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Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku
__________________________________________________

Materiál obsahuje:

1. Informácia o prerokovaní žiadostí Finančnou komisiou AS UK.
2. Návrhy uznesení.
3. Žiadosti o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
1.

ANWELL, s.r.o.

Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)

kopírovacie služby

2.

Martin Derner, Mgr. art.

Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)

sklad

3.

Fitfood s.r.o.

Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK)

sklad

4.

Motyčka Václav

Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK)

klubovňa

5.

Richard Tahotný

Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK)

bar

6.

Slovenská pošta, a.s.

Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK)

balíkomat

7.

SPECTROPRINT s.r.o.

Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK)

kopírovací automat

8.

Andrej Maťovčík

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. (dekan JLF UK)

bufet

9.

Akzent BigBoard, a.s.

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (rektor UK)

reklamná plocha

10.

TJ Slávia Medik

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (rektor UK)

11.

IPOS Slovakia, s.r.o.

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (rektor UK)

úložné priečky stojanov
na lode
sklad, parkovisko

jún 2016

Informácia o prerokovaní žiadostí
Finančnou komisiou AS UK
Finančná komisia AS UK prerokovala materiál na 5. zasadnutí dňa 8. júna 2016, nebola však
uznášaniaschopná (z 31 členov komisie boli prítomní 12 členovia, 15 členov sa ospravedlnilo
a 4 členovia boli neprítomní bez ospravedlnenia).

Prítomní členovia Finančnej komisie AS UK odporučili Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom:
1. ANWELL, s.r.o.
2. Martin Derner, Mgr. art.
3. Fitfood s.r.o.
4. Motyčka Václav
5. Richard Tahotný
6. Slovenská pošta, a.s.
7. SPECTROPRINT s.r.o.
8. Andrej Maťovčík
9. Akzent BigBoard, a.s.
10. TJ Slávia Medik pri Lekárskej fakulte UK
11. IPOS Slovakia, s.r.o.
v predloženom znení.

Návrhy uznesení Akademického senátu UK
1. ANWELL, 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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytový priestor - miestnosť č. 40 s celkovou výmerou 16,5 m2
v budove č. súpisné 6, D 1 prízemie, na ulici Botanická 7 v obci
Bratislava - mestská časť 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 11 - Budova pre školstvo, na vzdelávanie a
výskum, parcela č. 3118 o výmere 1583 m2, na ktorej sa stavba
nachádza
ANWELL, s.r.o., Čelno 394, 976 98 Podbrezová - Lopej
IČO: 45 268 193
poskytovanie kopírovacích a obdobných administratívnych služieb,
predaj kancelárskych a školských potrieb
657,20 EUR ročne (39,83 EUR/m2/rok)
291,14 EUR ročne + DPH
(dodávka elektrickej energie, tepla)
od 15.9.2016 do 14.9.2019
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. 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. 939 o výmere 10 m
v budove č. súpisné 6220, blok B9, l. poschodie, na ulici Botanická
č. 7, v obci Bratislava - mestská časť 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
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Martin Derner, Mgr. art., Námestie SNP 475/16, 811 06 Bratislava
zriadenie skladu na uskladnenie kníh, papiera a iného spotrebného
výtvarníckeho tovaru
398,30 EUR ročne (39,83 EUR/m2/rok)
81,06 EUR ročne + DPH
(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015)
Z toho:
elektrická energia 6,48 EUR + DPH
ostatné služby
74,58 EUR + DPH
(upratovanie spoločných priestorov, strážna služba, revízia a
údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia)
od 1.7.2016 do 31.12.2018
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. Fitfood 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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

priestor o výmere 7,44 m2
v budove č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok D, suterén 1)
Fitfood s.r.o., Bajkalská 29/E, 82101 Bratislava
IČO: 45 865 175
sklad
20 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.9.2016 do 31.12.2018
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. Motyčka Václav
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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele
č. 2940/24, blok D, prízemie o výmere 47,82 m2
Motyčka Václav, Andreja Mráza 4, 821 03 Bratislava
klubovňa
40 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.7.2016 do 30.6.2019
poplatky za obdobie od 1.5.2016 do 30.6.2016 budú fakturované
ustanovením o faktickom užívaní 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. Richard Tahotný
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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

Energie a služby
Doba nájmu

časť priestoru kotolne súp.č.6135, č. parcely 2939
o výmere 431,45 m2
Richard Tahotný, Cajlanská 49, 90201 Pezinok IČO: 41 029 216
prevádzka pohostinského zariadenia - baru
40 EUR/m2/rok bez DPH (priestory o výmere 303,79 m2 - bar)
5,53 EUR/m2/rok bez DPH (priestory o výmere 127,66 m2 - letná
terasa)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH (kancelárie)
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.11.2016 do 31.10.2019

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. Slovenská pošta, 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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

priestor o výmere 3 m2
v budove č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok C, vestibul)
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
balíkomat
150 EUR/m2/rok bez DPH
paušálny poplatok 250 EUR + DPH
od 1.6.2016 do 31.5.2019
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. SPECTOPRINT 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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele
č. 2940/24, blok I, prízemie o výmere 1 m2
SPECTOPRINT s.r.o., Ševčenkova 1043/24, 851 01 Bratislava
IČO: 47 931 922
kopírovací automat
600 EUR/m2/rok bez DPH

Energie a služby

zálohový poplatok 120 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.9.2016 do 31.8.2019
bez technického zhodnotenia

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu
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. Andrej Maťovčík
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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného
Energie a služby

Nebytové priestory JLF UK: bufet so zázemím, spolu o výmere
64,5 m2, z toho:
bufet:
49,12 m2
prípravovňa:
4,96 m2
WC zamestnanci: 2,88 m2
sklad:
7,56 m2
ktoré sa nachádzajú na prízemí v budove SO 02 BioMed Martin,
súpisné číslo stavby 11161, v lokalite Malá Hora 4C v Martine,
okres Martin, katastrálne územie Martin, zapísané na liste
vlastníctva č. 299 vydanom Okresným úradom Martin,
katastrálnym odborom, druh stavby: 11 – budova pre školstvo, na
vzdelávanie a výskum, číslo parcely 151/11 o výmere 2725 m2, na
ktorej sa stavba nachádza
Andrej Maťovčík, Ševčenkova 4495/3, 036 01 Martin
IČO: 44 061 242
prevádzkovania bufetu UNIVERSITY CAFE
Bufet zabezpečí predaj najmä nasledovného sortimentu: nealko
nápojov, obložených bagiet, zeleninových a majonézových šalátov,
kávových špecialít, zákuskov, sladkého a slaného pečiva a predaj
doplnkového potravinového tovaru.
926 EUR ročne (20 EUR/m2/rok)
nepretržitá strážna služba, odvoz smetí a likvidácia odpadu
paušálne 82 EUR/rok bez DPH (98,40 EUR s DPH)
dodávka elektrickej energie, dodávka tepla a teplej vody a dodávka
pitnej vody - je určená prenajímateľom preddavkovo na základe
kalkulácie spotreby energií podľa technických parametrov
spotrebičov v bufete - preddavok za spotrebu energií:
378 EUR/rok bez DPH (453,60 EUR vrátane DPH za rok)
Vyúčtovanie cien energií a služieb sa uskutoční po skončení
kalendárneho roka na základe skutočnej spotreby a cien energií
podľa dodávateľských faktúr. Na základe skutočnej spotreby sa

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

vystaví list platieb za energie a služby na nasledujúci rok.
Takto vypočítaná cena za energie a služby sa zvýši o 20 % DPH.
od 15.8.2016 do 14.8.2021
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. 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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

časť pozemku registra „E“, parc. č. 20801 nachádzajúcich sa v k. ú.
Karlova Ves a uvedenom na LV č. 5284 (pri moste Lafranconi)
Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
IČO 44 540 957
Predmetom nájmu je časť pozemku registra „E“ parc. č. 20801, na
ktorom je umiestnené jedno reklamné zariadenie (ďalej len „RZ“).
V zmysle Rozhodnutia OÚ Bratislava, katastrálneho odboru
č. 2/2014/ROEP Karlova Ves, zo dňa 11. 12. 2014, je pozemok
evidovaný vo vlastníctve UK.
Uznesením č. 24. 2/2016 zo 4. zasadnutia AS UK dňa 20. apríla
2016 bol udelený súhlas s nájmom nehnuteľného majetku na
umiestnenie RZ s tromi reklamnými plochami rozmeru 8,0 x 5,0 m
v tvare „ “.

Výška nájomného

Energie a služby
Doba nájmu

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Nájomca žiada o súhlas so zväčšením veľkosti reklamných plôch
RZ na veľkosť 9,6 x 8,2 m v tvare „ “.
výška nájmu za zväčšené RZ je 5 335 EUR ročne
Výška nájmu za zväčšené RZ bude nájomcovi fakturovaná po jeho
osadení a oznámení prenajímateľovi.
bez energií
Zmluva o nájme pozemku bola uzatvorená na dobu určitú, na päť
rokov od 01. 05. 2016 do 30. 04. 2021.
Zväčšené veľkosti reklamných plôch budú predmetom dodatku
k platnej zmluve o nájme pozemku č. V/3/16/RUK.
Náklady stavebného konania a všetky finančné náklady spojené
s osadením reklamného zariadenia znáša v plnom rozsahu nájomca.

10. TJ Slávia Medik pri Lekárskej fakulte UK
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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
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. par. 3155/11
TJ Slávia Medik pri Lekárskej fakulte UK, Sasinkova 2,
813 72 Bratislava IČO: 31 791 786
uskladnenie lodí na siedmich úložných priečkach stojanov v hangári
Lodenice CUŠ UK
33 EUR/rok/1 úložná priečka bez DPH (39,60 EUR/rok s DPH)
cena za 7 úložných priečok je 277,20 Eur ročne s DPH
bez energií
od 1.1.2017 do 31.12.2021
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.
11. IPOS 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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

A) nebytový priestor o výmere 145 m² - sklad, nachádzajúci sa na
ul. Staré Grunty 55, v obci Bratislava, B-7, súp. č. 6311, parcela
č. 3017/10, k. ú. Karlova Ves, LV 727
B) parkovacia plocha o výmere 20 m², parcela č. 3017/17, k. ú.
Karlova Ves, LV 727
IPOS Slovakia s.r.o., Jamnického 16, 841 05 Bratislava
IČO: 35 872 683
A) sklad materiálu
B) parkovacia plocha
A) 3 915 EUR ročne (27 EUR/m2/rok)
B) 280 EUR ročne (14 EUR/m2/rok) + 56 EUR DPH

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

dodávka elektriny, strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu
paušálne 6 EUR/m2/1 rok (870 EUR ročne + 174 EUR DPH)
nájomca nemá dodávku iných energií, odber elektrickej energie má
minimálny
od 1.9.2016 do 31.8.2019
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.

Žiadateľ:
Dekan fakulty/riaditeľ SHS/kveslor UK
názov súčasti, resp. vnútornej organizačnej jednotky

Mgr. Ivan Daňo. riaditeľ
Y l Družba, UK

Žiadost' o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného

majetku

V súlade s § 13 ods. l 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. 18/20 l O Smernice
rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave
písonmého súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.

o udelenie predchádzajúceho

Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špeciíikácía predmetn nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti
majetku
Predmetom nájmu je nebytový priestor> miestnosť č.939 o výmere 10 m",
ktorá sa nachádza v budove č. súpisné 6220, blok B9, 1.poschodie. na ulici
Botanickáč. 7, v obcí Bratislava m, č. Karlova Ves, okres Bratislava TV,
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 rn", na ktorej a stavba nachádza.
2.

Identifikácia nájomcu
Martin Derner , Mgr. art.
ídlo: Námestie SNP 475116, 81106 Bratislava
Zastú en': Martin Dcmcr M . art.
Rodru
DlČ:]
lČDF
Banke
IBAN
Tele.D
~......:

3.

Účel nájmu, spôsob a rozsah užívaula predmetu nájmu
Účelom nájmu nebytového priestoru. je zriadenie skladu
kníh, papiera a iného spotrebného výrvarníckeho materiálu,

4.

na uskladnenie

Y,'ška näjomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné bude YO výške .)9.83 €/m2!rok, t.j. 398,30 €/rok za 10 m2
prenajatých priestorov. Cena za poskytované služby elektrická energia,
revízia čt údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna služba.
upratovanie spoločných priestorov, deratizáciabude vo výške 81,06 €Irok
»

+ DPH.
vypočítaná

na základe cien a nákladov v roku 2015.

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 o výmere 7,44 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové
bloky, blok D, suterén 1). Objekt je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný
priestor je v dobrom stave. Miestnosť bez okien.

2. Indentifikácia nájomcu
Fitfood s.r.o.
Sídlo: Bajkalská 29/E, 82101 Bratislava
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Odd: sro , Vložka č: 68066/B
Zastúpená: Peter Ondruššek
IČO: 45865175
DIČ: 2023126248
IČ DPH: SK: 2023126248
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakt:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Sklad
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 20,- EUR/m2/rok, energie a služby zálohový poplatok 8,-EUR/m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny
sekretariát riaditeľa
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.Doba nájmu
Od 1.9.2016 – 31.12.2018.
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca požiadal sám o voľný priestor. .
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 D, prízemie o výmere 47,82 m2. Nájomný priestor je v dobrom stave. Voda a WC je
v rámci priestorov.
2. Indentifikácia nájomcu
Motyčka Václav
Adresa trvalého bydliska : Andreja Mráza 4, 821 03 Bratislava
Rodné číslo:
OP:
Č. účtu:
Bankové spojenie:
Kontakt:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Klubovňa.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 40, -EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok
plus DPH , skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5.Doba nájmu
Od 1.7.2016 do 30.6.2019. Pôvodná nájomná zmluva bola do 30.4.2016. Poplatky za obdobie
od 1.5.2016 - 30.6.2016 budú fakturované ustanovením o faktickom užívaní v zmysle tejto
žiadosti a následného uznesenia AS UK.

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 časť priestoru kotolne súp.č.6135, č. parcely 2939 o výmere 431,45 m2. Objekt
kotolňa je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný nájomcom. V priestore sa pôvodne
nachádzala zastaraná technológia na ohrev vody, ktorá bola po prechode na horúcovod
odstránená. Nájomný priestor je v dobrom stave, upravený na užívanie na náklady nájomcu
od roku 2009. Voda a WC v rámci budovy. Dobrý prístup.
2. Indentifikácia nájomcu
Richard Tahotný, nar.
Miesto podnikania: Cajlanská 49, 90201 Pezinok
Trvalé bydlisko: Cajlanská 49, 90201 Pezinok
IČO: 41029216
DIČ: 103 847 6153
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia: Obvodný úrad v Pezinok,
Číslo živnostenského registra: 107-13120
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Prevádzka pohostinského zariadenia – baru
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájom 40 eur/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 303,79 m2(bar) a 5,53 eur/m2/rok za
priestory o výmere 127,66 m2 (letná terasa), energie a služby zálohový poplatok 16
EUR/m2/rok + 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 01.11.2016 do 31.10.2021.

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajal priestor v roku 2009 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 o výmere 3 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové
bloky, blok C, vestibul). Objekt je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný
priestor je v dobrom stave.

2. Indentifikácia nájomcu
Slovenská pošta, a. s.
Sídlo :
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
IČO :
36631124
DIČ :
2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Balíkomat.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 150,- EUR/m2/rok, energie a služby paušálny poplatok 250,-eur plus DPH.
5.Doba nájmu
Od 1.11.2016 – 31.10.2019.
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2015 a žiada o predĺženie nájmu.

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny
sekretariát riaditeľa
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 nájomný priestor na Manželských internátoch súp.č. 5695 na parcele č.2940/24,
blok I, prízemie o výmere 1 m2. Objekt je v dobrom stave. Nájomný priestor je v dobrom
stave.
2. Indentifikácia nájomcu
SPECTOPRINT s.r.o.
Sídlo : Ševčenkova 1043/24, Bratislava 851 01
IČO : 47 931 922
DIČ : 2024151184
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Kopírovací automat.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 600, -EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 120,-EUR/m2/rok
plus DPH , skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5.Doba nájmu
Od 1.9.2016 do 31.8.2019.
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 riaditeľa
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
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
dekan fakulty

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 19/2010 Smernice rektora
UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave
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
Nebytové priestory JLF UK: bufet so zázemím, spolu o výmere 64,5 m2,
z toho: bufet:
49,12 m2
prípravovňa:
4,96 m2
WC zamestnanci: 2,88 m2
sklad:
7,56 m2,
ktoré sa nachádzajú na prízemí v budove SO 02 BioMed Martin, súpisné číslo stavby 11161, v
lokalite Malá Hora 4C v Martine, okres Martin, katastrálne územie Martin, zapísané na liste
vlastníctva č. 299 vydanom Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, druh stavby: 11 –
budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 151/11 o výmere 2725 m2, na
ktorej sa stavba nachádza.
2. Identifikácia nájomcu
Andrej Maťovčík, SZČO, sídlo: Ševčenkova 4495/3, 036 01 Martin, IČO: 44061242,
DIČ: 1070996905, IČ DPH: SK1070996905, bankové spojenie:
, zapísaný: Živnostenský register Okresného úradu Martin,
číslo živnostenského registra: 550-19600.
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Nebytové priestory sa nájomcovi prenechávajú na účely prevádzkovania bufetu
UNIVERSITY CAFE.
Bufet zabezpečí predaj najmä nasledovného sortimentu: nealko nápojov, obložených bagiet,
zeleninových a majonézových šalátov, kávových špecialít, zákuskov, sladkého a slaného pečiva
a predaj doplnkového potravinového tovaru.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné na rok za 1 m2: 20,- EUR bez DPH, spolu za celkovú výmeru predmetu nájmu
926,- EUR ročne bez DPH.
Nájom nebytových priestorov je oslobodený od DPH (§ 38 Zákona č. 222/2004 Z. z.)
Cena za spotrebu energií a služby:
a) Cena za služby: nepretržitá strážna služba, odvoz smetí a likvidácia odpadu – je určená
paušálne: 82,- EUR za rok bez DPH, t.j. 98,40 EUR vrátane DPH.

b) Cena za služby: dodávka elektrickej energie, dodávka tepla a teplej vody a dodávka
pitnej vody: je určená prenajímateľom preddavkovo na základe kalkulácie spotreby energií
podľa technických parametrov spotrebičov v bufete.
Preddavok za spotrebu energií: 378,- EUR za rok plus DPH (20 %), t.j. 453,60 EUR
vrátane DPH za rok.
Kalkulácia ceny za nájom a služby je prílohou tejto žiadosti.
Vyúčtovanie cien energií a služieb sa uskutoční po skončení kalendárneho roka na základe
skutočnej spotreby a cien energií podľa dodávateľských faktúr. Na základe skutočnej spotreby sa
vystaví list platieb za energie a služby na nasledujúci rok.
Takto vypočítaná cena za energie a služby sa zvýši o 20 % DPH.
Platba nájomného: polročne vopred – k 15. dňu v druhom a ôsmom mesiaci kalendárneho roka.
Platba za služby, elektrickú energiu a vodu: štvrťročne po skončení štvrťroka.
Cena za nájom a služby zohľadňuje špecifické podmienky prevádzky bufetu – umiestnenie
v budove BioMedu JLF UK obmedzuje okruh návštevníkov na študentov a časť zamestnancov
fakulty. Prevádzka bufetu je výrazne ovplyvnená obmedzením služieb počas hlavných prázdnin
a skúškového obdobia študentov, čo nepriaznivo ovplyvňuje rentabilitu podnikania nájomcu.
5. Doba nájmu
Na dobu určitú: od 15. 08. 2016 do 14. 08. 2021
Zdôvodnenie dĺžky nájmu: Nájomca má platnú zmluvu o krátkodobom nájme nebytových
priestorov na prevádzku bufetu na 5,5 mesiaca – do 15. 08. 2016 - s ohľadom na rozbeh
prevádzky a získanie informácií a skúseností s podnikaním v tomto špecifickom priestore.
Zariadil priestory z vlastných finančných prostriedkov a vytvoril vhodné prostredie na posedenie
študentov a zamestnancov fakulty. Chce pokračovať v poskytovaní služieb.
Fakulta má záujem udržať prevádzku bufetu, nakoľko doteraz chýbalo podobné zariadenie.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Výber nájomcu bol náročný, nakoľko v meste Martin a v lokalite budovy Biomedu,
ktorá je umiestnená mimo centra, naviac s veľmi nerovnomerne rozloženým záujmom
o využívanie týchto služieb (len počas 15 týždňov výučby v letnom a zimnom semestri, v týždni
dni utorok – štvrtok) mala JLF UK problém získať vhodného uchádzača o nájom. Na základe
referencií a dobrých skúseností s kvalitou poskytovaných služieb príležitostne pre JLF UK
firmou „Maťovčík“, ktorá má cukrárenskú a lahôdkársku výrobňu v Martine, oslovila fakulta
Andreja Maťovčíka (SZČO) s ponukou na prevádzku bufetu v nových priestoroch. Nájomca má
jednu podobnú prevádzku v centre mesta Martin s dobrými referenciami.
Doteraz sú s prevádzkou bufetu spokojní zamestnanci, študenti a hlavne zahraniční študenti –
vedúci bufetu komunikuje aj v anglickom jazyku a prispôsobuje ponuku požiadavkám
návštevníkov.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.
Poznamenávame, že výber nájomcu a cenovú kalkuláciu schválil Akademický senát
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na svojom zasadnutí dňa 18.05.2015 – uznesenie č.
20/2015 .

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
dekan JLF UK

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

Žiadateľ: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor 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 je časť pozemku registra „E“, parc. č. 20801 nachádzajúcich sa v k. ú. Karlova Ves
a uvedenom na LV č. 5284 (pri moste Lafranconi).
2. Identifikácia nájomcu
Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO 44 540 957, DIČ 2022735396, IČ DPH
SK2022735396, zastúpená: János Gaál, člen predstavenstva a Pavol Čery, technický riaditeľ na
základe plnomocenstva. Bankové spojenie:
., IBAN:
.
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Predmetom nájmu je časť pozemku registra „E“ parc. č. 20801, na ktorom je umiestnené jedno
reklamné zariadenie (ďalej len „RZ“). V zmysle Rozhodnutia OÚ Bratislava, katastrálneho odboru
č. 2/2014/ROEP Karlova Ves, zo dňa 11. 12. 2014, je pozemok evidovaný vo vlastníctve UK.
Uznesením č. 24. 2/2016 zo 4. Zasadnutia AS UK dňa 20. apríla 2016 bol udelený súhlas s nájmom
nehnuteľného majetku na umiestnenie RZ s tromi reklamnými plochami rozmeru 8,0 x 5,0 m v tvare .
Nájomca žiada o súhlas so zväčšením veľkosti reklamných plôch RZ na veľkosť 9,6 x 8,2 m v tvare
„ “.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Výška nájmu za zväčšené RZ je 5 335,- € ročne. Nájom je oslobodený od DPH.
Nájomné za predmet nájmu bude nájomca uhrádzať v polročných splátkach, a to vo výške 2 667,50 €,
vždy k 10. 04. A 10. 10. bežného roka.
Cena za bude nájomcovi fakturovaná po jeho osadení a oznámení prenajímateľovi.
Bratislava, 30. 5. 2016

Ing. Helena Nemčeková

+421 2 59244228

helena.nemcekova@rec.uniba.sk

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

5. Doba nájmu
Nájom bol uzatvorený na dobu určitú, na päť rokov od 01. 05. 2016 do 30. 04. 2021.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Doporučujem odsúhlasiť zmenu, ktorá bude predmetom dodatku k zmluve o nájme pozemku.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Stavebné konanie a všetky finančné náklady spojené s osadením reklamného zariadenia znáša v plnom
rozsahu nájomca.

_______________________________
podpis žiadateľ

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 23. 05. 2016.
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného
majetku.

Ing. Helena Nemčeková
RPČaSN OIOČ RUK

Bratislava, 30. 5. 2016

Ing. Helena Nemčeková

+421 2 59244228

helena.nemcekova@rec.uniba.sk

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

Žiadateľ:
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
Rektorát UK
Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom stojanov na lode
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
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.

o udelenie predchádzajúceho

Náležitosti budúceho nájmu:
1.

Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Predmetom nájmu je predĺženie zmluvy o užívaní stojanov na lode, ktoré sa nachádzajú v budove
Centra univerzitného športu, Lodenice UK (ďalej ako „Lodenica UK“) na Botanickej ul. č. 7,
Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par.
3141, súp. č. stavby 6216 a č. par. 3155/11.

2. Identifikácia nájomcu
TJ Slávia Medik pri Lekárskej fakulte UK, Sasinkova 2, 813 72 Bratislava, IČO: 31 791 786,
Mgr. Ján Beracka, predseda.
3.

Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Uskladnenie lodí na úložných priečkach stojanov v hangári Lodenice CUŠ UK. Nájomca požiadal
o zníženie počtu úložných priečok zo 14 na 7.

4.

Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Cena za užívanie jednej úložnej priečky je 33,- € ročne bez DPH, DPH 20 % je 6,60 €, spolu
39,60 € ročne s DPH. Cena za 7 priečok je 277,20 € ročne.

5. Doba nájmu
Užívateľ žiada o predĺženie Zmluvy o užívaní stojanov na lode o päť rokov, od 01. 01. 2017
do 31. 12. 2021.
Ing. Helena Nemčeková 6. 6. 2016

+421 2 59244228

helena.nemcekova@rec.uniba.sk

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
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6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Súčasný užívateľ užíva predmet zmluvy od 1.7.2009 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 23. 05. 2016.
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného
majetku.

Ing. Helena Nemčeková
RPČaSN OIOČ RUK

Ing. Helena Nemčeková 6. 6. 2016
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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

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
a) nebytový priestor o výmere 145 m² - sklad, nachádzajúci sa na ul. Staré Grunty 55,
v obci Bratislava, B-7, súp. č. 6311, parcela č. 3017/10, k. ú. Karlova Ves, LV 727;
b) parkovacia plocha o výmere 20 m², parcela č. 3017/17, k. ú. Karlova Ves, LV 727.
2. Identifikácia nájomcu
IPOS Slovakia s.r.o., Jamnického 16, 841 05 Bratislava
Zastúpená: Ivona Hodáková, konateľka
IČO: 35872683, DIČ: 2021773391, IČ DPH: SK2021773391
IBAN:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
a) sklad materiálu, b) parkovacia plocha.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
a) nájomné vo výške 27,00 € / m2 / 1 rok, t. j. 3.915,00 € ročne;
b) nájomné vo výške 14,00 € / m2 / 1 rok, t. j. 280,00 € ročne, plus 56,00 € DPH.
Cena za služby a energie
dodávka elektriny, strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu - paušálne 6 € / m2/ 1 rok,
t. j. 870,00 € ročne, plus 174,00 € DPH.
Nájomca nemá dodávku iných energií, odber elektriny má minimálny.
5. Doba nájmu
Od 01.09.2016 do 31.08.2019.

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Jedná sa o predĺženie nájmu. Nájomca má uhradené k 31.05.2016 všetky záväzky voči
prenajímateľovi, faktúry platí pravidelne.

Príloha: 2

.....................................................
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 31. 05. 2016.
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného
majetku.

Ing. Helena Nemčeková
RPČaSN OIOČ RUK

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

