiac      (0,32    



                                                                                             kWh/deň) 
Teplo ...........................................................................      18,71  € s DPH/mesiac/ 21,6 m2 
Vodné a stočné ...........................................................        0,00 
Odvoz odpadu ............................................................         0,00 
Celkom:                     19,53  €/  1 mesiac 
 
CH2 – 138 – laboratórium   –    20,90  m2 : 
El.energia ....................................................................       43,83 € s DPH/mesiac       (17,12  
                                                                                            kWh/deň) 
Teplo ...........................................................................       18,10  € s DPH/mesiac/ 20,9 m2 
Vodné a stočné ...........................................................          0,00 
Odvoz odpadu ............................................................           0,00 
Celkom:                       61,93  €/  1 mesiac 
 
CH2 – 137 sklad   –    21,30  m2 : 
El.energia ....................................................................          0,82 € s DPH/mesiac            (0,32   
                                                                                               kWh/deň) 
Teplo ...........................................................................        18,45  € s DPH/mesiac/ 21,3 m2 
Vodné a stočné ...........................................................          0,00 
Odvoz odpadu ............................................................           0,00   
Celkom:                       19,27   € /  1 mesiac 
 
CH2 - 209 kancelária – 21,00 m2 : 
El. energia ....................................................................    2,48 € s DPH/mesiac   (0,97   
                                                                                          kWh/deň) 
Teplo ........................................................................... 18,19 € s DPH/mesiac/ 21 m2 
Vodné a stočné ...........................................................  10,39 € s DPH/mesiac/ 1 osoba 
Odvoz odpadu ............................................................     1,06 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba 
Celkom:                32,12 €/  1 mesiac 
 
Náklady na energie spolu:                484,58 € / 1 mesiac 
 
 

          
      6.   Doba nájmu : 1.11.2016 do 31.10.2021 
 

7.   Zdôvodnenie výberu nájomcu :  
 
- nájomca mal v budove UK PRIF  nebytové priestory už prenajaté. 
 

8.    Technické zhodnotenie predmetu nájmu : 
 
- priestor nebude nájomcom  technicky zhodnotený   

 
 

Bratislava 4.5.2016  
 

 
                                                     Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 

                                                   dekan fakulty 



 
Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 19/2010 Smernici rektora UK 
 
Žiadateľ:            
Dekan fakulty : Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
názov súčasti : Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Mlynská   
                        dolina, Ilkovičova č. 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. 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 nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
 
- Predajňa papiernictvo, darčekové predmety, kopírovacie, viazacie a doplnkové 

služby o rozlohe 25,8 m2 v pavilóne B1, 0 podlažie budovy 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. 3049/2,  súp.č. 5694 ( CH1 III= B1 ). 
 

            Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory neslúžia na plnenie   
            úloh UK  PRIF a nájomca priestory  upravil a prestaval na predajňu.    
              
       

2. Identifikácia nájomcu2  
 
Ľubica Cibulková - LPC 
Zastúpená : Ľubica Cibulková 
Sídlo : Pavla Horova 6151/22, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves  
IČO : 40 467 759 
DIČ :  1028669037    IČ DPH:  --- 
Zapísaný v Živnostenskom registri  
Okresného úradu Bratislava č. živ.reg. 303-3635     

            Bankové spojenie : 
            Číslo účtu :  

                                                 
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.... 



         IBAN:  
         Swift:  
         Kontakt : paci@paci.sk 
         Mob. : 
 
  

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu : 
 
Predajňa papiernictvo darčekové predmety, kopírovacie, viazacie a doplnkové služby 
pre študentov UK PRIF.  

 
      4.    Výška nájomného:  80 eur/ m2/rok 

  
      5.     Cena za poskytované služby a dodávku energií  :  

 
elektrická energia .......................... 48,76 eur s DPH/mesiac ( 19,045 kWH/deň ) 
teplo................................................22,34 eur s DPH/mesiac/25,8 m2 
vodné a stočné...............................   2,00 eur s DPH/mesiac/2 osoby 
odvoz odpadu...................................2,12 eur bez DPH/mesiac/2 osoby 
Spolu............................................    75,22  Eur/ 1 mesiac  

          
       6.  Doba nájmu : 1.9.2016 do 31.8.2021 
 
 

 7.   Zdôvodnenie výberu nájomcu :  
 

             Nájomca ponúkol najvyššiu cenu nájmu za m2/rok. 
 

  8.  Technické zhodnotenie predmetu nájmu. 
 

     Priestor bude nájomcom technicky zhodnotený tak, že bude urobená vstavba predajne na 
chodbe UK PRIF. Nájomca sa zaväzuje po skončení nájomného vzťahu darovať  technické 
zhodnotenie predmetu nájmu  prenajímateľovi, a to v rozsahu stavebných úprav, ktoré nie 
je možné po skončení nájmu nájomcom reálne oddeliť od stavby a odsťahovať bez 
poškodenia stavby prenajímateľa. Ostatné technické zhodnotenie predmetu nájmu vo 
vlastníctve nájomcu sa po skončení doby nájmu zaväzuje nájomca riadne vysťahovať a 
tým budú  vzájomné vzťahy zmluvných strán, viažuce sa k technickému zhodnoteniu 
predmetu nájmu vzájomne vysporiadané. 

 
  

 
V Bratislave  4.5.2016  

 
 

 
                                                     doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 

                                                   dekan fakulty 
          

 



 
Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 19/2010 Smernici rektora UK 
 
Žiadateľ:            
Dekan fakulty : Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
názov súčasti : Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Mlynská   
                        dolina, Ilkovičova č. 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. 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 nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
 
- kancelária č. 244 o rozlohe 15 m2 v pavilóne CH2, - 1 podlažie, Univerzity 

Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, v budove súp.č. 3278, na 
parcele č.3049/1 o rozlohe celkovo 11701 m2, nehnuteľnosti zapísané na LV 727 
pre k.ú. Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV 

 
            Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory dočasne neslúžia na               
            plnenie  úloh Prírodovedeckej fakulty UK.  
       

2. Identifikácia nájomcu2 : 
  
Ing. František Iványi  FITEK  
sídlo : Hliníková 1574/11, 927 05 Šaľa  
IČO : 176 496 09 
DIČ : 1027587231, IČ DPH : ------ 
Okresný úrad Šaľa,  č. Živ.registra 405-2280     

            Bankové spojenie :  
            IBAN: 
  

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu : 
 
- kancelária pre poskytovanie činností v oblasti zhotovenia software, servisu 

                                                 
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.... 



náhradných dielov a meracej techniky 
 
      4.    Výška nájomného:  66 eur/ m2/rok 

  
      5.     Cena za poskytované služby a dodávku energií  :  

 
elektrická energia .......................... 14,34 eur s DPH/mesiac ( 5,6 kWH/deň ) 
teplo................................................12,99 eur s DPH/mesiac/15,00 m2 
vodné a stočné...............................   1,00 eur s DPH/mesiac/1 osoba 
odvoz odpadu................................   1,06 eur bez DPH/mesiac/1 osoba 
Spolu............................................    29,39  eur/ 1 mesiac  

          
       6.  Doba nájmu : 1.11.2016 do 31.10.2021 
 
 

 7.   Zdôvodnenie výberu nájomcu :  
 
- nájomca môže využiť dočasne nepotrebný majetok a priestory mal už prenajaté. 
 

 
  8.  Technické zhodnotenie predmetu nájmu. 

 
- priestor nebude nájomcom  technicky zhodnotený.   

 
 

 
V Bratislave  4.5.2016  

 
 
 

 
                                                     doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 

                                                   dekan fakulty 
          

 



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 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 25  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 1.6.2016 do 31.8.2018. 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si už prenajíma priestory o výmere 149,75 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, 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 nájomný priestor na Manželských internátoch súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, 
blok C, prízemie o výmere 22,93 m2. Nájomný priestor je v dobrom stave. Voda a WC je 
v rámci priestorov.  
 
 2. Indentifikácia nájomcu 
Lukáš Moravský 
Sídlo: Trenčianska 724/48, Nová Dubnica 01851  
Rodné číslo:  
IČO: 47779721 
DIČ: 1086906557 
Č.živ.reg.: 350-36143 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Fotografický ateliér. 
 
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. 
 
5.Doba nájmu 
Od 1.6.2016 do 31.5.2019. 
 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si už prenajíma priestory od roku 2015 a žiada o predĺženie nájmu. 



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 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  nájom nebytových  priestorov o výmere 53,32 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 
č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok J, 1 PP, sklad o výmere 13,5 m2 ) a v budove č. 
súpisné 6134  (Átriové domky, blok A, 1 NP, kancelárie o výmere 39,82 m2 ). Kancelárie sú 
v dobrom stave, sklad v pôvodnom stave. 
 
 2. Indentifikácia nájomcu 
Scampo s.r.o. 
Sídlo: Andreja Hlinku - Centrum 29/34, Považská Bystrica 017 01 
Zastúpená: Mgr. Jaroslav Jančo, konateľ 
Zapísaná: OR Okresného súdu  Trenčín 
Odd. sro Vložka č.: 25730/R 
IČO: 44 246 595 
DIČ: 2022640895 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Kancelárie (39,82 m2) a sklad (13,5m2). 
 
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 50, -EUR/m2/rok bez DPH(kancelárie) a 20, -EUR/m2/rok bez DPH(sklad) . 
Energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH(kancelárie) a 8,- EUR/m2/rok 
plus DPH(sklad) , skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 
5.Doba nájmu 
Od 1.7.2016 do 30.6.2019. 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si už prenajíma priestory 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 nájomný priestor na Manželských internátoch súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, 
blok J, 1PP o výmere 20,85 m2. Nájomný priestor je v pôvodnom stave. Voda a WC je 
v rámci budovy.  
 
 2. Indentifikácia nájomcu 
Štefan Ondruš 
Trvalá adresa: 01306 Terchová 570 
IČO: 34222243 
DIČ: 1023280346 
IČ DPH: SK 1023280346  
Dátum narodenia: 
OP:  
Zapísaná: v ŽR Okresného úradu v Žiline 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Sklad. 
 
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. 
 
5.Doba nájmu 
Od 1.6.2016 do 31.5.2019. 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si už prenajíma priestory od roku 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 

 
 
 



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 nájomný priestor na Manželských internátoch súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, 
blok J, prízemie o výmere 181 m2. Nájomný priestor je v pôvodnom stave. Ide o priestor 
bývalej jedálne, ktorá je nevyužívaná. Voda a WC je v rámci budovy.  
 
 2. Indentifikácia nájomcu 
SOUND and LIGHT, s. r. o.   
Sídlo: Mlynarovičova 2, Bratislava 851 03 
Zastúpená: Miroslava Szabová, konateľ 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 
Odd.. sro  Vložka č.:  65449/B 
IČO: 45 580 588 
DIČ: 2023051415 
IČ DPH: SK2023051415 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Hudobná skúšobňa. 
 
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. 
 
5.Doba nájmu 
Od 1.6.2016 do 31.5.2019. 
 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si už prenajíma priestory od roku 2015 o výmere 97,96 m2, žiada o predĺženie 
nájmu a rozšírenie nájmu o 181 m2, po schválení bude mať spolu: 278,96 m2. 
  
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia. 
 

 
 

_______________ 
                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 



Vzhľadom na to, že voči niektorým našim žiadosť ohľadne nájmov boli vznesené pripomienky, 
zasielam moje stanovisko : 
 

1. Lukáš Moravský, zmluva koncila 30.4.2016, v marci najomca este nechcel predlzit zmluvu, 
z toho dovodu sa ani nepodavala ziadost o predlzenie.                              Najomca však zmenil 
svoj nazor a v priebehu aprila, oznámil, že zostáva. Vzhladom na dohodu, že nájom sa nebude 
schvalovať spätne, je v ziadosti uvedený termin od 1.6.2016. podobná situácia je aj so 
Štefanom Ondrušom. 

Za obdobie nepokryte najomnou zmluvou najomca zaplati odplatu  vo vyske najmu a poplatkov za 
energie a sluzby, uvedenych v prislusnej ziadosti. ( prakticky ako keby platila zmluva ).Tento narok 
bude zapracovany v novej najomnej zmluve, ustanovenim o faktickom uzivani predmetu najmu s 
datumom od 1.5.2016. 
 

2. Sound and light  ma v sucasnosti prenajaty priestor o vymere 97,96 m2 a ma zmluvu platnú 
od 19.11.2015 do 18.11.2016. 
                                                                                                                 Firma sa rozhodla rozšíriť 
svoje aktivity a preto si chce prenajať ďalších 181 m2. S prenájmom týchto 181 m2 zároveň 
žiada aj predĺženie doby nájmu – aby o pár mesiacov nemusela znova žiadať o predĺženie, 
keďže jej v novembri uplynie doba nájmu. Čiže firma žiada od 1.6.2016 prenájom priestorov 
v celkovej veľkosti 278,96 m2 do 31.5.2019. 

 
 
 

      Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA 
riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 











 

Návrh na zrušenie uznesenia č. 21. 7/2015 zo zasadnutia AS UK dňa 21. októbra 2015 

 
Výňatok z emailu JUDr. Dagmar Forbakovej (PriF UK) zo dňa 5. mája 2016: 
 
(...) 

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zrušenie Uznesenia Akademického senátu UK č. 21.7/2015 

z 21.10.2015, ktorým bol schválený nájom pre kanceláriu Rady vysokých škôl.  

Nájom sa nerealizoval. 

(...) 

 
Návrh uznesenia: 
 

Akademický senát UK 

zrušuje 

uznesenie č. 21.7/2015 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 21. októbra 2015 

z dôvodu nerealizácie nájmu predmetného nehnuteľného majetku UK. 



 
 

 

Bratislava  23.10.2015 
 
 

 
 

Uznesenie č. 21. 7/2015  

zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave  

dňa 21. októbra 2015 

 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. 

o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

I. Špecifikácia predmetu nájmu 

kancelária o rozlohe 21 m2 v pavilóne CH2  č.435, 1 podlažie, budovy 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  v  budove/stavbe č. súpisné 

3278, v Mlynskej doline v Bratislave IV – Karlovej Vsi, číslo parcely 3049/1 o výmere 11701 

m2, na ktorej sa stavba nachádza 

II. Identifikácia nájomcu 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 831 30  Bratislava,  

IČO: 00 164 381 

III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

miestnosť pre kanceláriu Rady vysokých škôl 

IV. Výška nájomného 

CH2/+1   –  21 m2: 

El. energia       23,36  € s DPH/mesiac  (7,392  kWh/deň) 

Teplo        16,42  € s DPH/mesiac/ 21 m2 

Odvoz odpadu      0,83  € bez DPH/mesiac/ 1 osoba 

Vodné a stočné     11,52 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba 

Celkom:      52,13  €/ 1 mesiac 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A  K A D E  M  I  C  K  Ý   S  E  N  Á T  

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

 



V. Doba nájmu 

od 1.1.2016 do 31.12.2020 

VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
 
 

 doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 

 predseda Akademického senátu UK 
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