UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P . O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
_______________________________________________________________________________________

Výpis uznesení
zo 4. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 20. apríla 2016

Uznesenie č. 1. 2/2016
Akademický senát UK schvaľuje program 4. zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 20. apríla 2016 takto:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Návrh na odvolanie členov Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK.
Rozpis neúčelových finančných prostriedkov fakultám a ďalším súčastiam UK poskytnutých
Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
MŠVVaŠ SR na rok 2016.
6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
7. Návrh na zrušenie uznesenia č. 22. 1/2016 z 3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa
2. marca 2016.
8. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
9. Rôzne.
10. Záver.

Uznesenie č. 2. 2/2016
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
RNDr. Michal Greguš, PhD.,
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a
Bc. Mária Šormanová.
Uznesenie č. 3. 2/2016
Akademický senát UK odvoláva Mgr. Tomáša Kaščáka a Martina Padúcha z funkcie členov
Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK.
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Uznesenie č. 4. 2/2016
Akademický senát UK schvaľuje Rozpis neúčelových finančných prostriedkov fakultám a ďalším
súčastiam UK poskytnutých Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2016.
Uznesenie č. 5. 2/2016
Akademický senát UK mení uznesenie č. 17. 1/2016 z 3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa
2. marca 2016 takto:
pôvodné znenie
Energie a služby
nové znenie
Energie a služby

zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
zálohový poplatok 12 Eur/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne

Uznesenie č. 6. 2/2016
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
nebytové priestory o rozlohe 1 m2 v pavilóne CH1, 0 podlažie
predmetu nájmu
budovy Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej
fakulty, v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves,
obec Bratislava, mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na
parcele č. 3049/1, súp. č. 3278
Identifikácia nájomcu
Delikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava
IČO: 35 766 875
Účel nájmu, spôsob
umiestnenie 1 automatu na kávu a teplé nápoje pre využitie
a rozsah užívania
študentmi, zamestnancami aj návštevníkmi fakulty
predmetu nájmu
Výška nájomného
150 EUR/m2/rok/ 1 kávový automat
Energie a služby
El. energia: 19,20 Eur s DPH /mesiac (5,0 kWh /deň )
Voda: 1,49 Eur s DPH /mesiac
Spolu: 20,69 Eur s DPH /mesiac
Doba nájmu
od 1.5.2016 do 31.12.2019
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu

Uznesenie č. 7. 2/2016
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
sklad k predajni nájomcu o rozlohe 9,00 m2 v pavilóne CH1,
predmetu nájmu
-1 podlažie budovy Univerzity Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej na LV č. 727 pre k. ú.
Karlova Ves, obec Bratislava, mestská časť Karlova Ves, okres
Bratislava IV na parcele č. 3049/1, súp. č. 3278
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Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Klára Iliťová, Blumentálska 24, 811 07 Bratislava
IČO: 41329091
sklad k predajni nájomcu pre kopírovacie služby, grafické,
viazačské a polygrafické práce, tlač a ďalšie s tým súvisiace služby
44 EUR/m2/rok
bez energií
od 1.6.2016 do 30.9.2017
bez technického zhodnotenia

Uznesenie č. 8. 2/2016
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
nebytové priestory vo vstupnom vestibule CH1, 0 podlažie pre
predmetu nájmu
umiestnenie informačného panelu o rozlohe 75 x 105 cm, pavilón
CH1 Univerzity Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej
fakulty v Mlynskej doline v Bratislave IV – Karlovej Vsi, súp. č.
3278, katastrálne územie Karlova Ves, na liste vlastníctva č. 727
vydanom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom
druh stavby 11 - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,
číslo parcely 3049/1 o výmere 11701 m2, na ktorej sa stavba
nachádza
nebytové priestory v pavilóne B1, 0 podlažie pre umiestnenie jednej
súpravy násteniek pre potreby nájomcu o rozlohe 1,54 m2
v budove/stavbe Univerzity Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty č. súpisné 5694 v Mlynskej doline v Bratislave IV
– Karlovej Vsi, katastrálne územie Karlova Ves, zapísanej na liste
vlastníctva č. 727 vydanom Okresným úradom v Bratislave,
Katastrálnym odborom druh stavby 11 - budova pre školstvo, na
vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3049/2 o výmere 3915 m2, na
ktorej sa stavba nachádza

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

nebytové priestory v pavilóne B2, 0 podlažie pre umiestnenie dvoch
súprav násteniek pre potreby nájomcu o celkovej rozlohe
2 x 1,54 m2, teda 3,08 m2 v budove Univerzity Komenského
v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty v Mlynskej doline
v Bratislave IV – Karlovej Vsi, súp. č. 3278, katastrálne územie
Karlova Ves, zapísanej na liste vlastníctva č. 727 vydanom
Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom druh stavby
11 - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely
3049/1 o výmere 11701 m2, na ktorej sa stavba nachádza
POS Media Slovakia, s.r.o., Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava
IČO: 35 771 208
umiestnenie 1 informačného panela a 3 súprav násteniek
(1 súprava = 2 ks malých násteniek, ktoré využíva nájomca pre jeho
reklamu)
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Výška nájomného

Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

1 informačný panel 99,58 Eur/m2/rok
3 súpravy malých násteniek využívaných pre potreby nájomcu
o celkovej rozlohe 4,62 m2 66 Eur/ m2/rok
bez energií
od 1.7.2016 do 30.6.2021
bez technického zhodnotenia

Uznesenie č. 9. 2/2016
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
nebytové priestory o rozlohe spolu 3,24 m2 :
predmetu nájmu
nebytové priestory pre umiestnenie dvoch podsvietených
reklamných zariadení sa nachádzajú v pavilóne CH1-III (B1),
0 podlažie v budove/stavbe č. súpisné 5694 Univerzity
Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty v Mlynskej
doline, Ilkovičova 6, druh stavby 11 - budova pre školstvo, na
vzdelávanie a výskum na parcele číslo parcely 3049/2 o výmere
3915 m2, na ktorej sa stavba nachádza v okrese Bratislava IV, obec
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, katastrálne územie Karlova
Ves. Všetky nehnuteľnosti sú zapísané na LV 727 vydanom
Okresným úradom - Katastrálnym odborom pre Okres Bratislava
IV, obec Bratislava - mestská časť Karlova Ves, katastrálne územie
Karlova Ves.

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

nebytové priestory pre umiestnenie
jedného podsvieteného
reklamného zariadenia na plagáty sa nachádzajú v pavilóne B2,
0 podlažie v budove/stavbe č. súpisné 3278 Univerzity
Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty v Mlynskej
doline, Ilkovičova 6, druh stavby 11 - budova pre školstvo, na
vzdelávanie a výskum, na parcele číslo parcely 3049/1 o výmere
11701 m2, na ktorej sa stavba nachádza v okrese Bratislava IV,
obec Bratislava - mestská časť Karlova Ves, katastrálne územie
Karlova Ves. Všetky nehnuteľnosti sú zapísané na LV 727
vydanom Okresným úradom - Katastrálnym odborom pre Okres
Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Karlova Ves,
katastrálne územie Karlova Ves.
ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o., Bencúrova 5,
821 04 Bratislava, IČO: 31 426 051
umiestnenie 3 podsvietených reklamných panelov nájomcu
66 EUR/m2/rok
El. energia: 8,83 Eur s DPH /mesiac (2,30 kWh /deň )
od 1.7.2016 do 30.6.2021
bez technického zhodnotenia
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Uznesenie č. 10. 2/2016
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
priestory na umiestnenie bankomatu o rozlohe spolu 6 m2
v pavilóne CH1 vstupný vestibul, 0 podlažie budovy Univerzity
predmetu nájmu
Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, zapísanej na
LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava - mestská časť
Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č. 3049/1, súp. č.
budovy 3278
Identifikácia nájomcu
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IČO: 00151 653
Účel nájmu, spôsob
umiestnenie bankomatu a jeho zázemie
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
66 EUR/m2/rok
Energie a služby
El. energia: 36,86 Eur s DPH /mesiac (9,60 kWh /deň )
Doba nájmu
od 1.7.2016 do 30.6.2021
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Uznesenie č. 11. 2/2016
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
kancelária v pavilóne CH2, - 1 podlažie, č. dv. 208 o rozlohe
predmetu nájmu
18,6 m2 v budove Univerzity Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na
parcele č. 3049/1, súp. č. 3278
Identifikácia nájomcu
TETRASOFT, s.r.o., Komenského 14, 900 01 Modra
IČO: 34 114 998
Účel nájmu, spôsob
kancelária nájomcu pre poskytovanie činností v oblasti výpočtovej
a rozsah užívania
techniky
predmetu nájmu
Výška nájomného
66 EUR/m2/rok
Energie a služby
El. energia: 34,41 Eur s DPH /mesiac (13,44 kWh/deň )
Teplo: 16,11 Eur s DPH/mesiac/18,6 m2
Vodné a stočné: 20,78 Eur s DPH/mesiac/2 osoby
Odvoz odpadu: 2,12 Eur/mesiac/2 osoby
Spolu: 73,42 Eur/ mesiac
Doba nájmu
od 1.6.2016 do 31.5.2021
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
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Uznesenie č. 12. 2/2016
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
priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695 na parcele
č. 2940/24, blok J , 1 PP o výmere 172,45 m2
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
313, s. r. o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava
IČO: 44 929 421
Účel nájmu, spôsob
sklad
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
15 EUR/m2/rok bez DPH
Energie a služby
zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
Doba nájmu
od 1.5.2016 do 30.4.2021
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Uznesenie č. 13. 2/2016
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
priestor bývalého skladu na Manželských internátoch, súp. č. 5695
predmetu nájmu
na parcele č. 2940/24, blok G, prízemie o celkovej výmere 42,74 m2
Identifikácia nájomcu
ARES PRODUCTION, s.r.o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
IČO: 35 872 250
Účel nájmu, spôsob
kancelária
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
56,42 EUR/m2/rok bez DPH
Energie a služby
zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
Doba nájmu
od 1.9.2016 do 31.8.2021
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Uznesenie č. 14. 2/2016
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
priestory bývalej kuchyne a jedálne na Manželských internátoch,
predmetu nájmu
súp. č. 5695 na parcele č. 2940/24, blok J, 1 PP o výmere 250,75 m2
Identifikácia nájomcu
Archaeoservices s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO: 44 781 377
Účel nájmu, spôsob
archeologický depozitár
a rozsah užívania
predmetu nájmu
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Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

30 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.6.2016 do 30.5.2019
bez technického zhodnotenia

Uznesenie č. 15. 2/2016
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
priestory bývalej kuchyne a jedálne na Manželských internátoch,
predmetu nájmu
súp. č. 5695 na parcele č. 2940/24, blok J prízemie, o celkovej
výmere 95,95 m2; priestory sú tvorené:
chodbami 32,01 m2, miestnosťou s oknami 20,11 m2, dvoma
pôvodnými skladmi 32,68 m2 a toaletami o výmere 11,15 m2

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

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

priestory v objekte Výškové budovy, súp. číslo 211 na parcele
č. 2934, blok D, suterén1 o výmere 37,15 m2
art studio soka s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 47 689 013
výtvarný ateliér
18 EUR/m2/rok bez DPH za priestory v objekte Manželských
internátov
50 EUR/m2/rok bez DPH za priestory v objekte Výškové budovy
zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH za priestory o výmere
78,73 m2
zálohový poplatok 8 Eur/m2/rok plus DPH za priestory o výmere
54,37 m2 (priestory bez vykurovania)
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.5.2016 do 31.12.2018
bez technického zhodnotenia

Uznesenie č. 16. 2/2016
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
priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695 na parcele
predmetu nájmu
č. 2940/24, blok J, prízemné poschodie o výmere 35,99 m2
Identifikácia nájomcu
Dana Matejková, Jurigovo nám. 9, 841 04 Bratislava
Účel nájmu, spôsob
hudobná skúšobňa
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
50 EUR/m2/rok bez DPH
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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 1.5.2016 do 30.4.2019
bez technického zhodnotenia

Uznesenie č. 17. 2/2016
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
priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele
predmetu nájmu
č. 2940/24, blok B, prízemie o výmere 23,85 m2
Identifikácia nájomcu
FIRETEAM s.r.o., Ľanová 1, 900 31 Stupava
IČO: 44 839 880
Účel nájmu, spôsob
sklad
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
40 EUR/m2/rok bez DPH
Energie a služby
zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
Doba nájmu
od 1.6.2016 do 31.5.2019
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Uznesenie č. 18. 2/2016
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
priestor o výmere 11,53 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
predmetu nájmu
č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok D, suterén 1)
Identifikácia nájomcu
Gluuu.tv s.r.o., Cintorínska 39, 903 01 Hrubý Šúr
IČO: 48 011 665
Účel nájmu, spôsob
kancelária
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
50 EUR/m2/rok bez DPH
Energie a služby
zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
Doba nájmu
od 1.5.2016 do 31.3.2019
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu

Uznesenie č. 19. 2/2016
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
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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 254,46 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok D, suterén 1)
Milan Gašpierik, Riečna 33, 010 04 Žilina
IČO: 40 433 030
kancelárie
50 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.5.2016 do 31.3.2019
bez technického zhodnotenia

Uznesenie č. 20. 2/2016
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
priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele
predmetu nájmu
č. 2940/24, blok I, 1.posch. o výmere 148,80 m2 a blok A prízemie
o výmere 43,54 m2, spolu 192,34 m2
Identifikácia nájomcu
Plus Academia spol. s r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 45 390 380
Účel nájmu, spôsob
kancelárie
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
40 EUR/m2/rok bez DPH
Energie a služby
zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
Doba nájmu
od 1.5.2016 do 31.3.2019
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu

Uznesenie č. 21. 2/2016
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
priestor na Manželských internátoch súp.č. 5695 na parcele
predmetu nájmu
č. 2940/24, blok I, prízemie o výmere 65,96 m2
Identifikácia nájomcu
PROPLUSCO Services spol. s r.o., Staré Grunty 36,
841 04 Bratislava IČO: 47 908 611
Účel nájmu, spôsob
kancelárie
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
45 EUR/m2/rok bez DPH
Energie a služby
zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
Doba nájmu
od 1.5.2016 do 31.12.2019
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Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

bez technického zhodnotenia

Uznesenie č. 22. 2/2016
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
plochy steny na 2 ks reklamné zariadenia citylight,
predmetu nájmu
ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové bloky,
blok A a blok B, prízemie)
Identifikácia nájomcu
ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o., Bencúrova 5,
821 04 Bratislava IČO: 31 426 051
Účel nájmu, spôsob
prevádzka reklamného zariadenia
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
100 EUR/ks/rok bez DPH
Energie a služby
bez energií
Doba nájmu
od 1.5.2016 do 30.12.2018
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Uznesenie č. 23. 2/2016
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
priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele
č. 2940/24, blok C, prízemie o výmere 47,86 m2
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
ST Europe s.r.o., Fialkové údolie 3, 811 01 Bratislava
IČO: 44 121 776
Účel nájmu, spôsob
sklad
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
40 EUR/m2/rok bez DPH
Energie a služby
zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
Doba nájmu
od 1.7.2016 do 30.6.2019
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Uznesenie č. 24. 2/2016
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
časť pozemku registra „E“, parc. č. 20801 nachádzajúcich sa v k. ú.
predmetu nájmu
Karlova Ves a uvedenom na LV č. 5284 (pri moste Lafranconi)
Identifikácia nájomcu
Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
IČO: 44 540 957
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Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Odplata za užívanie
predmetu nájmu
za rok 2015
a za obdobie
01 – 04/2016

Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

umiestnenie reklamného zariadenia
veľkosť zobrazovacej reklamnej plochy je 3 x 8,0 x 5,0 m
reklamné plochy sú v tvare „∆“
3 705 EUR ročne
Odplata za užívanie predmetu nájmu za rok 2015 a za štyri mesiace
roka 2016 (od 01.01.2016 do 30.04.2016) je stanovená vo výške
3 705 EUR/rok takto:
3 705 EUR za rok 2015 + 1 235 EUR za 01 – 04/2016
spolu: 4 940 EUR
Uhradením odplaty dôjde k zániku všetkých práv/oprávnení
prenajímateľa vyplývajúcich z užívania predmetu nájmu v minulom
období pred uzatvorením zmluvy o nájme pozemku.
bez energií
od 1.5.2016 do 30.4.2021
bez technického zhodnotenia

Uznesenie č. 25. 2/2016
Akademický senát UK zrušuje uznesenie č. 22. 1/2016 z 3. zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 2. marca 2016.

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
predseda Akademického senátu UK
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