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Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku
__________________________________________________
Materiál obsahuje:
1. Návrhy uznesení.
2. Žiadosti o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku:
1.

Farmácia, n.o.

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. (dekan FaF UK)

lekáreň

2.

ALMANACH, s.r.o.

Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)

bufet

3.

OFFICE 110 architekti, s.r.o.

Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)

kancelárie

4.

OZ Športový klub Medvedica

Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)

sklad šport. potrieb

5.

Dallmayr Vending & Office

Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK)

nápojové automaty

6.

Martin Neuschl - Createes

Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK)

rekl. a market. štúdio

7.

MUDr. Danica Petrovajová

Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK)

ambulancia

8.

MUDr. Magdaléna Muráňová

Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK)

zubná ambulancia, čakáreň

9.

Práčovne CENT, s.r.o.

Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK)

mobilná práčovňa

10.

Roxy catering, s.r.o.

Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK)

kancelárie, sklad

11.

Sequra Integral Slovakia, s.r.o.

Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK)

sklad

12.

SOUND and LIGHT, s.r.o.

Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK)

sklad, kancelárie

13.

Študentský servis

Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK)

kancelária

14.

SVD group, s.r.o.

Mgr. Róbert Gula (riaditeľ VM Mlyny UK)

kancelárie, sklady

15.

Vodácky klub Tatran

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

pozemok – prívesy na lode

16.

GASTRO LS, s.r.o.

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

stravovacie služby

17.

Ladislav Méry - HEURÉKA

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

predajňa kníh

18.

Akadem. Šport. klub DUNAJ

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

nájom priestorov Lodenice

19.

FCHPT STU

rektor UK vzal žiadosť späť na zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 19.10.2016

20.

OBEDIENCE, s.r.o.

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

sklad materiálu

21.

NUBIUM, s.r.o.

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. (dekan FTVŠ UK)

3 reklamné a inform. panely

22.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. (dekan FTVŠ UK)

bankomat

október 2016

Návrhy uznesení
1. Farmácia, n.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

nebytové priestory o výmere 264,55 m2 v budove súpisné číslo 78,
na parcele reg. C-KN č. 11279/1 v katastrálnom území Bratislava
III - Nové Mesto, zapísaná na LV č. 1401, druh stavby Zastavané
plochy a nádvoria; parcela reg. C-KN č. 11279/1 má celkovú
výmeru 4196 m2, na ktorej sa stavba nachádza
Farmácia, n.o., Odbojárov 10, 831 04 Bratislava
IČO : 45 746 371
poskytovanie lekárenskej starostlivosti a zabezpečenie praktickej
výučby povinných predmetov študentov Univerzity Komenského
v Bratislave, Farmaceutickej fakulty v študijnom odbore 7.3.1
farmácia a žiakov odboru farmaceutický laborant
793,65 EUR ročne (3 EUR/m2/rok)
- odvoz smetí a likvidácia odpadu
- dodávka elektriky, vody, teplej vody, tepla na vykurovanie
291 EUR ročne bez DPH (1,10 EUR/m2/rok bez DPH)
telefón sa účtuje podľa skutočnej spotreby mesačne
od 1.11.2016 do 31.8.2021
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.
2. ALMANACH, 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 - miestnosti č. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 35 s celkovou výmerou 386,20 m2
v budove č. súpisné 6162, prízemie, na ulici Botanická č. 25, 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 3117/6
o výmere 3512 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

ALMANACH, s.r.o., Hrušovská 8/A, 821 04 Bratislava
IČO : 35 825 537
prevádzkovanie bufetu rýchleho občerstvenia, zriadenie skladov,
komunikačných priestorov, šatne a priestorov na výrobu a prípravu
jedál
15 382,35 EUR ročne (39,83 EUR/m2/rok)
5 130,26 EUR ročne + DPH
(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015)
Z toho:
elektrická energia 1 268,77 EUR + DPH
ostatné služby
3 861,49 EUR + DPH
(vodné, stočné, teplo, nepretržitá strážna služba, revízia a údržba
hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia a dezinsekcia)
od 1.11.2016 do 30.09.2018
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. OFFICE 110 architekti, 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

nebytové priestory - miestnosti č. 937, 943 a 944 s celkovou
výmerou 40 m2
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
OFFICE 110 architekti s.r.o., 29. augusta 30, 811 09 Bratislava
IČO : 36 738 034
zriadenie kancelárií pre architektov
1 593,20 EUR ročne (39,83 EUR/m2/rok)
1 909,63 EUR ročne + DPH
(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015)
Z toho:
elektrická energia 1 404,73 EUR + DPH
vodné a stočné
133,83 EUR + DPH
ostatné služby
371,10 EUR + DPH
(upratovanie spoločných priestorov, odvoz a likvidácia odpadu,
strážna služba, revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov,

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

deratizácia)
od 1.1.2017 do 31.12.2017
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. OZ Športový klub Medvedica
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. 907 s celkovou výmerou 20 m2
v objekte B9 prízemie, v areáli ubytovne Švédske domky UK
v Bratislave, 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
OZ Športový klub Medvedica, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
IČO : 42 362 628
zriadenie skladu športových potrieb
796,60 EUR ročne (39,83 EUR/m2/rok)
bez energií
od 1.11.2016 do 31.12.2017
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. Dallmayr Vending & Office, k.s.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 8 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 211 (Výškové budovy, bloky A 1NP a 5 NP a B 5 NP

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

o výmere 3 m2 [3x1] ) a v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky,
bloky L,R,T, 1 NP, o výmere 3 m2 [3x1] ) a v budove č. súpisné
5695 (Manželské internáty, bloky I a J 1NP o výmere 2 m2 [2x1] )
Dallmayr Vending & Office k. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
IČO: 35 803 118
prevádzkovanie nápojových automatov
150 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 60 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.1.2017 do 31.12.2019
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.

6. Martin Neuschl - Createes
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 na Manželských internátoch súp. č. 5695
na parcele č. 2940/24, blok C, prízemie o výmere 23,85 m2
Martin Neuschl – Createes, Nová Dolina 777/22, 967 01 Kremnica
IČO: 50 035 215
reklamné a marketingové štúdio
5 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.12.2016 do 30.11.2019
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. MUDr. Danica Petrovajová
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 na Výškových blokoch súp. č. 211 č. p. 2934
v bloku B na 1.PP o výmere 34,80 m2
MUDr. Danica Petrovajová, ŠDaJ Ľ. Štúra, Staré grunty 36, 842 25
Bratislava IČO: 30 851 211
ambulancia
40 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
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.
8. MUDr. Magdaléna Muráňová 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 na Výškových blokoch súp. č. 211 č. p. 2934
v bloku B na 1.PP o výmere 24,70 m2
MUDr. Magdaléna Muráňová s.r.o., 919 03 Horné Orešany č. 168
IČO: 44 523 530
zubná ambulancia (17,55 m2) a čakáreň(7,15 m2)
40 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
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.

9. Práčovne CENT, s.r.o.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

prenájom časti pozemku (parkoviska) o výmere 20 m2 na parcele
č. 2935, ktorý sa nachádza na ulici Staré Grunty 36
Práčovne CENT, s.r.o., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
IČO: 46 429 727
mobilná práčovňa
10 EUR/m2/rok bez DPH
ostatné služby a energie podľa spotreby(voda + el. energia)
od 1.11.2016 do 31.10.2019
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.

10. Roxy catering, 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

nebytové priestory o celkovej výmere 91,14 m2 na Manželských
internátoch, súp. č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J, prízemie
z toho: kancelárie o výmere 40,87 m2 a sklad o výmere 50,27m2
Roxy catering, s.r.o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava
IČO: 36 701 661
kancelárie a sklad
40 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 40,87m2 (kancelárie) a 20 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 50,27m2
(sklad)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.11.2016 do 31.10.2019
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.

11. Sequra Integral 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
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695
na parcele č. 2940/24, blok I, 1.PP o výmere 17,27 m2 (pivničná
miestnosť bez okien a vetrania)
Sequra Integral Slovakia s.r.o., Sihelné 302, 029 46 Sihelné
IČO: 44 281 765
sklad
20 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.1.2016 do 31.10.2019
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.

12. 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

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

nebytové priestory o celkovej výmere 112,96 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, kancelárie o výmere 44,63 m2)
SOUND and LIGHT, s. r. o., Mlynarovičova 2, 851 03 Bratislava
IČO: 45 580 588
sklad a kancelárie
30 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 68,33 m2
50 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 44,63 m2

Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.11.2016 do 31.10.2019
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.
13. Študentský servis
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 na Výškových blokoch súp. č. .211 č. p. 2934
blok C, prízemie o výmere 31,14 m2
Študentský servis, Jedlíková 5, 040 11 Košice
IČO: 31 730 663
kancelária
83 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.1.2017 do 31.12.2019
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.

14. SVD group, 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

nebytový priestor na Výškových blokoch súp. č. 211 č. p. 2934
blok B, prízemie a suterén 2 o výmere 102,31 m2
SVD group, s.r.o., Staré grunty 36, 842 25 Bratislava
IČO: 35 917 326
kancelárie (34,32 m2) a sklady (67,99 m2)

predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

175 EUR/m2/rok bez DPH (kancelárie)
38 EUR/m2/rok bez DPH (sklady)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
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.

15. Vodácky klub Tatran
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

časť pozemku o rozlohe cca 356,50 m2 nachádzajúcom sa
na parc. č. 3155/11 o rozlohe 4801 m2 zastavané plochy a nádvoria,
k. ú Karlova Ves, zapísaný na LV č. 727
Vodácky klub Tatran Karlova Ves - Bratislava, Botanická 11,
841 04 Bratislava
IČO : 00 686 778
odstavenie 5 - 6 ks prívesov na lode
(vrátane prívesu Farmaceutickej fakulty UK)
10,60 EUR ročne
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.

16. GASTRO LS, s.r.o.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 399 m2
(178 m2 pomoc. priestory (komunikácie, chodby, schodištia) a
221,21 m2 predajnej plochy)

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

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nachádzajúce sa v Bratislave na Štúrovej ul. č. 9, súp. č. 22, na parc.
č. 8890/5 k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 4356
GASTRO LS, s.r.o., Karloveská ul. č 17, 841 04 Bratislava
IČO : 35 923 156
priestory
na
poskytovanie
stravovania,
usporadúvania
spoločenských akcií, vedecké podujatia, prezentácie, školenia,
stretnutia a alternatívne využitie barovej časti ako internetovej
kaviarne
zníženie nájomného na 2 000 EUR/mesiac na obdobie 3 rokov
od 1.11.2016 takto:
za reštauračné NP
221,21 m2
84 EUR/m2/rok,
t. j. 7,00 EUR/m2/mesiac
1 548,47 EUR/mesiac;
za pomocné NP
47,87 m2
84 EUR/m2/rok,
t. j.
7,00 EUR/ m2/mesiac
335,09 EUR/mesiac;
za šatne a sociálne 38,50 m2
10,80 EUR/m2/rok,
2
t. j.
0,90 EUR/ m /mesiac
34,65 EUR/mesiac;
za schodiská, chodby a komunikácie
91,42 m2
10,80 EUR/m2/rok,
t. j.
0,90 EUR/ m2/mesiac
82,28 EUR/mesiac;
spolu:
399,00 m2
2 000,49 EUR/mesiac
zaokrúhlene:
2 000,00 EUR/mesiac
el. energia - nájomca má uzatvorenú zmluvu s dodávateľom;
vykurovanie a vodné a stočné refakturuje nájomcovi Filozofická
fakulta UK
zmluva na predmet nájmu platí do 31.3.2020
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.
17. Ladislav Méry – HEURÉKA
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

nebytový priestor o celkovej rozlohe 35,54 m2 v historickej budove
Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6
na pozemku parc. č. 206, č. súp. 78, k.ú. Staré mesto, zapísané na
LV č. 3405
Ladislav Méry, Ing. – HEURÉKA, Gazdovský rad 35/49,
931 01 Šamorín
IČO : 11 703 776
predajňa kníh, učebníc a doplnkového tovaru
zníženie nájomného na 4 050 EUR ročne

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

paušálna cena za energie 500 EUR ročne vrátane DPH (dodávku
tepla, teplej a studenej vody, stočného a el. energie), t. j. 125 EUR
štvrťročne s DPH
zmluva na predmet nájmu platí do 31.12.2017
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.
18. 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

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

nebytové priestory Bistra na I. nadzemnom podlaží (prízemie)
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
miestnosti bistra sú: č. 106 rozlohy 55,00 m2;
č. 107 rozlohy 12,30 m2; č. 108 rozlohy 5,10 m2; spolu: 72,40 m2
Akademický športový klub DUNAJ, Na Riviére 22,
841 04 Bratislava
IČO: 31 808 301
organizovanie v zimnom období strečovo-pohybovej prípravy
členov klubu v rozsahu 2 x 90 min. týždenne mimo vyučovacích
hodín (podvečer)
150 EUR mesačne
paušálny poplatok za energie 50 EUR mesačne vrátane DPH
od 1.11.2016 do 31.7.2017
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.

20. OBEDIENCE, s.r.o.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytový priestor o výmere 145 m² - sklad,
nachádzajúci sa na ul. Staré Grunty 55, v obci Bratislava, B-7,
súpisné č. 6311, parcela č. 3017/10, k. ú. Karlova Ves, LV 727
OBEDIENCE, s.r.o., Staré Grunty 55, 841 04 Bratislava
IČO: 36 018 325
sklad materiálu
3 915 EUR ročne (27 EUR/m²/rok)
strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu: paušálne 4 EUR/m2/rok
t. j. 580 EUR ročne (plus 116 EUR DPH).
dodávka elektriny bude fakturovaná podľa odpočtu merača
od 1.11.2016 do 31.4.2021
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.

21. NUBIUM, 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

časť oplotenia atletického štadióna FTVŠ UK vo výmere 36,72 m2
(umiestnenie 3 reklamných panelov o rozmeroch 5,1 x 2,4 m)
NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
IČO : 47 545 674
umiestnenie 3 panelov na reklamné a informačné účely
1 200 EUR ročne (1 panel á 400 EUR)
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.
22. Slovenská sporiteľňa, 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

nebytový priestor o výmere 12 m2 na prízemí budovy FTVŠ UK
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IČO : 00 151 653
umiestnenie a prevádzka bankomatu
1 220 EUR ročne
el. energia: preddavkovo 20 EUR/mesiac + DPH
teplo: preddavkovo 15 EUR/mesiac + DPH, vyúčtovanie najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka
upratovanie 1 m2 pred bankomatom: 10 EUR/m2/mesiac + DPH,
t.j. 144 EUR s DPH ročne vždy k 31.3. príslušného roka
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.

Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
Ulica odbojárov 10, 832 32 Bratislava 3
Akademický senát UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
816 06 Bratislava
Naša značka: 250/SD/2016

V Bratislave dňa 29.7.2016

Vec: žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
Žiadateľ: Farmaceutická fakulta UK
Dekan fakulty/riaditeľ SHS/kvestorka UK : prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
názov súčasti, resp. vnútornej organizačnej jednotky Farmaceutická fakulta UK
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
Žiadame o udelenie súhlasu s nájmom nebytových priestorov pre spoločnosť Farmácia, n.o., so sídlom
Odbojárov 10, 831 04 Bratislava, IČO 45 746 371 súpisné číslo 78, na parcele reg. C-KN č. 11279/1
v katastrálnom území Bratislava III - Nové Mesto, zapísaná na LV č. 1401, druh stavby Zastavané
plochy a nádvoria, parcela reg. C-KN č. 11279/1 má celkovú výmeru 4196 m2, na ktorej sa stavba
nachádza) Univerzitu Komenského v Bratislave, so sídlom Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava,
zastúpenú rektorom prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD., IČO 00397865 a Farmaceutickú fakultu, so
sídlom Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, zastúpenú dekanom prof. PharmDr. Pavlom Mučajim, PhD.
ako správcom.
Priestory sa využívajú na účely činnosti neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné
služby, k poskytovaniu lekárenskej starostlivosti a k zabezpečeniu praktickej výučby povinných
predmetov študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty v študijnom odbore
7.3.1 farmácia a žiakov odboru farmaceutický laborant.
2. Identifikácia nájomcu
názov:
adresa:
zastúpená:
IČO :

Farmácia, n.o.
Odbojárov 10, 831 04 Bratislava
PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.
45 746 371

tel.: +421-2-50117101

e-mail: sd@fpharm.uniba.sk

web: http://www.fpharm.uniba.sk

IČO: 00397865

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Účelom nájmu je využitie priestorov na účely činnosti neziskovej organizácie poskytujúcej
všeobecne prospešné služby, k poskytovaniu lekárenskej starostlivosti a k zabezpečeniu praktickej
výučby povinných predmetov študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej
fakulty v študijnom odbore 7.3.1 farmácia a žiakov odboru farmaceutický laborant.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
výška nájomného sa navrhuje:
predajňa – 264,55 m2
Spolu za rok

3,00- Eur / m2 / 1 rok
793,65,00 Eur / 1 rok

Platba za služby :
- odvoz smetí a likvidácia odpadu
- dodávka elektriky, vody, teplej vody, tepla na vykurovanie
Celkom

1,10 Eur / rok / m2 bez DPH.
291,00 Eur/rok/bez DPH

Telefón sa účtuje podľa skutočnej spotreby mesačne
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní od 1.9.2016 do 31.8.2021.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Priestory sa využívajú na účely činnosti neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné
služby, k poskytovaniu lekárenskej starostlivosti a k zabezpečeniu praktickej výučby povinných
predmetov študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty v študijnom odbore
7.3.1 farmácia a študentov odboru farmaceutický laborant.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Neplánuje sa technické zhodnotenie

Farmácia, n.o.
Odbojárov 10
831 04 Bratislava
IČO : 45 746 371
Súpisné číslo: 78
Parč. Č.: C-KN č. 11279/1
Výmera: 264,55 m 2
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan fakulty
tel.: +421-2-50117101

e-mail: sd@fpharm.uniba.sk

web: http://www.fpharm.uniba.sk

IČO: 00397865

Žiadateľ: Mgr. Ivan Daňo,
riaditeľ VI Družba, UK

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov a 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

Predmetom žiadosti je rozšírenie nájmu o nebytový priestor - miestnosti
č. 19 (9,4m2 ) a č. 35 (32,56m2) v celkovej výmere 41,96 m2 od 01.11.2016.
Celková výmera prenajatých priestorov nájomcovi ALMANACH, s.r.o.
je 386,20 m2.
Predmetom nájmu sú nebytové priestory, miestnosti číslo 11,13, 14, 15, 16,17,
18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31,35 s celkovou výmerou 386,20 m2,
ktoré sa nachádzajú v budove Vysokoškolského internátu Družba,
č. súpisné 6162, prízemie, na ulici Botanická 25 v obci Bratislava - m.č.
Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves , zapísané
na liste vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym úradom – Správou katastra
pre hlavné mesto SR Bratislavu, druh stavby 20 – iná budova, číslo
parcely 3117/6 o výmere 3512 m2, na ktorej sa stavba nachádza.
2. Identifikácia nájomcu

ALMANACH, s.r.o.
Sídlo:
Hrušovská 8/A, 821 04 Bratislava II.
Zastúpený:
Jana Fúsková, konateľ
IČO:
35 825 537
DIČ:
202 161 8698
IČ DPH:
SK202 161 8698
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:
OR Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel: Sro, vložka číslo 25446/B
3.

Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu

Účelom nájmu nebytových priestorov je prevádzkovanie bufetu rýchleho
občerstvenia, zriadenie skladov, komunikačných priestorov, šatne
a priestorov na výrobu a prípravu jedál.

4.

Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií

Výška nájomného je 39,83 eur /1 m2 / rok t. j 15 382,35 eur ročne za
celkovú výmeru 386,20 m2 prenajatých priestorov.
Nájom je oslobodený od DPH.
Cena za poskytované služby a dodávku energií bude od 01.11.2016 vo
výške 5 130,26 eur + DPH / rok . Zálohový list platný od 01.11.2016 je
prílohou tejto žiadosti.
Spotreba elektrickej energie a plynu budú faktúrované na základe
skutočnej spotreby, nameranej elektromerom a meračom plynu
5.

Doba nájmu

Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01.11.2016 do 30.09.2018.

6.

Zdôvodnenie výberu nájomcu

Uchádzač je naším súčasným nájomcom. Poskytuje bufetové služby
a stravovanie ( obedy a večere ) pre študentov, zamestnancov a hotelových
hostí najmä v poobedňajších a večerných hodinách a počas víkendu.
Zabezpečuje stravovacie služby pre návštevníkov kongresového centra a
akcie organizované fakultami UK.
7.

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

Bez technického zhodnotenia.

Bratislava 29.09.2016

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

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 prenájom nebytových priestorov o výmere 8 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č.
súpisné 211(Výškové budovy, bloky A 1NP a 5 NP a B 5 NP o výmere 3 m2(3x1) )
a v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, bloky L,R,T, 1 NP, o výmere 3m2(3x1) )
a v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, bloky I a J 1NP o výmere 2 m2(2x1).

2. Indentifikácia nájomcu
Dallmayr Vending & Office k. s.
Sídlo : Prístavná 10, 82109 Bratislava
IČO : 35803 118
IČ DPH : SK 2020281725
DIČ : 2020281725
Zapísaný : OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sr., vložka č.: 1331/B
Číslo účtu :
Zastúpená : Dallmayr Management s. r. o., komplementár, Róbert Tkáč, konateľ
Kontakt:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Prevádzkovanie nápojových automatov
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 150,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 60,-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 1.1.2017 do 31.12.2019.

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca prevádzkuje automaty na internáte od roku 2005 a požiadal o rozšírenie 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 C, prízemie o výmere 23,85 m2. Nájomný priestor je v dobrom stave. Voda a WC je
v rámci priestorov.
2. Indentifikácia nájomcu
Martin Neuschl – Createes
Sídlo: Nová Dolina 777/22, Kremnica 96701
Korešpondenčná adresa: Belániková 4, 84104 Bratislava
Rodné číslo:
IČO: 50035215
DIČ: 107 209 6850
Zapísaný: Okresný úrad Žiar nad Hronom
Č.živ.reg.: 680-19534
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakt:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Reklamné a marketingové štúdio.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 50, -EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok
plus DPH , skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.

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

5.Doba nájmu
Od 1.12.2016 do 30.11.2019.
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si už prenajíma priestory od roku 2015 a žiada o predĺženie a rozšírenie nájmu.
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.

_______________
podpis žiadateľa

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

Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnuteľnosti,
Žiadam

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o priestor na Výškových blokoch súp.č.211 č.p.2934 v bloku B na 1.PP o výmere
34,80 m2. Objekt(výškové bloky) je v pôvodnom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný
priestor v pôvodnom stave, nevyžaduje žiadne úpravy na splnenie účelu nájmu. Prístup dobrý,
možnosť parkovania v blízkosti objektu. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci
bloku.
2. Indentifikácia nájomcu
MUDr. Danica Petrovajová
Sídlo : ŠDaJ Ľ. Štúra, Staré grunty 36, 842 25 Bratislava
IČO : 30851211
Licencia o poskytovaní zdravotnej starostlivosti : OZ – 2501/2004
Číslo účtu :
Zastúpená : MUDr. Danica Petrovajová (ďalej len konateľ)
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Ambulancia
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 1.1.2017 do 31.12.2021.

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

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si priestor prenajíma od roku 2007.
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.
_______________
podpis žiadateľa

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

Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnuteľnosti,
Žiadam

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o priestor na Výškových blokoch súp.č.211 č.p.2934 v bloku B na 1.PP o výmere
24,70 m2. Objekt(výškové bloky) je v pôvodnom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný
priestor v pôvodnom stave, nevyžaduje žiadne úpravy na splnenie účelu nájmu. Prístup dobrý,
možnosť parkovania v blízkosti objektu. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci
bloku.
2. Indentifikácia nájomcu
MUDr. Magdaléna Muráňová s.r.o.
Sídlo: 919 03 Horné Orešany č.168
IČO: 44 523 530
Zapísaná: v OR Okresného súdu Trnava
Oddiel: sro, Vložka č.: 23202/T

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Zubná ambulancia (17.55 m2) a čakáreň(7,15 m2)
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 1.1.2017 do 31.12.2021.

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

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si priestor prenajíma od roku 2007.
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 prenájom časti pozemku o výmere 20 m2 na parcele č.2935, ktorý sa nachádza na
ulici Staré Grunty 36. Ide o časť parkoviska.
2. Indentifikácia nájomcu
Práčovne CENT, s.r.o.
Sídlo : Námestie Hraničiarov 39, 85103 Bratislava
IČO : 46429727
Zapísaná : Okresný súd Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 81161/B
Zastúpená : Mgr. Vladimír Kupčo
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Mobilná práčovňa
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 10, -EUR/m2/rok bez DPH, ostatné služby a energie podľa
spotreby(voda+el.energia).
5.Doba nájmu
Od 1.11.2016 do 31.10.2019.
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca požiadal o prenájom pozemku..

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, 842 25 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnuteľnosti,
Žiadam

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o priestory o celkovej výmere 91,14 m2 na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na
parcele č.2940/24, blok J, prízemie. Z toho kancelárie o výmere 40,87 m2 a sklad o výmere
50,27m2. Priestory sú v pôvodnom stave, sociálne zariadenia v rámci budovy.
2. Indentifikácia nájomcu
Roxy catering, s.r.o.
Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01
IČO: 36 701 661
DIČ: 2022284924
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
Oddiel: s.r.o. Vložka: 43217/B
Zastupená: Ján Benetin, konateľ
Kontakt:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Kancelárie a sklad.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 40, -EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 40,87m2(kancelárie) a 20
EUR/m2/rok za priestory o výmere 50,27m2(sklad) , energie a služby zálohový poplatok 16,EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.

5.Doba nájmu

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny
sekretariát riaditeľa
Staré grunty 36, 842 25 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Od 1.11.2016 do 31.10.2019.
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2010 a žiada o predĺženie nájmu.
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.

_______________
podpis žiadateľa

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny
sekretariát 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 príkazu rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnuteľnosti,
Žiadam

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o priestor na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok I,
1.PP. o výmere 17,27 m2. Pivničná miestnosť bez okien a vetrania.
2. Indentifikácia nájomcu
Sequra Integral Slovakia s.r.o.
Sídlo: Sihelné 302, 02946 Sihelné
IČO: 44281765
DIČ: 2022657582
IČ DPH: 2022657582
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
Zapísaný: OR okresný súd Žilina, vložka č. 49899/L
Zastupený: Marek Vydra, konateľ
Kontakt:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Sklad.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 20, -EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 8,-EUR/m2/rok
plus DPH , skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5.Doba nájmu
Od 1.11.2016 do 31.10.2019.

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

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca sám požiadal o prenájom voľného priestoru.
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 o celkovej 112,96 výmere 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, kancelárie o výmere 44,63 m2 ).
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
Sklad a kancelárie.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 30, -EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 68,33 m2 a 50 eur/m2/rok bez
DPH za priestory o výmere 44,63 . Energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus
DPH , skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5.Doba nájmu
Od 1.11.2016 do 31.10.2019.

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 priestor na Výškových blokoch súp.č.211 č.p.2934 v blok C, prízemie o výmere
31,14 m2. Objekt(výškové bloky) je v pôvodnom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný
priestor v pôvodnom stave, nevyžaduje žiadne úpravy na splnenie účelu nájmu. Prístup dobrý,
možnosť parkovania v blízkosti objektu. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci
bloku.
2. Indentifikácia nájomcu
Študentský servis
Sídlo : Jedlíková 5, 040 11 Košice
IČO : 31730663
IČ DPH: SK 2020489075
Zapísaný: Okresný súd Košice 1, vložka č.8134/V
Číslo účtu : 2620012968/110
Zastúpená : Ing. Milan Michalík, Kurská 23, (ďalej len nájomca)
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Kancelária
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné kancelárie 83 ,-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 1.1.2017 do 31.12.2019.

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny
sekretariát riaditeľa
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si priestor prenajíma od roku 2008 a žiada o predĺženie nájmu.
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.
_______________
podpis žiadateľa

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

Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku

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

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o priestor na Výškových blokoch súp.č.211 č.p.2934 blok B, prízemie a suterén 2
o výmere 102,31 m2. Objekt(výškové bloky) je v pôvodnom stave, čiastočne rekonštruovaný.
Nájomný priestor v pôvodnom stave, nevyžaduje žiadne úpravy na splnenie účelu nájmu.
Prístup dobrý, možnosť parkovania v blízkosti objektu. Voda a sociálne zariadenia sa
nachádzajú v rámci bloku.
2. Indentifikácia nájomcu
SVD group, s r.o.
Sídlo: Staré grunty 36, 842 25 Bratislava
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I
Odd. , Vložka č: 34596/B
Zastúpená: Martin Martonka, konateľ
IČO: 35 917 326
DIČ: 2021941735
IČ DPH: SK 2021941735
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakt:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Kancelárie(34,32 m2) a sklady(67,99 m2)

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

4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné kancelárie 75 ,-EUR/m2/rok bez DPH, sklady 38 ,-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 1.1.2017 do 31.12.2021.
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si priestor prenajíma od roku 2008 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
REKTORÁT
Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava

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

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

Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Predmetom nájmu je časť pozemku o rozlohe cca 356,50 m2 nachádzajúcom sa na parc. č. 3155/11
o rozlohe 4801 m2 zastavané plochy a nádvoria, k. ú Karlova Ves, zapísaný na LV č. 727.
2. Identifikácia nájomcu
Vodácky klub Tatran Karlova Ves - Bratislava, Botanická 11, 841 04 Bratislava. IČO 00 686 778, DIČ
2020802487, bankové spojenie:
., č. účtu
, zapísaný
v registri Občianskych združení.
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Predmetom žiadosti je predĺženie zmluvy o nájme pozemku predmetu nájmu podľa ods. 1 na ďalšie
obdobie. Pozemok je po skultivovaní využívaný na odstavenie 5 – 6 prívesov na lode, vrátane prívesu
Farmaceutickej fakulty UK.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Navrhovaná výška nájmu je stanovená vo výške 10,60 € ročne vzhľadom na celoročnú starostlivosť
o pozemok zo strany nájomcu. Nájom je oslobodený od DPH.
5. Doba nájmu
Nájomca žiada o predĺženie nájmu pozemku o 5 rokov, t. j. od 01.01.2017 do 31.12.2021.
Bratislava, 18. 10. 2016

 Ing. Helena Nemčeková

 +421 2 59244228

 helena.nemcekova@rec.uniba.sk

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
REKTORÁT
Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Pozemok nie je v súčasnosti využívaný UK.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Nie je predmetom nájomnej zmluvy.

___________________________
podpis žiadateľa

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 27. 06. 2016.
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného
majetku.

Ing. Helena Nemčeková
RPČaSN OIOČ RUK

Bratislava, 18. 10. 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 nehnuteľného majetku

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

Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Predmetom nájmu sú nebytové priestory o výmere 399 m2 - 178 m2, pomoc. priestory (komunikácie,
chodby, schodištia) a 221,21 m2 predajnej plochy, nachádzajúce sa v Bratislave na Štúrovej ul. č. 9,
súp. č. 22, na parc. č. 8890/5 k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 4356.

2. Identifikácia nájomcu
GASTRO LS, s.r.o., Karloveská ul. č 17, 841 04 Bratislava; IČO 35 923 156, DIČ 2021954297; IČ
DPH SK2021954297; bankové spojenie:
. Konateľom spoločnosti
je Ing. Lukáš Suchánek.
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Nebytové priestory budú určené ako priestory na poskytovanie stravovania, usporadúvania
spoločenských akcií, vedecké podujatia, prezentácie, školenia, stretnutia a alternatívne využitie
barovej časti ako internetovej kaviarne.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Zmluva o nájme nebytových priestorov (ďalej len „NP“) bola predĺžená do 31. 03. 2020. Vzhľadom
na stratu vo výške 15 000,- €, ktorá vznikla nájomcovi počas realizácie prestavby električkovej trate
na Štúrovej ul. a tiež nutnosť riešiť opravy v NP, navrhuje nájomca zníženie nájomného na 2 000,€/mesiac na obdobie 3 rokov takto:
za reštauračné NP
221,21 m2 84,00 €/m2/rok, t. j. 7,00 €/m2/mesiac 1 548,47 €/mesiac;
za pomocné NP
47,87 m2 84,00 €/m2/rok, t. j. 7,00 €/m2/mesiac
335,09 €/mesiac;
za šatne a sociálne
38,50 m2 10,80 €/m2/rok, t. j. 0,90,€/m2/mesiac
34,65 €/mesiac;
 Ing. Helena Nemčeková, 12. 9. 2016

 +421 2 59244228

 helena.nemcekova@rec.uniba.sk

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
REKTORÁT
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1
za schodiská, chodby
a komunikácie
91,42 m2 10,80 €/m2/rok, t. j. 0,90 €/m2/mesiac
82,28 €/mesiac;
spolu:
399,00 m2
2 000,49 €/mesiac.
Zaokrúhlene:
2 000,00 €/mesiac.
Služby spojené s prenájmom nebytových priestorov: el. energia – nájomca má uzatvorenú zmluvu
s dodávateľom; vykurovanie a vodné a stočné refakturuje nájomcovi Filozofická fakulta.
Navrhujem znížené nájomné od 01. 10. 2016.
5.

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

6.

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

7.

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

___________________________
podpis žiadateľa

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 26. 04. 2016.
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného
majetku.

Ing. Helena Nemčeková
RPČaSN OIOČ RUK

 Ing. Helena Nemčeková, 12. 9. 2016

 +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

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 žiadosti je zníženie nájmu za prenajatý nebytový priestor o celkovej rozlohe 35,54 m2,
v ktorom nájomca prevádzkuje predajňu kníh, učebníc a doplnkového tovaru. Predmet nájmu sa
nachádza v historickej budove Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6 na
pozemku parc. č. 206, č. súp. 78, k.ú. Staré mesto, zapísané na LV č. 3405.
2. Identifikácia nájomcu
Ladislav Méry, Ing. – HEURÉKA, Gazdovský rad 35/49, 931 01 Šamorín. Konateľom je Ing. Ladislav
Méry, IČO 11703776, DIČ 1020362563, bankové spojenie:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Predmetom nájmu je predajňa kníh, učebníc a doplnkového tovaru.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Výška nájmu je 5 400,- € ročne, t. j. 1 350,- € štvrťročne alebo 450,- € mesačne. Paušálna cena za
energie je 500,- € ročne vrátane DPH (dodávku tepla, teplej a studenej vody, stočného a el. energie),
t. j. 125,- € štvrťročne s DPH.

Bratislava, 29. 6. 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
Cenu za nájom požiadal nájomca upraviť nasledovne:
mesiac
nájomné Zľava Nájomné po zľave Nájomné štvrťročne
január
450,- € 50 %
225,- €
1 125,- €
február
450,- €
0%
450,- €
marec
450,- €
0%
450,- €
apríl
450,- €
0%
450,- €
1 125,- €
máj
450,- €
0%
450,- €
jún
450,- € 50 %
225,- €
júl
450,- € 100 %
0,- €
450,- €
august
450,- € 100 %
0,- €
september
450,- €
0%
450,- €
október
450,- €
0%
450,- €
1 350,- €
november
450,- €
0%
450,- €
december
450,- €
0%
450,- €
Spolu ročne:
4 050,- €
Nájomca by po schválení uhrádzal nájomné a cenu za energie v štvrťročných splátkach takto:
1. štvrťrok
nájom 1 125,- € + služby 125, € s DPH
spolu: 1 250,- €;
2. štvrťrok
nájom 1 125,- € + služby 125,- € s DPH
spolu: 1 250,- €;
3. štvrťrok
nájom 450,- € + služby 125,- € s DPH
spolu: 575,- €;
4. štvrťrok
nájom 1 350,- € + služby 125,- € s DPH
spolu: 1 475,- €;
Celkom ročne: nájom 4 050,- € + služby 500,- € s DPH
spolu: 4 550,- €.
5. Doba nájmu
Nájomník žiada o zľavu na nájomnom podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov platnej do
31.12.2017.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Súčasný nájomca má nebytový priestor prenajatý od roku 2009, zmluvné záväzky si plní v lehote
splatnosti.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu boli vykonané na ťarchu nájomcu.

___________________________
podpis žiadateľa

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 27. 06. 2016.
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného
majetku.
Ing. Helena Nemčeková, RPČaSN OIOČ RUK

Bratislava, 29. 6. 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
Vnútorná organizačná zložka: RPČaSN OIOČ RUK
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 o udelenie predchádzajúceho písomného
súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1.

Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Predmetom nájmu sú nebytové priestory (ďalej len „NP“) Bistra na I. nadzemnom podlaží
(prízemie) 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.
Miestnosti bistra sú: č. 106 rozlohy 55,00 m2; č. 107 rozlohy 12,30 m2; č. 108 rozlohy 5,10 m2;
spolu: 72,40 m2.

2.

Identifikácia nájomcu
Akademický športový klub DUNAJ, Na Riviére 22, 841 04 Bratislava, IČO: 31808301, DIČ
2022023289

3.

Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Žiadateľ plánuje v prenajatých NP organizovať v zimnom období strečovo-pohybovú prípravu
členov klubu v rozsahu 2 x 90 min. týždenne mimo vyučovacích hodín (podvečer).

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Výška nájmu je 200,- €/mesiac, v čom je zahrnuté:
a)
150,- € mesačne za prenájom, nájom je oslobodený od DPH;
b)
50,- € mesačne paušálny poplatok za energie vrátane DPH (41,67 € bez DPH, DPH
20 % je 8, 33 €, spolu s DPH je to 50,- €).
Nájomca uhradí mesačné nájomné na základe faktúry vystavenej prenajímateľom vždy k 10. dňu
mesiaca.
5. Doba nájmu
Užívateľ žiada o prenájom predmetných NP od 01. 11. 2016 do 31. 07. 2017, t. j. 9 mesiacov.
 Ing. Helena Nemčeková , Bratislava,4. 10. 2016

 +421 2 59244228

 helena.nemcekova@rec.uniba.sk

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

Zdôvodnenie výberu nájomcu
Užívateľ je občianske združenie – Akademický športový klub, ktorý združuje reprezentačné
posádky SR v raftingu KVR Mistral, VK Iuventa, VK Cabanos a Slovak Junior Rafters a činnosť
vykonáva na základe súhlasu na vykonávanie činnosti Akademického športového klubu DUNAJ
pri Univerzite Komenského v Bratislave zo dňa 7.10.2005.

7.

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

.______________________________
podpis žiadateľa

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 03. 10. 2016.
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného
majetku.

Ing. Helena Nemčeková
RPČaSN OIOČ RUK

 Ing. Helena Nemčeková , Bratislava,4. 10. 2016

 +421 2 59244228

 helena.nemcekova@rec.uniba.sk

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
REKTORÁT

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

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

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

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 rozšírenie prenajímanej plochy:
d) nebytový priestor o výmere 145 m² - sklad, nachádzajúci sa na ul. Staré Grunty 55, v obci
Bratislava, B-7, súpisné č. 6311, parcela č. 3017/10, k. ú. Karlova Ves, LV 727.
2. Identifikácia nájomcu
OBEDIENCE, s.r.o., Staré Grunty 55, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Kazimír Maťo, konateľ
IČO: 36018325, DIČ: 2020080502, IČ DPH: SK2020080502
IBAN:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
d) sklad materiálu.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
d) nájomné vo výške 27,00 € / m2 / 1 rok, t. j. 3.915,00 € ročne.
Cena za služby a energie
Strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu - paušálne 4 € / m2/ 1 rok,
t. j. 580,00 € ročne, plus 116,00 € DPH.
Dodávka elektriny je fakturovaná podľa odpočtu merača.
5. Doba nájmu
Od 01.11.2016 do 30.04.2021.

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Jedná sa o rozšírenie predmetu nájmu podľa zmluvy o nájme nebytových priestorov a
pozemku odsúhlaseného Uznesením č. 14. 1/2016 z 3. zasadnutia Akademického senátu UK
v Bratislave dňa 02.03.2016.

Prílohy: 2

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

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 04. 10. 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

Prilohad. 1 k Vnftorn6mupredpisuUK d. 1912010
SmernicirektoraUK
Liudut"l'
Dekanfakulty/riaditel'SHs/kvestor
doc.Mgr. Mariin Vanderka,PhD.
UK
jednotky dekan FTVS UK
nhzovsfidasti,resp.vnftornej organizadnej

Ziadosf o udeleniesrihlasus nfjmom nehnutel'n6homajetku
V srilades $ 13 ods. 1 pism. h) zSkonaNR SR E. 17612004
Z. z. o nakladanis majetkom
verejnopr6vnych
in5titricifa o zmene zitkonaNR SR (,. 25911993Z. z. o Slovenskejlesnfckej
komorev zneni neskor5fchpredpisov,podl'avnritorndhopredpisu(). l9l20l0 Smernicerektora
UK Nakladanie
s majetkomUK v Bratislave
Ziadam
Akademickf senit Univerzity Komensk6ho v Bratislave o udelenie predchidzajriceho
pisomn6hosrihlasuna n6jomnehnutel'ndho
majetku.
N6leZitosti
budficeho
n6jmu:
L Specifik6ciapredmetun6jmu:oa zddvodneniedodasnejnepotrebnosti
majetku
N6jom iasti oploteniaatletick6hoStadi6naFTVS UK - umiestnenie3 reklamnfch
panelov /jedenpanelo rozmeroch5,1x 2r4m, celkovdplocha:36172m2/
2. Identifik6cia
n6jomcuNUBIUM, s.r.o.,Treniianska55,82109 Bratislava
rdo : +zscs674, It. DPH: SK2023978055,
i. ]fl1tuz262402gg
5| | 100
Ing. LadislavStra5il,Ing. Ivan Peller- konatelia
3. Udel n6jmu,spdsoba rozsahuLivaniapredmetu
n6jmu
3 panelyna reklamn6a informadn6sluZby
4. V1iSkan6jomn6ho,cenaza poskytovan6sluZbya dod6vkuenergii
1 200,-€ rodne /1 panel 6 400,-€,1
SluZbya doddvkaenergii:5. Doban6jmu
1. 1.2017-31.12.2021
6. Zddvodnenievjberu niijomcu
Pokradovanienijmu, n6jomcovikonii zmluva 31.,12.2016
jeho odpisovania
predmetun6jmu,rie5enie
7. Technick6zhodnotenie
a sp6sobvyrovnania
po ukondenin6jmu.
technickdho
zhodnotenia
Ned6jdek technick6muzhodnoteniu.

doc.Mgr. Mariin Vanderka,PhD
podpis Liadatel'a
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Prilohad. I k Vnirtom6mupredpisuUK d. 1912010
SmernicirektoraUK
Liudut"l"
Dekanfakulty/riaditef
SHs/kvestor
uK
doc.Mgr. Maririn vanderka, PhD.
jednotky dekan FTVS UK
ndzovsfdasti,resp.vnfitornejorganizadnej

Ziadost'o udeleniesrihlasus n6jmom nehnutel'n6homajetku
V sflade s $ 13 ods. I pism. h) zbkonaNR SR (,. 17612004Z. z. o nakladanfs majetkom
verejnopr6vnych
in5titricii a o zmene zilkonaNR SR (). 25911993Z. z. o Slovenskejlesnickej
komorev zneni neskor5fchpredpisov,podl'avnirtorn6hopredpisud,. 1912010Smernicerekrora
UK Nakladanies majetkomUK v Bratislave
Ziadam
Akademickj senft Univerzity Komensk6hov Bratislave o udelenie predchfdzajriceho
pisomn6hosrihlasuna n6jomnehnutel'n6ho
majetku.
N6leZitosti
budriceho
nSjmu:
1. Specifik6cia
predmetundjmu:oa zd6vodnenie
dodasnej
nepotrebnosti
majetku
Prenfjom nebytov6hopriestoruo vymer 12 m2na prizemi budovyFTVS UK
2. Identifik6cia
n6jomcuSLOVENSKASPORITEI A, u. s.,
Tomi5ikova 48,83237 Bratislava

tdo: oorsr653,
Id DpH:sK7o2oooo262
i. riitu : 101004-135022009L/0900
Ing. StefanMichdlek- vedrlciodd. sprdvymajetku a riadenia
3. Udeln6jmu,spdsoba rozsahuLivaniapredmetun6jmu
Umiestneniea previdzka bankomatu
4. Vj5ka n6jomndho,
cenaza poskytovan6
sluZbya dod6vkuenergii
| 220.- € rodne
El. energia:preddavkovo20,-€+ DPH mesadne
Tepelndenergia:preddavkovo15,-€ + DPH mesadne,vyriitovanianajneskdrdo
31.5.nasledujriceho
kalend6rnehoroku
UpratovanieI m2pred bankomatom:10,-€lmz+ DPH mesainet.i. 144,-€ s DPH
rodnevZdy k 31.3.prisluSn6horoku
5. Dobanrljmu
1. 1.2017-31.12.2021
6. Zddvodnenie
vlfberun6jomcu
Pokradovanienfjmu, n6jomcovikondizmluva 31. 12.2016
7. Technickdzhodnotenie
jeho odpisovania
predmetun5jmu,riesenie
a spdsobvyrovnania
technickdho
zhodnotenia
po ukondenfn6jmu.
Neddjdek technick6muzhodnoteniu.

podpis Liadatel'a
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