UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P . O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
_______________________________________________________________________________________
Bratislava 31.10.2016

Výpis uznesení
zo 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 26. októbra 2016
Uznesenie č. 1. 5/2016
Akademický senát UK schvaľuje program 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 26. októbra 2016 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Voľba zástupcu študentskej časti AS UK do Študentskej rady vysokých škôl.
Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku UK.
Informácia o zmluvách o spolupráci na Vedeckom parku UK.
Informácie Vedenia UK o podmienkach a priebehu verejného obstarávania Vedeckého
parku UK.
9. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
10. Rôzne.
11. Záver.
Uznesenie č. 2. 5/2016
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
RNDr. Michal Greguš, PhD.,
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a
RNDr. Eva Viglašová.
Uznesenie č. 3. 5/2016
Študentská časť Akademického senátu UK volí Bc. Daniela Ziga za zástupcu Univerzity
Komenského v Bratislave v Študentskej rade vysokých škôl na volebné obdobie 2016 - 2018.
Uznesenie č. 4. 5/2016
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
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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.
Uznesenie č. 5. 5/2016
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 - miestnosti č. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
predmetu nájmu
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
ALMANACH, s.r.o., Hrušovská 8/A, 821 04 Bratislava
IČO : 35 825 537
prevádzkovanie bufetu rýchleho občerstvenia, zriadenie skladov,
Účel nájmu, spôsob
komunikačných priestorov, šatne a priestorov na výrobu a prípravu
a rozsah užívania
jedál
predmetu nájmu
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Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

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.

Uznesenie č. 6. 5/2016
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
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,
deratizácia)
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

od 1.1.2017 do 31.12.2018
bez technického zhodnotenia

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

Uznesenie č. 7. 5/2016
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
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.

Uznesenie č. 8. 5/2016
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
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
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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

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.

Uznesenie č. 9. 5/2016
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
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

50 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.
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Uznesenie č. 10. 5/2016
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
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.

Uznesenie č. 11. 5/2016
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
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
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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.

Uznesenie č. 12. 5/2016
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
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.

Uznesenie č. 13. 5/2016
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
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

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)
7/14

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.

Uznesenie č. 14. 5/2016
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
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 1.11.2016 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.

Uznesenie č. 15. 5/2016
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
predmetu nájmu

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)
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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

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
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.

Uznesenie č. 16. 5/2016
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
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.

Uznesenie č. 17. 5/2016
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
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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 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)

75 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.

Uznesenie č. 18. 5/2016
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
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.
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Uznesenie č. 19. 5/2016
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
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 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
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;
2
za pomocné NP
47,87 m
84 EUR/m2/rok,
t. j.
7,00 EUR/ m2/mesiac
335,09 EUR/mesiac;
2
za šatne a sociálne 38,50 m
10,80 EUR/m2/rok,
t. j.
0,90 EUR/ m2/mesiac
34,65 EUR/mesiac;
za schodiská, chodby a komunikácie
10,80 EUR/m2/rok,
91,42 m2
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.

Uznesenie č. 20. 5/2016
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
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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 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
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.

Uznesenie č. 21. 5/2016
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
predmetu nájmu

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

bez technického zhodnotenia

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

Uznesenie č. 22. 5/2016
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
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 30.4.2021
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.
Uznesenie č. 23. 5/2016
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
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
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
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Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

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.

Uznesenie č. 24. 5/2016
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
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.
Uznesenie č. 25. 5/2016
Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského
v Bratislave.

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