UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Materiál na 9. riadne zasadnutie Akademického senátu UK
dňa 8. marca 2017

Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku
__________________________________________________
Materiál obsahuje:
1. Návrhy uznesení.
2. Informácia o prerokovaní materiálu komisiami AS UK.
3. Žiadosti o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu s nájmom nehnute ného majetku:
1.

AVE SK odpadové hospod.

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., dekanka FSEV

oplotenie - smerová tabu a

2.

Smart Facilities s.r.o.

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., dekanka FSEV

oplotenie - smerová tabu a

3.

Mars SR kom. spol.

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan PriF UK

automaty na cukrovinky

4.

Courage s.r.o.

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK

bufet Botanická záhrada

5.

MUDr. Adriana Kubicová

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK

úložná priečka v lodenici

6.

GENEXPRESS spol. s r.o.

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan PriF UK

kancelárie, laboratóriá

7.

Balloon DESIGN s.r.o.

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK

kancelárie, sklad, pozemok

8.

CENT, s.r.o.

Mgr. Ivan Daňo, riadite VI Družba UK

práčovne

9.

Slovenská arbitrážna, a.s.

Mgr. Ivan Daňo, riadite VI Družba UK

kancelárie

10.

DanKoMed, s.r.o.

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

ambulancia lekára

11.

Femina centrum, s.r.o.

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

ambulancia lekára

12.

ImunoAlergoDom, s.r.o.

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

ambulancia lekára

13.

K.ORT, s.r.o.

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

ambulancia lekára

14.

MAGAPRAKTIK, s.r.o.

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

ambulancia lekára

15.

MUDr. Darina Taragelová

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

ambulancia lekára

16.

MUDr. O ga Balážiová

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

ambulancia lekára

17.

MUDr. Mária Bruckmayerová

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

ambulancia lekára

18.

NZZ DIA ENDO, s.r.o.

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

ambulancia lekára

19.

ONKODERMA, s.r.o.

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

ambulancia lekára

20.

Ján Molnár

Mgr. Róbert Gula, MBA, riadite VM Mlyny UK

kancelária

21.

Študentský servis, s.r.o.

Mgr. Róbert Gula, MBA, riadite VM Mlyny UK

kancelária

22.

Veracom, s.r.o.

Mgr. Róbert Gula, MBA, riadite VM Mlyny UK

automat na fittyčinky

23.

Orange Slovensko, a.s.

Mgr. Ivan Daňo, riadite VI Družba UK

telekomunikačné zariadenie

24.

STEFE Martin, a.s.

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

odovzdávacia stanica tepla

4. Návrhy na zmenu uznesení AS UK č. 18.6/2016 a 20.6/2016.

Návrhy uznesení

1.

Akademický senát UK pod a § 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

nájom časti oplotenia o výmere 1,44 m2, ktoré sa nachádza v sídle
Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK na ulici Mlynské luhy
č. 4, v obci Bratislava, okres Bratislava II, katastrálne územie
Ružinov, zapísané na LV č. 591, druh stavby 11, číslo parcely 4,
na ktorej sa stavba nachádza
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24,
821 05 Bratislava IČO: 36 357 065
umiestnenie smerovej tabule na určenie príjazdovej cesty
k nájomcovi
31,25 EUR/ m2/rok (45 EUR/rok za predmet nájmu)
bez energií
od 1.7.2017 do 30.6.2022
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.

Akademický senát UK pod a § 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

nájom časti oplotenia o výmere 1,44 m2, ktoré sa nachádza v sídle
Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK na ulici Mlynské luhy
č. 4, v obci Bratislava, okres Bratislava II, katastrálne územie
Ružinov, zapísané na LV č. 591, druh stavby 11, číslo parcely 4,
na ktorej sa stavba nachádza
Smart Facilities s.r.o., Čapajevova 3, 080 01 Prešov
IČO: 45 830 235
umiestnenie smerovej tabule k sídlu prevádzky nájomcu
31,25 EUR/ m2/rok (45 EUR/rok za predmet nájmu)
bez energií
od 1.7.2017 do 30.6.2022
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.

Akademický senát UK pod a § 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 na umiestnenie dvoch automatov na cukrovinky
o rozlohe spolu 2 m2 :
1 automat v pavilóne CH1 vstupný vestibul , 0 podlažie 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, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2
1 automat v pavilóne CH1 III (B1), 0 podlažie Univerzity
Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, v budove
zapísanej na LV č.727 pre k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava –
mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č. 3049/2,
súp. č. 5694, pjatý priestor o rozlohe 1 m2
Mars SR, kom.spol., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
IČO: 31 342 175
umiestnenie 2 automatov na cukrovinky pre študentov,
zamestnancov a návštevníkov fakulty
150 EUR/ m2/rok/ 1 automat
Elektrická energia :
1x automat............................................15,46 EUR s DPH / mesiac
( 3,8 kWh/deň )
1x automat ....................... ............... 15,46 EUR s DPH / mesiac
( 3,8 kWh/deň )
Spolu elektrická energia za 2 automaty: 30,92 EUR s DPH / mesiac
od 1.4.2017 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.
4.

Akademický senát UK pod a § 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

objekt o celkovej rozlohe 12,00 m2 (bývalá vrátnica Botanickej
záhrady) nachádzajúci sa v Bratislave na Botanickej č. 3,
na parc. č. 3164/1, k. ú. Karlova Ves, zapísané na LV č. 727
Courage, s.r.o., Osuského 30, 851 03 Bratislava
IČO 47 224 665

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

prevádzkovanie bufetu pre návštevníkov Botanickej záhrady
v období od 01.04. do 31.10. kalendárneho roka
200 EUR za obdobie nájmu v danom kalendárnom roku
spotreba elektrickej energie je fakturovaná nájomcovi pod a
skutočne odobraného množstva, pod a samostatného merača
spotreby el. energie
od 1.4.2017 do 31.10.2017
od 1.4.2018 do 31.10.2018
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.
5.

Akademický senát UK pod a § 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 jednej úložnej priečky v hangári v Lodenici UK, Centrum
univerzitného športu UK, Botanická 7, Bratislava, súp.č. 6219
v areáli UK na Botanickej 7, na pozemku parc. č. 3148, k. ú.
Karlova Ves, zapísané na LV č. 727
MUDr. Adriana Kubicová, Vajnorská 31, 900 25 Chorvátsky Grob
nájom jednej úložnej priečky v hangári m. č. 109, lodenica UK,
Centrum univerzitného športu
cena za uloženie lode na 1 priečke je 86,33 EUR ročne bez DPH,
DPH 20 % je 17,27 EUR, spolu 103,60 EUR ročne s DPH
bez energií
od 1.4.2017 do 31.03.2022
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.
Akademický senát UK pod a § 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:
B2 – č. m. 207 kancelária 20,90 m2
B2 – č. m. 213 laboratórium 43,10 m2
ktoré sa nachádzajú v budove/stavbe č. súpisné 3278, v Mlynskej
doline v Bratislave IV – Karlovej Vsi, katastrálne územie Karlova

Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym
úradom - Správou katastra Bratislava, druh stavby 11 - budova
pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3049/1
o výmere 11701 m2, na ktorej sa stavba nachádza

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

CH-1III ( G ) – č. m. 138 kancelária 34,00 m2
ktorá sa nachádza v budove/stavbe č. súpisné 5694 v Mlynskej
doline v Bratislave IV – Karlovej Vsi, katastrálne územie Karlova
Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym
úradom - Správou katastra Bratislava, druh stavby 11 - budova
pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3048/4
o výmere 3931 m2, na ktorej sa stavba nachádza
GENEXPRESS spol. s r.o., Mlynarovičova 22, 851 03 Bratislava
IČO: 17 336 317
kancelária a laboratóriá pre poskytovanie činností v oblasti
molekulárnej diagnostiky dedičných ochorení.
66 EUR/ m2/rok
v pavilóne B2/ -1 m.č. 207- kancelária - 20,9 m2
El. energia..................... 23,59 EUR s DPH/mesiac (8,70 kWh/deň)
Teplo ........................... 18,14 EUR s DPH/mesiac/ 20,9 m2
Vodné a stočné ............. 9,28 EUR s DPH/mesiac/ 1 osoba
Odvoz odpadu ............... 0,94 EUR bez DPH/mesiac/ 1 osoba
Celkom:
51,95 EUR / 1 mesiac
v pavilóne B2/ -1 m.č. 213 - laboratórium - 43,1 m2
El. energia............... 33,23 EUR s DPH/mesiac (12,256 kWh/deň)
Teplo ...................... 37,41 EUR s DPH/mesiac/ 43,1 m2
Vodné a stočné ...... 18,56 EUR s DPH/mesiac/ 2 osoby
Odvoz odpadu ......... 1,88 EUR bez DPH/mesiac/ 2 osoby
Celkom:
91,08 EUR / 1 mesiac
v pavilóne G -2 m.č. 138 – kancelária - 34 m2
El. energia..................... 6,67 EUR s DPH/mesiac (2,46 kWh/deň)
Teplo .......................... 29,51 EUR s DPH/mesiac/ 34 m2
Vodné a stočné ............ 9,28 EUR s DPH/mesiac/ 1 osoba
Odvoz odpadu ............ 0,94 EUR bez DPH/mesiac/ 1 osoba
Celkom:
46,40 EUR / 1 mesiac

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Energie spolu:
189,43 EUR / 1mesiac
od 1.6.2017 do 31.5.2022
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.

Akademický senát UK pod a § 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

a) nebytový priestor o výmere 68 m² - kancelária a sklad,
nachádzajúci sa na ul. Staré grunty 55, v obci Bratislava, B-4, súp.
č. 5666, parcela č. 3017/12, k. ú. Karlova Ves, LV 727
b) časť pozemku - parkovacia plocha vrátane prenosnej bunky
o výmere 35 m², parcela č. 3017/17, k. ú. Karlova Ves, LV 727
Balloon DESIGN s.r.o., Staré grunty 55, 841 04 Bratislava
IČO 44 786 433
a) kancelária a sklad materiálu
b) časť pozemku - parkovacia plocha vrátane prenosnej bunky
a) nájomné vo výške 66,39 EUR/m2/ 1 rok, t.j. 4 514,52 EUR ročne
b) nájomné vo výške 16,60 EUR/m2/ 1 rok, t.j. 581,00 EUR ročne,
plus 116,20 EUR DPH
dodávka elektriny, strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu
paušálne 6 EUR/m2/1 rok,
t.j. 408,00 EUR ročne, plus 81,60 EUR DPH
od 1.5.2017 do 30.04.2022
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.

Akademický senát UK pod a § 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 v budove Vysokoškolského internátu Družba
UK v Bratislave:
a) miestnosť č. 51 o rozlohe 13,4 m2 na 5. poschodí v objekte D1,
súpisné č. 6, na ulici Botanická 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 11 –
budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3118,
o výmere 1583 m2, na ktorej sa stavba nachádza
b) miestnosť č. 526 o rozlohe 13,4 m2 na 5. poschodí v objekte D2,
súpisné č. 6161, na ulici Botanická 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 11 – budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum, číslo
parcely 3117/7, o výmere 1472 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

c) miestnosť č. 614 o rozlohe 1 m2 v objekte Švédske domky,
súpisné č. 6217, na ulici Botanická 7, v obci Bratislava - mestská
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova
Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym
úradom - Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, druh
stavby 13 – budova ubytovacieho zariadenia, číslo parcely 3142,
o výmere 381 m2, na ktorej sa stavba nachádza
CENT, s.r.o., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
IČO : 35 810 602
poskytovanie služby - pranie a sušenie bielizne bez obsluhy
v automatických práčkach
1 273,24 EUR ročne (45,80 EUR/m2/rok)
Cena za poskytnuté energie (dodávka elektrickej energie a dodávka
teplej a studenej vody) je fakturovaná na základe skutočných
odberov pod a odpočtu meračov nainštalovaných v prenajatých
priestoroch a na základe cien energií platných cenníkov BVS
(vodné, stočné) a faktúr vystavených dodávate om Slovakia Energy
(elektrická energia).
od 1.4.2017 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.
9.

Akademický senát UK pod a § 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. 923, č. 924 a č. 936 o celkovej
výmere 60 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
Slovenská arbitrážna a.s., Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava
IČO: 35 922 761
zriadenie kancelárií
2 389,80 EUR ročne (39,83 EUR/m2/rok)
1 453,03 EUR ročne + DPH
(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015)
Z toho:
elektrická energia
893,03 EUR + DPH

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

ostatné služby
560,00 EUR + DPH
(vodné, stočné, revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov,
nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov,
odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia)
od 1.4.2017 do 31.03.2018
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.
10.

Akademický senát UK pod a § 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, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826
22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65, zapísanej
na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra Bratislava II,
ktoré boli prerobené na ambulancie
na základe vydaného stavebného povolenia zo dňa 19.10.2007 pod
číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007
pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie
všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
prestavba lekarne“
DanKoMed, s.r.o., Ružinovská 12, 821 01 Bratislava
ambulancia všeobecného lekára
ambulancia – 16,30 m2
80 EUR/m2/1 rok 1 304 EUR/1 rok
2
sesterňa – 12,00 m
80 EUR/m2/1 rok
960 EUR/1 rok
2
2
sklad – 3,00 m
50 EUR/m /1 rok
150 EUR/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 16,52 m2
30 EUR/m2/1 rok 496,60 EUR/1 rok
Spolu za rok
2 909,60 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú pod a skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
9,06 EUR / rok / m2 bez DPH, t.j. 433,25 EUR bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu
399,28 EUR / rok bez DPH
od 1.7.2017 do 30.6.2020
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.

11.

Akademický senát UK pod a § 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

nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12,
826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65,
zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom
v Bratislave, Správou katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené
na ambulancie na základe vydaného stavebného povolenia zo dňa
19.10.2007 pod číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované
dňa 28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu
„Ambulancie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti prestavba lekarne“.
Femina centrum, s.r.o., Papraďova 9, 821 01 Bratislava
ambulancia odborného lekára
ambulancia – 15 m2
80 EUR/m2/1 rok 1 200 EUR/1 rok
sesterňa – 8,20 m2
80 EUR/m2/1 rok
960 EUR/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 12,24 m2
30 EUR/m2/1 rok 367,20 EUR/1 rok
Spolu za rok
2 223,20 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú pod a skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
9,06 EUR / rok / m2 bez DPH, t.j. 321,09 EUR bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu
399,28 EUR / rok bez DPH
od 1.7.2017 do 30.6.2018
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.
12.

Akademický senát UK pod a § 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, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826
22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65, zapísanej
na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou

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

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na základe
vydaného stavebného povolenia zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK
a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 pod číslom
SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej
a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba
lekarne“.
ImunoAlergoDom, s.r.o., Prešovská 57, 821 02 Bratislava
ambulancia odborného lekára
ambulancia – 15,20 m2
80 EUR/m2/1 rok 1 216 EUR/1 rok
sesterňa – 9,90 m2
80 EUR/m2/1 rok
792 EUR/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 13,25 m2
30 EUR/m2/1 rok 397,50 EUR/1 rok
Spolu za rok
2 405,50 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú pod a skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
9,06 EUR / rok / m2 bez DPH, t.j. 347,45 EUR bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu
399,28 EUR / rok bez DPH
od 1.7.2017 do 30.6.2020
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.
13.

Akademický senát UK pod a § 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, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826
22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65, zapísanej
na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na základe
vydaného stavebného povolenia zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK
a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 pod číslom
SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej a
špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba
lekarne“
K.ORT, s.r.o., Ružinovská 12, 821 01 Bratislava
ambulancia odborného lekára
ambulancia – 19,20 m2

80 EUR/m2/1 rok

1 536 EUR/1 rok

sesterňa – 9,40 m2
80 EUR/m2/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 15,10 m2
30 EUR/m2/1 rok
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

752 EUR/1 rok
453 EUR/1 rok

Spolu za rok
2 741,00 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú pod a skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
9,06 EUR / rok / m2 bez DPH, t.j. 395,92 EUR bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu
399,28 EUR / rok bez DPH
od 1.7.2017 do 30.6.2020
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.
14.

Akademický senát UK pod a § 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, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826
22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65, zapísanej
na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na základe
vydaného stavebného povolenia zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK
a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 pod číslom
SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej a
špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba
lekarne“
MAGAPRAKTIK, s.r.o., Ružinovská 12, 821 01 Bratislava
ambulancia odborného lekára
ambulancia – 15,20 m2
80 EUR/m2/1 rok
sesterňa – 10,14 m2
80 EUR/m2/1 rok
2
sklad – 3,30 m
50 EUR/m2/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 15,12 m2
30 EUR/m2/1 rok

1 216 EUR/1 rok
811,20 EUR/1 rok
165 EUR/1 rok
453 EUR/1 rok

Spolu za rok
2 645,80 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú pod a skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
9,06 EUR / rok / m2 bez DPH, t.j. 396,47 EUR bez DPH

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Výťah, OLO, ochrana objektu
399,28 EUR / rok bez DPH
od 1.7.2017 do 30.6.2020
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.
15.

Akademický senát UK pod a § 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, ktoré sa nachádzajú na ulici Odbojárov 10, 832
32 Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele č. 11279/1, zapísanej
na LV 1401 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra BA III, ktoré boli prerobené na ambulancie za základe
vydaného stavebného povolenia zo dňa 6.9.2005 pod číslom ÚKaSP
– 2005/941-MBL a skolaudované dňa 19.10.2005 pod. číslom
ÚKaSP – 2005/1495-MBL pre stavbu „Ambulancie praktického a
všeobecného lekára“
MUDr. Galina Taragelová, Sibírska 46, 831 02 Bratislava
ambulancia odborného lekára
ambulancia – 21,24 m2
65 EUR/m2/1 rok 1 391 EUR/1 rok
sesterňa – 13,28 m2
65 EUR/m2/1 rok 863,20 EUR/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 16,70 m2
24,26 EUR/m2/1 rok 169,33 EUR/1 rok
Spolu za rok
2 423,53 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú pod a skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Cena za služby spojené s užívaním priestoru predmetu nájmu :
 Dodávka elektriky, vody, teplej vody, tepla,
 Odvoz smetí a likvidácia odpadu
 Používanie a upratovanie WC
 Prevádzka telekomunikačných liniek
je vyčíslená na : 39,50 EUR/mesačne bez DPH,
cena za služby celkom 474,00 EUR ročne bez DPH.
Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu zmluvy a jej
dodatkov. Telefón sa fakturuje pod a skutočných nákladov.
od 1.7.2017 do 30.6.2020
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.
16.

Akademický senát UK pod a § 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, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826
22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65, zapísanej
na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na základe
vydaného stavebného povolenia zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK
a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 pod číslom
SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej a
špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba
lekarne“
MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc., s.r.o., Ružinovská 12,
821 01 Bratislava
ambulancia odborného lekára
(alergologicko - imunologická ambulancia)
ambulancia – 35,20 m2
80 EUR/m2/1 rok 2 816 EUR/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 18,58 m2
30 EUR/m2/1 rok 557,40 EUR/1 rok
Spolu za rok
3 373,40 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú pod a skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
9,06 EUR / rok / m2 bez DPH, t.j. 487,25 EUR bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu
399,28 EUR / rok bez DPH
od 1.7.2017 do 30.6.2020
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.

Akademický senát UK pod a § 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, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826
22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65, zapísanej
na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na základe
vydaného stavebného povolenia zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK
a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 pod číslom
SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej a
špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba
lekarne“
MUDr. O ga Balážiová, s.r.o., Medená 25, 811 02 Bratislava
ambulancia odborného lekára (kardiológ)
ambulancia – 22,40 m2
80 EUR/m2/1 rok 1 792 EUR/1 rok
2
sesterňa – 9,20 m
80 EUR/m2/1 rok
736 EUR/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 16,70 m2
30 EUR/m2/1 rok 501,00 EUR/1 rok
Spolu za rok
3 029,00 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú pod a skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
9,06 EUR / rok / m2 bez DPH, t.j. 437,60 EUR bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu
399,28 EUR / rok bez DPH
od 1.7.2017 do 30.6.2020
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.
18.

Akademický senát UK pod a § 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

nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826
22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65, zapísanej
na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na
základe vydaného stavebného povolenia zo dňa 19.10.2007 pod
číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007
pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie
všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
prestavba lekarne“
NZZ DIA ENDO, s.r.o., Rezedová 22, 821 01 Bratislava

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

ambulancia odborného lekára
ambulancia – 18,70 m2
80 EUR/m2/1 rok 1 496 EUR/1 rok
2
sesterňa – 16,90 m
80 EUR/m2/1 rok 1 352 EUR/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 18,80 m2
30 EUR/m2/1 rok 564,00 EUR/1 rok
Spolu za rok
3 412,00 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú pod a skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
9,06 EUR / rok / m2 bez DPH, t.j. 492,86 EUR bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu
399,28 EUR / rok bez DPH
od 1.4.2017 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.
19.

Akademický senát UK pod a § 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, ktoré sa nachádzajú na ulici Odbojárov 10, 832
32 Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele č. 11279/1, zapísanej
na LV 1401 vydanom Katastrálnym úradom v Bratislave , Správou
katastra BA III, ktoré boli prerobené na ambulancie za základe
vydaného stavebného povolenia zo dňa 6.9.2005 pod číslom ÚKaSP
– 2005/941-MBL a skolaudované dňa 19.10.2005 pod. číslom
ÚKaSP – 2005/1495-MBL pre stavbu „Ambulancie praktického a
všeobecného lekára“.
ONKODERMA s.r.o., Alstrova 6055/117, 831 06 Bratislava - Rača
ambulancia odborného lekára
ambulancia – 13,00 m2
65 EUR/m2/1 rok 845,00 EUR/1 rok
2
sesterňa – 6,50 m
65 EUR/m2/1 rok 422,50 EUR/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 6,98 m2
24,26 EUR/m2/1 rok 169,33 EUR/1 rok
Spolu za rok
1 436,83 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú pod a skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Cena za služby spojené s užívaním priestoru predmetu nájmu :
• Dodávka elektriky, vody, teplej vody, tepla,
• Odvoz smetí a likvidácia odpadu
• Používanie a upratovanie WC
je vyčíslená na : 9,06 EUR/1m2/ročne bez DPH, cena za služby
celkom 240,00 EUR ročne bez DPH.
Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu zmluvy a jej
dodatkov. Telefón sa fakturuje pod a skutočných nákladov.
od 15.3.2017 do 14.3.2020
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.
20.

Akademický senát UK pod a § 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 25,46 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok C, 1 NP, m.č. 24 )
Ján Molnár, Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava
kancelária
40 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.4.2017 do 31.3.2019
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.
21.

Akademický senát UK pod a § 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

nebytové priestory na Výškových blokoch súp. č. 211, č. p. 2934
blok C, prízemie o výmere 31,14 m2
Študentský servis, s.r.o., Jedlíková 5, 040 11 Košice
IČO: 43 899 561

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

kancelária
83 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.3.2017 do 28.2.2020
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.
22.

Akademický senát UK pod a § 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

priestory na umiestnenie 2 automatov na fit tyčinky, a to na
Átriových domkoch blok E, 1 NP, o výmere 1 m2 a na Manželských
internátoch, blok J o výmere 1 m2, spolu 2 m2
Veracom, s.r.o., Segnáre 64, 841 03 Bratislava
IČO: 44 424 353
prevádzka automatov na fittyčinky
150 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 30 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.4. 2017 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.
23.

Akademický senát UK pod a § 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

nájom plochy časti strechy o výmere 35 m2, ktorá sa nachádza na
budove č. súpisné 6, D I., na ulici Botanická 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, číslo parcely 3118, o výmere 1583 m2, na ktorej sa

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

stavba nachádza
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO : 35 697 270
zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných
telekomunikačných sietí a poskytovanie verejnej telefónnej služby
3 053,75 EUR ročne za celkovú výmeru prenajatej plochy
Cena za poskytnuté energie (dodávka elektrickej energie) je
fakturovaná na základe skutočných odberov pod a odpočtu merača.
od 1.4.2017 do 31.3.2022
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.
24.

Akademický senát UK pod a § 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 o ploche 10,0 m2 umiestnené v 1. podzemnom
podlaží budovy P4 v areáli bývalých predklinických ústavov
JLF UK v Martine, Sklabinská ulica č. 26 – súpisné číslo stavby 156
zapísané na liste vlastníctva č. 299 vydanom Okresným úradom
Martin, katastrálnym odborom, druh stavby: 11 – budova pre
školstvo, na vzdelávanie a výskum, na pozemku, číslo parcely
1883/398 o výmere 551 m2, na ktorej sa stavba nachádza
STEFE Martin, a. s. (býv. Martico a.s.),Východná 14, 036 01 Martin
IČO: 36 395 714
umiestnenie technológií odovzdávacej stanice tepla a rozvodov
tepelného potrubia pre zabezpečenie dodávky tepla a teplej úžitkovej
vody, ich prevádzkovanie, obsluhu a opravy
13,28 EUR/m2/rok bez DPH
spolu za celkovú plochu 10 m2 : 132,80 EUR ročne
Náklady na elektrickú energiu bude nájomca hradiť pod a skutočnej
spotreby na základe odpočtu podružného elektromeru nájomcu a
aktuálne platnej ceny elektrickej energie v čase odpočtu. Odpočet
spotreby elektrickej energie sa bude robiť štvrťročne k poslednému
dňu uplynulého štvrťroka.
Takto vypočítaná cena za služby sa zvýši o 20 % DPH.

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

od 1.6.2017 do 31.5.2020
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.

Návrhy na zmenu uznesení AS UK č. 18.6/2016 a 20.6/2016
A.
Akademický senát UK mení uznesenie č. 18. 6/2016 z 8. riadneho zasadnutia Akademického
senátu UK dňa 14. decembra 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 16 EUR/m2/rok plus DPH za priestory o výmere
48,38 m2 a 8 EUR/m2/rok plus DPH za priestory o výmere 68,33 m2
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne

B.
Akademický senát UK mení uznesenie č. 20. 6/2016 z 8. riadneho zasadnutia Akademického
senátu UK dňa 14. decembra 2016 takto:
pôvodné znenie
Identifikácia nájomcu
nové znenie
Identifikácia nájomcu

Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD., Lehockého 2, 811 05 Bratislava
In Music, Galbavého 1, 841 03 Bratislava
IČO: 37 926 373

Informácia o prerokovaní materiálu
Finančnou komisiu AS UK
Komisia prerokovala žiadosti na svojom 10. zasadnutí dňa 1. marca 2017.
Uznesenie č. 1:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnute ného majetku nájomcom pod a predložených
písomných žiadosti, po zapracovaní prednesených pripomienok.
Hlasovanie č. 1:
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

16

9

15

0

1

Pripomienky:
AVE SK odpadové hospodárstvo - začiatok nájmu je ku skoršiemu dňu ako zasadnutie AS,
Finančná komisia odporúča upraviť začiatok nájmu,
Smart Facilities s.r.o. - začiatok nájmu je ku skoršiemu dňu ako zasadnutie AS, Finančná komisia
odporúča upraviť začiatok nájmu,
Študentský servis, s.r.o. - začiatok nájmu je ku skoršiemu dňu ako zasadnutie AS, Finančná komisia
odporúča upraviť začiatok nájmu,

Informácia o prerokovaní materiálu
Komisiu pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
Komisia prerokovala žiadosti predložené VI Družba UK a VM . Štúra - Mlyny UK spôsobom perrollam a prijala k nim doleuvedené uznesenie:
Uznesenie KVIaU AS UK č. 1/2017 p. r.
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK
I.
odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnute ného
majetku UK v správe VI Družba UK nájomcom CENT, s.r.o., Slovenská arbitrážna, a.s. a Orange
Slovensko, a.s. pod a predložených písomných žiadostí,
II.
odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnute ného
majetku UK v správe VM . Štúra - Mlyny UK nájomcom Ján Molnár, Študentský servis, s.r.o.,
Veracom, s.r.o. a SOUND and LIGHT, s.r.o. pod a predložených písomných žiadostí.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava

Vážený pán
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.,
predseda AS UK
Akademický senát
Univerzity Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie č. 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
FSEV 156/2017-taj.

Vybavuje/linka
Ing. Čirková/803

Bratislava
17.1.2017

Vec:
Žiadosť na Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie súhlasu s prenájmami častí
oplotenia
Vážená pán predseda,
dovoľujem si Vám predložiť dve žiadosti o udelenie súhlasu Akademického senátu Univerzity
Komenského v Bratislave s nájmom nehnuteľného majetku, ktorých predmetom je prenájom jednej
plochy oplotenia fakulty dvom nájomcom a to rozdelením doteraz prenajatej plochy na dve rovnaké časti
– hornú a spodnú polovicu plochy za účelom inštalácie smerových tabúľ k sídlam oboch nájomcov.
Bližšia špecifikácia predmetov prenájmu je konkretizovaná v jednotlivých žiadostiach.
V prílohe č. 1 predkladám AS UK žiadosť aktuálneho nájomcu celej uvedenej plochy, spoločnosť
AVE SK, ktorej obsahom je (okrem predĺženia doby nájmu) aj zníženie rozsahu aktuálne prenajatej
plochy na oplotení fakulty na polovicu z dôvodu uvoľnenia spodnej polovice tejto plochy pre iného
záujemcu o prenájom - spoločnosť Smart Facilities a v prílohe č. 2 predkladám AS UK žiadosť o
prenájom tejto uvoľnenej polovice plochy spoločnosti Smart Facilities, s.r.o.
S úctou

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
dekanka

Prílohy:
1. Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku (nájomca AVE SK)
2. Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku (nájomca Smart Facilities)
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Mlynské luhy č. 4, 821 0 5 Bratislava

Príloha č. 1

Žiadateľ:
Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Dekanka
FSEV 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 č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú
zásady uzatvárania zmlúv o nájme nehnuteľnosti
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
Náležitosti k nájmu :
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Nájomca má predmet nájmu v prenájme. Podľa aktuálnej nájomnej zmluvy je
predmetom nájmu časť oplotenia o výmere 2,88 m2, ktoré sa nachádza v sídle FSEV
UK na ulici Mlynské luhy č. 4 v obci Bratislava, okres Bratislava II, KU Ružinov,
zapísané na LV č. 591, druh stavby 11, číslo parcely 4, na ktorej sa stavba nachádza.
Nájomca má v prenájme uvedenú časť oplotenia, kde je inštalovaná smerová tabuľa
k sídlu nájomcu, na základe súhlasu AS UK zo dňa 27.6.2012 a nájomná zmluva je na
základe tohto súhlasu uzatvorená do 30.6.2017.
FSEV UK má smerovú tabuľu k fakulte umiestnenú na vedľajšej časti oplotenia
a preto je možné aj naďalej ponechať predmetnú časť oplotenia v nájme.
2. Identifikácia nájomcu
AVE SK odpadové hospodárstvo
Sídlo: Osvetová 24, 821 05 Bratislava
IČO: 36 357 065
IČO DPH: SK2022183515
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Nájomca má časť oplotenia v celkovej výmere 2,88 m2 prenajatú do 30.6.2017 za
účelom umiestnenia smerovej tabule na určenie príjazdovej cesty k nájomcovi.
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Mlynské luhy č. 4, 821 0 5 Bratislava

Nájomca navrhuje:
a) znížiť od 1.1.2017 (resp. po získaní súhlasu AS UK a uzatvorení dodatku k zmluve)
rozsah predmetu nájmu medzi UK a nájomcom na polovicu, t.j. na 1,44 m2,
pričom nájomca má záujem o ponechanie vrchnej polovice doteraz prenajatej
plochy oplotenia,
b) predĺžiť dobu nájmu o ďalších 5 rokov odo dňa skončenia doby doterajšieho
nájmu, t.j. do 30.6.2022, vzhľadom na skutočnosť, že dňom 30.6.2017 skončí
doterajšia doba nájmu.
Dôvodom žiadosti nájomcu o zníženie rozsahu predmetu nájmu o polovicu je
skutočnosť, že spoločnosť Smart Facilities s.r.o., Čapajevova 3, 080 01 Prešov má
prevádzku (predajňa ITALPARKET SHOWROOM), so sídlom na rovnakej ulici
a čísle, ako má sídlo nájomca, t.j. na Osvetovej ul. č. 24, má tiež záujem umiestniť
na túto plochu svoju smerovú tabuľu a nájomca (AVE SK) súhlasí s uvoľnením
spodnej polovice prenajatej plochy z tohto dôvodu. Žiadosť o udelenie
predbežného súhlasu na prenájom spodnej polovice oplotenia pre spoločnosť
Smart Facilities je predkladaná súčasne s touto žiadosťou o zníženie rozsahu
prenájmu nájomcovi AVE SK.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Výška nájomného po rozdelení plochy na polovicu je 31,25 eur/m2/rok, t.j. 90,eur/rok za predmet nájmu v rozsahu 1,44 m2 plochy.
Energie sa nečerpajú.
5. Doba nájmu
Do 30. 6. 2022 (t.j. predĺženie dohodnutej doby nájmu o ďalších 5 rokov).
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Ide o súčasného nájomcu plota. Sídlo jeho prevádzky je v susedstve fakulty na
Osvetovej ulici a príjazdová komunikácia (odbočka) z Mierovej ulice vedie vedľa
plotu fakulty.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Predmet nájmu je prenajatý bez nároku na technické zhodnotenie.
V Bratislave, 18.1.2017

.................................
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.,
dekanka
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Mlynské luhy č. 4, 821 0 5 Bratislava
Príloha č. 2
Žiadateľ:
Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Dekanka
FSEV 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 č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú
zásady uzatvárania zmlúv o nájme nehnuteľnosti
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
Náležitosti nájmu :
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Predmetom žiadosti je časť oplotenia o výmere 1,44 m2, ktoré sa nachádza v sídle
FSEV UK na ulici Mlynské luhy č. 4 v obci Bratislava, okres Bratislava II, KU
Ružinov, zapísané na LV č. 591, druh stavby 11, číslo parcely 4, na ktorej sa stavba
nachádza. Nájomca má záujem o prenájom uvedenej časti oplotenia za účelom
inštalovania smerovej tabule k sídlu nájomcu.
FSEV UK má smerovú tabuľu k fakulte umiestnenú na vedľajšej časti oplotenia
a preto je možné predmetnú časť oplotenia prenajímať. Predmetná časť plota je
aktuálne prenajatá spoločnosti AVE SK, odpadové hospodárstvo, ktorá súhlasí so
znížením svojej časti prenajatej plochy a uvoľnením spodnej polovice prenajatej
plochy.
2. Identifikácia nájomcu
Smart Facilities s.r.o.
Sídlo: Čapajevova 3
080 01 Prešov
IČO: 46 830 235
DIČ: 202 360 4099
IČ DPH: SK 202 360 4099
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Mlynské luhy č. 4, 821 0 5 Bratislava
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Nájomca má záujem o prenájom časti oplotenia za účelom umiestnenia smerovej
tabule ku sídlu svojej prevádzky (predajňa ITALPARKET SHOWROOM, Osvetová
24, 821 05 Bratislava).
Časť oplotenia, o ktorú má nájomca záujem, je aktuálne v prenájme spoločnosti AVE
SK, ktorá na základe vzájomného dohovoru s nájomcom súhlasí so znížením rozsahu
svojej prenajatej plochy na polovicu a uvoľnením spodnej polovice plochy. Za týmto
účelom fakulta predkladá Akademickému senátu Univerzity Komenského v Bratislave
súčasne s touto žiadosťou aj samostatnú žiadosť týkajúcu sa úpravy nájomných
vzťahov UK so spoločnosťou AVE SK.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Výška nájomného je 31,25 eur/m2/rok, t.j. 90,- eur/rok za predmet nájmu v rozsahu
1,44 m2 plochy. Energie sa nečerpajú.
5. Doba nájmu
V trvaní 5 rokov odo dňa účinnosti zmluvy o nájme.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Ide o spoločnosť so sídlom prevádzky v susedstve fakulty na Osvetovej ulici
a príjazdová komunikácia (odbočka) z Mierovej ulice vedie vedľa plota fakulty.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Predmet nájmu je prenajatý bez nároku na technické zhodnotenie.

V Bratislave, 18.1.2017

.................................
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.,
dekanka
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Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 18/2010 Smernici rektora UK

Žiadateľ:
Dekan fakulty : doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
názov súčasti : Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Mlynská
dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 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 nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Priestory na umiestnenie dvoch automatov na cukrovinky ( čokoládové tyčinky,
trubičky, sušienky, cukríky a pod. ) o rozlohe spolu 2 m2 :
1 automat v pavilóne CH1 vstupný vestibul , 0 podlažie Univerzity Komenského
v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej na LV č.727 pre k.ú.
Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele
č.3049/1, súp.č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2.
1 automat v pavilóne CH1 III ( B1 ), 0 podlažie Univerzity
Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej na LV
č.727 pre k.ú. Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV
na parcele č.3049/2, súp.č. 5694, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2.
Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že automaty sa nachádzajú vo voľných
priestoroch - chodbách fakulty, ktoré nie je možné využiť na iné účely.
2. Identifikácia nájomcu2
Mars SR, kom.spol.
Sídlo : Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
Zastúpený: Miroslav Kráľ
1
2

Najmä adresa, súpisné číslo budovy, parcelné číslo pozemku, označenie nebytového priestoru, výmera, krátka
charakteristika priestorov.
Presné označenie nájomcu: obchodné meno/názov/meno a priezvisko, sídlo, IČO, rodné číslo, právna forma,
osoby oprávnené konať za nájomcu, číslo účtu....

Andrea Staňková, Vending Manager
na základe plnej moci
IČO : 31342175
DIČ : 2020319191
IČ DPH : SK 2020319191
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava, oddiel Sro, vl.č. 133/B
Bankové spojenie :
IBAN:
Kontakt :
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu :
Umiestnenie 2 automatov na cukrovinky pre študentov, zamestnancov
a návštevníkov fakulty.
4. Výška nájomného a energií
Výška nájomného : 150 Eur/ m2/rok/ 1 automat
Cena za poskytované služby a dodávku energií :
Elektrická energia :
1x automat............................................15,46 Eur s DPH / mesiac
( 3,8 kWh/deň )
1x automat ....................... ............... 15,46 Eur s DPH / mesiac
( 3,8 kWh/deň )
Spolu elektrická energia za 2 automaty : 30,92 Eur s DPH / mesiac
5. Doba nájmu : od 1.4.2017 do 31.3.2020
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu :
Priestory mal v predchádzajúcom období prenajatý nájomca, ktorý sa zlúčil do
MARS SR, kom.spol.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu :
Predmet nájmu nebude nájomcom technicky zhodnotený.
V Bratislave dňa 24.1.2017

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dekan fakulty

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

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

Vnútorná organizačná jednotka: Botanická záhrada UK Bratislava

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, podľa 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 objekt o celkovej rozlohe 12,00 m2 (bývalá vrátnica Botanickej
záhrady) nachádzajúce sa v Bratislave na Botanickej č. 3, na parc. č. 3164/1, k. ú. Karlova
Ves, zapísané na LV č. 727.
2. Identifikácia nájomcu
Courage, s.r.o., Osuského 30, 851 03 Bratislava. IČO 47 224 665, DIČ 2023811724,
bankové spojenie:
IBAN:
.
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Predmet nájmu nájomca využíva na prevádzkovanie bufetu pre návštevníkov Botanickej
záhrady v období od 01.04. do 31.10. kalendárneho roka.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Výška nájmu je 200,- € za obdobie nájmu v danom kalendárnom roku. Spotreba elektrickej
energie je fakturovaná nájomcovi podľa skutočne odobraného množstva, podľa
samostatného merača spotreby el. energie.
5. Doba nájmu
Nájomník žiada o prenájom predmetu nájmu na dve sezóny, od 01.04.2017 do 31.10.2017
a od 01. 04. 2018 do 31. 10. 2018.
Bratislava, 26. 1. 2017  Eva Mituchová

 +421 2 65425440

 mituchova@rec.uniba.sk

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, REKTORÁT
Botanická záhrada
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca prevádzkoval bufet už v r. 2016 a bufet bol prevádzkovaný k spokojnosti vedenia
BZ a návštevníkov BZ.
Doporučujeme súhlasiť s uzatvorením zmluvy.
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. 01. 2017.
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného
majetku.

Ing. Helena Nemčeková
RPČaSN OIOČ RUK

Bratislava, 26. 1. 2017  Eva Mituchová

 +421 2 65425440

 mituchova@rec.uniba.sk

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, REKTORÁT
Lodenica UK, Centrum univerzitného športu
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
Žiadateľ:

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor UK
Vnútorná organizačná jednotka: Centrum univerzitného športu UK, Lodenica 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 prenájom jednej úložnej priečky v hangári v Lodenici UK, Centrum
univerzitného športu UK, Botanická 7, Bratislava, súp.č. 6219 v areáli UK na Botanickej 7,
na pozemku parc. č. 3148, k. ú. Karlova Ves, zapísané na LV č. 727.
2. Identifikácia nájomcu
MUDr. Adriana Kubicová, Vajnorská 31, 900 25 Chorvátsky Grob.
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Nájom jednej úložnej priečky v hangári m. č. 109, lodenica UK, Centrum univerzitného športu.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Cena za uloženie lode na 1 priečke je 86,33 € ročne bez DPH, DPH 20 % je 17,27 €, spolu 103,60 €
ročne s DPH. Fakturácia je v jednej splátke vždy 10. 06. bežného roka.
5. Doba nájmu
Nájomník žiada o predĺženie nájmu o 5 rokov, od 01.04.2017 do 31.03.2022.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si zmluvne záväzky plní v lehote splatnosti.

Bratislava, 9. 2. 2017

Ing. Helena Nemčeková

+421 2 59244228

helena.nemcekova@rec.uniba.sk

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, REKTORÁT
Lodenica UK, Centrum univerzitného športu
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
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 01. 02. 2017
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného
majetku.

Ing. Helena Nemčeková
RPČaSN OIOČ RUK

Bratislava, 9. 2. 2017

Ing. Helena Nemčeková

+421 2 59244228

helena.nemcekova@rec.uniba.sk

Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 19/2010 Smernici rektora UK

Žiadateľ:
Dekan fakulty : Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
názov súčasti : Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Ilkovičova
6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 19/2010 Smernice
rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
B2 – č.m.207 kancelária 20,90 m2
B2 – č.m.213 laboratórium 43,10 m2
ktoré sa nachádzajú v budove/stavbe č. súpisné 3278, v Mlynskej doline v Bratislave
IV – Karlovej Vsi, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727
vydanom katastrálnym úradom ? Správou katastra Bratislava, druh stavby 11 ? budova
pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3049/1 o výmere 11701 m2, na
ktorej sa stavba nachádza.
CH?1III ( G ) – č.m.138 kancelária 34,00 m2
ktorá sa nachádza v budove/stavbe č. súpisné 5694 v Mlynskej doline v Bratislave IV
– Karlovej Vsi, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727
vydanom katastrálnym úradom ? Správou katastra Bratislava, druh stavby 11 ? budova
pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3048/4 o výmere 3931 m2, na
ktorej sa stavba nachádza.
Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory sú pre fakultu
dočasne nepotrebné a neslúžia na plnenie úloh UK. Nájomca ich využíval už aj
v predchádzajúcom období.
2. Identifikácia nájomcu2 :
GENEXPRESS spol. s r.o
Zastúpený : Prof. RNDr. Ľudovít Kádaši, DrSc., konateľ
1

2

Najmä adresa, súpisné číslo budovy, parcelné číslo pozemku, označenie nebytového priestoru, výmera, krátka
charakteristika priestorov.
Presné označenie nájomcu: obchodné meno/názov/meno a priezvisko, sídlo, IČO, rodné číslo, právna forma,
osoby oprávnené konať za nájomcu, číslo účtu....

Sídlo : Mlynarovičova 22, 851 03 Bratislava
IČO : 17 336 317
DIČ : 2020914060, IČ DPH: nie je platcom DPH
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I odd. Sro, vl.č. 1865/B
Bankové spojenie :
IBAN :

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu :
Kancelária a laboratóriá pre poskytovanie činností v oblasti molekulárnej diagnostiky
dedičných ochorení.
4.

Výška nájomného: 66 eur/ m2/rok

5. Cena za poskytované služby a dodávku energií :
GENEXPRESS s.r.o. v pavilóne B2/ ?1 ,m.č. 207? kancelária ? 20,9 m2
El.energia..................................................................... 23,59 € s DPH/mesiac (8,70
kWh/deň)
Teplo ........................................................................... 18,14 € s DPH/mesiac/ 20,9 m2
Vodné a stočné ........................................................... 9,28 € s DPH/mesiac/ 1 osoba
Odvoz odpadu ............................................................ 0,94 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba
Celkom:

51,95 €/ 1 mesiac

GENEXPRESS s.r.o. v pavilóne B2/ ?1 ,m.č. 213 ? laboratórium ? 43,1 m2
El.energia..................................................................... 33,23 € s DPH/mesiac (12,256
kWh/deň)
Teplo ........................................................................... 37,41 € s DPH/mesiac/ 43,1 m2
Vodné a stočné ........................................................... 18,56 € s DPH/mesiac/ 2 osoby
Odvoz odpadu ............................................................ 1,88 € bez DPH/mesiac/ 2 osoby
Celkom:
91,08 €/ 1 mesiac
GENEXPRESS s.r.o. v pavilóne G ?2 ,m.č.138 – kancelária ? 34 m2
El.energia..................................................................... 6,67 € s DPH/mesiac (2,46 kWh/deň)
Teplo ........................................................................... 29,51 € s DPH/mesiac/ 34 m2
Vodné a stočné ........................................................... 9,28 € s DPH/mesiac/ 1 osoba
Odvoz odpadu ............................................................ 0,94 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba
Celkom:
46,40 €/ 1 mesiac
Energie spolu:

6. Doba nájmu : 1.6.2017 do 31.5.2022

189,43 €/ 1mesiac

7. Zdôvodnenie výberu nájomcu :
?
8.

nájomca mal v budove UK PRIF nebytové priestory už prenajaté.

Technické zhodnotenie predmetu nájmu :
?

priestor nebude nájomcom technicky zhodnotený.

Bratislava 13.2.2017

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dekan fakulty

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
a) nebytový priestor o výmere 68 m² - kancelária a sklad, nachádzajúci sa na ul. Staré
grunty 55, v obci Bratislava, B-4, súp. č. 5666, parcela č. 3017/12, k. ú. Karlova Ves, LV
727;
b) časť pozemku – parkovacia plocha vrátane prenosnej bunky o výmere 35 m², parcela č.
3017/17, k. ú. Karlova Ves, LV 727.
2. Identifikácia nájomcu
Balloon DESIGN s.r.o., Staré grunty 55, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Igor Paška, konateľ
IČO: 44786433, DIČ: 2022835804, IČ DPH: SK2022835804
IBAN:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
a) kancelária a sklad materiálu, b) časť pozemku – parkovacia plocha vrátane prenosnej
bunky.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
a) nájomné vo výške 66,39 € / m2 / 1 rok, t. j. 4.514,52 € ročne;
b) nájomné vo výške 16,60 € / m2 / 1 rok, t. j. 581,00 € ročne, plus 116,20 € DPH.
Cena za služby a energie
dodávka elektriny, strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu - paušálne 6 € / m2/ 1 rok,
t. j. 408,00 € ročne, plus 81,60 € DPH.
Nájomca nemá dodávku iných energií, odber elektriny má minimálny.

5. Doba nájmu
Od 01.05.2017 do 30.04.2022.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Jedná sa o predĺženie nájmu. Nájomca má uhradené k 31.03.2017 všetky záväzky voči
prenajímateľovi, faktúry platí pravidelne.

Príloha: 2

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

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 08. 02. 2017.
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

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Farmaceutická fakulta
832 32 Bratislava, Odbojárov 10
Akademický senát UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
816 06 Bratislava
Naša značka:

V Bratislave dňa 13.2.2017

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu s predĺžením nájmu 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 s predĺžením doby nájmu nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Žiadame o udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu nebytových priestorov, ktoré sa
nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č.
15294/65, zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na základe vydaného stavebného
povolenia zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa
28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej
a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba lekarne“. Predmetné
priestory slúžia ako ambulancie a preto fakulta pre ne nemá iné využite. Priestory sa
využívajú na výkon lekárskej praxe na základe nájomnej zmluvy č. 37/2014/FaF UK
zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv dňa 7.10.2014.
2. Identifikácia nájomcu
názov:
DanKoMed, s.r.o.
adresa:
Ružinovská 12, 821 01 Bratislava
zastúpená:
MUDr. Dana Kollárová
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie všeobecného lekára

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
výška nájomného sa navrhuje:
ambulancia – 16,30 m2
80,- Eur / m2 / 1 rok 1.304,00 Eur / 1 rok
sesterňa – 12,00 m2
80,- Eur / m2/ 1 rok
960,00 Eur / 1 rok
2
sklad – 3,00 m
50,.- Eur/m2 / 1 rok
150,00 Eur/ 1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 16,52 m2
30,- Eur / m2 / 1 rok
496,60 Eur / 1 rok
Spolu za rok
2.909,60 Eur / 1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo sa navrhuje na 9,06 Eur / rok / m2 bez DPH, t.j.433,25€ bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu 399,28 Eur / rok bez DPH
5. Doba nájmu
Nájom uzatvorený na dobu určitú v trvaní od 1.7.2010 do 30.6.2017 sa týmto Dodatkom č. 2
predlžuje do 30.6.2020.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Farmaceutická fakulta má záujem o zachovanie kontinuitu v poskytovaní služieb ambulancie
všeobecného lekára v priestoroch Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty, preto navrhuje
predĺženie zmluvy s uvedením poskytovateľom – DanKoMed, s.r.o. zastúpená MUDr. D.
Kollárovou.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Neplánuje sa technické zhodnotenie
Farmaceutická fakulta
Univerzitná lekáreň
Ružinovská 12
821 01 Bratislava
Súpisné číslo: 4813
Parč. Č. 15294/65
Výmera: 47,82 m 2

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan fakulty

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Farmaceutická fakulta
832 32 Bratislava, Odbojárov 10
Akademický senát UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
816 06 Bratislava
Naša značka:

V Bratislave dňa 7.2.2017

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu s predĺžením nájmu 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 s predĺžením doby nájmu nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Žiadame o udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu nebytových priestorov, ktoré sa
nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č.
15294/65, zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na základe vydaného stavebného
povolenia zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa
28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej
a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba lekarne“. Predmetné
priestory slúžia ako ambulancie a preto fakulta pre ne nemá iné využite. Priestory sa
využívajú na výkon lekárskej praxe na základe nájomnej zmluvy IV/8/10/FaF a jej dodatkov
č. 1 a č. 2, zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv dňa 7.7.2015 .
2. Identifikácia nájomcu:
názov:
adresa:
zastúpená:

Femina centrum, s.r.o.
Papraďova 9, 821 01 Bratislava
MUDr. Vladimír Ďuračka

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie odborného lekára.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
výška nájomného sa navrhuje:
ambulancia – 15,00 m2
80,- Eur / m2 / 1 rok 1.200,00 Eur / 1 rok
2
sesterňa – 8,20 m
80,- Eur / m2/ 1 rok
656,00 Eur / 1 rok
2
2
podiel na spoločných priestoroch – 12,24 m
30,- Eur / m / 1 rok
367,20 Eur / 1 rok
Spolu za rok
2223,20 Eur / 1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo sa navrhuje na 9,06 Eur / rok / m2 bez DPH, t.j. 321,09€ ročne bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu 399,28 Eur / rok bez DPH
5. Doba nájmu
Nájom uzatvorený na dobu určitú v trvaní od 1.7.2010 do 30.6.2017 sa týmto Dodatkom č. 3
predlžuje do 30.6.2018.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Farmaceutická fakulta má záujem o zachovanie kontinuity v poskytovaní služieb odborného
lekára v priestoroch Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty, preto navrhuje predĺženie
zmluvy s uvedením poskytovateľom – Femina centrum, s.r.o. zastúpená MUDr. V.
Ďuračkom.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Neplánuje sa technické zhodnotenie
Farmaceutická fakulta
Univerzitná lekáreň
Ružinovská 12
821 01 Bratislava
Súpisné číslo: 4813
Parč. Č. 15294/65
Výmera: 35,44 m 2

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan fakulty

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Farmaceutická fakulta
832 32 Bratislava, Odbojárov 10
Akademický senát UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
816 06 Bratislava
Naša značka:

V Bratislave dňa 7.2.2017

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu s predĺžením nájmu 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 s predĺžením doby nájmu nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Žiadame o udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu nebytových priestorov, ktoré sa
nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č.
15294/65, zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na základe vydaného stavebného
povolenia zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa
28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej
a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba lekarne“. Predmetné
priestory slúžia ako ambulancie a preto fakulta pre ne nemá iné využite. Priestory sa
využívajú na výkon lekárskej praxe na základe nájomnej zmluvy 41/2014/IV/FaF,
zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv dňa 7.10.2014 .
2. Identifikácia nájomcu:
názov:
adresa:
zastúpená:

ImunoAlergoDom, s.r.o.
Prešovská 57, 821 02 Bratislava
MUDr. Jarmila Hrozáňová

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie odborného lekára.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
výška nájomného sa navrhuje:
ambulancia – 15,20 m2
80,- Eur / m2 / 1 rok 1.216,00 Eur / 1 rok
2
sesterňa – 9,90 m
80,- Eur / m2/ 1 rok
792,00 Eur / 1 rok
2
2
podiel na spoločných priestoroch – 13,25 m
30,- Eur / m / 1 rok
397,50 Eur / 1 rok
Spolu za rok
2405,50 Eur / 1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo sa navrhuje na 9,06 Eur / rok / m2 bez DPH, t.j. 347,45€ ročne bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu 399,28 Eur / rok bez DPH
5. Doba nájmu
Nájom uzatvorený na dobu určitú v trvaní od 1.7.2010 do 30.6.2017 sa týmto Dodatkom č. 2
predlžuje do 30.6.2020.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Farmaceutická fakulta má záujem o zachovanie kontinuity v poskytovaní služieb odborného
lekára v priestoroch Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty, preto navrhuje predĺženie
zmluvy s uvedením poskytovateľom – ImunoAlergoDom, s.r.o. zastúpená MUDr. J.
Hrozáňovou.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Neplánuje sa technické zhodnotenie
Farmaceutická fakulta
Univerzitná lekáreň
Ružinovská 12
821 01 Bratislava
Súpisné číslo: 4813
Parč. Č. 15294/65
Výmera: 38,35 m 2

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan fakulty

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Farmaceutická fakulta
832 32 Bratislava, Odbojárov 10
Akademický senát UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
816 06 Bratislava
Naša značka:

V Bratislave dňa 7.2.2017

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu s predĺžením nájmu 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 s predĺžením doby nájmu nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Žiadame o udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu nebytových priestorov, ktoré sa
nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č.
15294/65, zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na základe vydaného stavebného
povolenia zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa
28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej
a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba lekarne“. Predmetné
priestory slúžia ako ambulancie a preto fakulta pre ne nemá iné využite. Priestory sa
využívajú na výkon lekárskej praxe na základe nájomnej zmluvy 38/2014/IV/FaF,
zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv dňa 7.10.2014 .
2. Identifikácia nájomcu:
názov:
adresa:
zastúpená:

K.ORT, s.r.o.
Ružinovská 12, 821 01 Bratislava
MUDr. Dušan Kurčík, PhD.

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie odborného lekára.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
výška nájomného sa navrhuje:
ambulancia – 19,20 m2
80,- Eur / m2 / 1 rok 1.536,00 Eur / 1 rok
2
sesterňa – 9,40 m
80,- Eur / m2/ 1 rok
752,00 Eur / 1 rok
2
2
podiel na spoločných priestoroch – 15,10 m
30,- Eur / m / 1 rok
453,00 Eur / 1 rok
Spolu za rok
2741,00 Eur / 1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo sa navrhuje na 9,06 Eur / rok / m2 bez DPH, t.j. 395,92€ ročne bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu 399,28 Eur / rok bez DPH
5. Doba nájmu
Nájom uzatvorený na dobu určitú v trvaní od 1.7.2010 do 30.6.2017 sa týmto Dodatkom č. 2
predlžuje do 30.6.2020.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Farmaceutická fakulta má záujem o zachovanie kontinuitu v poskytovaní služieb odborného
lekára v priestoroch Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty, preto navrhuje predĺženie
zmluvy s uvedením poskytovateľom – K.ORT, s.r.o. zastúpená MUDr. D. Kurčíkom, PhD.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Neplánuje sa technické zhodnotenie
Farmaceutická fakulta
Univerzitná lekáreň
Ružinovská 12
821 01 Bratislava
Súpisné číslo: 4813
Parč. Č. 15294/65
Výmera: 43,70 m 2

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan fakulty

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Farmaceutická fakulta
832 32 Bratislava, Odbojárov 10
Akademický senát UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
816 06 Bratislava
Naša značka:

V Bratislave dňa 7.2.2017

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu s predĺžením nájmu 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 s predĺžením doby nájmu nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Žiadame o udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu nebytových priestorov, ktoré sa
nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č.
15294/65, zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na základe vydaného stavebného
povolenia zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa
28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej
a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba lekarne“. Predmetné
priestory slúžia ako ambulancie a preto fakulta pre ne nemá iné využite. Priestory sa
využívajú na výkon lekárskej praxe na základe nájomnej zmluvy 39/2014/IV/FaF,
zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv dňa 7.10.2014 .
2. Identifikácia nájomcu:
názov:
adresa:
zastúpená:

MAGAPRAKTIK, s.r.o.
Ružinovská 12, 821 01 Bratislava
MUDr. Mariana Galatová

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie odborného lekára.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
výška nájomného sa navrhuje:
ambulancia – 15,20 m2
80,- Eur / m2 / 1 rok 1.216,00 Eur / 1 rok
2
sesterňa – 10,14 m
80,- Eur / m2/ 1 rok
811,20 Eur / 1 rok
2
2
sklad – 3,30 m
50,- Eur/m /1 rok
165,00 Eur/ 1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 15,12 m2
30,- Eur / m2 / 1 rok
453,00 Eur / 1 rok
Spolu za rok
2645,80 Eur / 1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo sa navrhuje na 9,06 Eur / rok / m2 bez DPH, t.j. 396,47€ ročne bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu 399,28 Eur / rok bez DPH
5. Doba nájmu
Nájom uzatvorený na dobu určitú v trvaní od 1.7.2010 do 30.6.2017 sa týmto Dodatkom č. 2
predlžuje do 30.6.2020.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Farmaceutická fakulta má záujem o zachovanie kontinuity v poskytovaní služieb odborného
lekára v priestoroch Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty, preto navrhuje predĺženie
zmluvy s uvedením poskytovateľom – MAGAPRAKTIK, s.r.o. zastúpená MUDr. M.
Galatovou.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Neplánuje sa technické zhodnotenie
Farmaceutická fakulta
Univerzitná lekáreň
Ružinovská 12
821 01 Bratislava
Súpisné číslo: 4813
Parč. Č. 15294/65
Výmera: 43,76 m 2

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan fakulty

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Farmaceutická fakulta
832 32 Bratislava, Odbojárov 10
Akademický senát UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
816 06 Bratislava
Naša značka:

V Bratislave dňa 13.2.2017

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu s predĺžením nájmu 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 s predĺžením doby nájmu nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Žiadame o udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu nebytových priestorov, ktoré sa
nachádzajú na ulici Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele č. 11279/1,
zapísanej na LV 1401 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave , Správou katastra BA III,
ktoré boli prerobené na ambulancie za základe vydaného stavebného povolenia zo dňa
6.9.2005 pod číslom ÚKaSP – 2005/941-MBL a skolaudované dňa 19.10.2005 pod. číslom
ÚKaSP – 2005/1495-MBL pre stavbu „ Ambulancie praktického a všeobecného lekára“.
Predmetné priestory slúžia ako ambulancie a preto fakulta pre ne nemá iné využite. Priestory
sa využívajú na výkon lekárskej praxe na základe nájomnej zmluvy č. IV/1/10/FaF UK a jej
Dodatku č. 1 zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv dňa 7.10.2014.
2. Identifikácia nájomcu
názov:
MUDr. Galina Taragelová
adresa:
Sibírska 46, 831 02 Bratislava
zastúpená:
MUDr. Galina Taragelová

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie odborného lekára.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
výška nájomného sa navrhuje:
65,- Eur / m2 / 1 rok 1.391,00 Eur / 1 rok
ambulancia – 21,24 m2
sesterňa – 13,28 m2
65,-Eur/m2/1 rok
863,200 Eur/1 rok
2
podiel na spoločných priestoroch – 6,98 m
24,26- Eur / m2 / 1 rok 169,33 Eur / 1 rok
Spolu za rok
2.423,53 Eur / 1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.
Paušálne platby:
Cena za služby spojené s užívaním priestoru predmetu nájmu :
• Dodávka elektriky, vody, teplej vody, tepla,
• Odvoz smetí a likvidácia odpadu
• Používanie a upratovanie WC
• Prevádzka telekomunikačných liniek
je vyčíslená na : 39,50€/mesačne bez DPH, cena za služby celkom 474,00€ ročne bez DPH.
Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu zmluvy a jej dodatkov.
Telefón sa fakturuje podľa skutočných nákladov.
5. Doba nájmu
Nájom uzatvorený na dobu určitú v trvaní od 1.7.2014 do 30.6.2017 sa týmto Dodatkom č. 2
predlžuje do 30.6.2020.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Farmaceutická fakulta má záujem o zachovanie kontinuitu v poskytovaní služieb ambulancie
odborného lekára v priestoroch Farmaceutickej fakulty UK, Odbojárov 10, preto navrhuje
predĺženie zmluvy s uvedením poskytovateľom – MUDr. Galinou Taragelovou.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Neplánuje sa technické zhodnotenie
Farmaceutická fakulta UK
Odbojárov 10
832 32 Bratislava
Parč. č. : 11279/1
Výmera: 41,66 m 2

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan fakulty

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Farmaceutická fakulta
832 32 Bratislava, Odbojárov 10
Akademický senát UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
816 06 Bratislava
Naša značka:

V Bratislave dňa 13.2.2017

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu s predĺžením nájmu 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 s predĺžením doby nájmu nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Žiadame o udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu nebytových priestorov, ktoré sa
nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č.
15294/65, zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na základe vydaného stavebného
povolenia zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa
28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej
a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba lekarne“. Predmetné
priestory slúžia ako ambulancie a preto fakulta pre ne nemá iné využite. Priestory sa
využívajú na výkon lekárskej praxe na základe nájomnej zmluvy č. IV/2/10/FaF UK
zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv dňa 7.10.2014.
2. Identifikácia nájomcu
názov:
MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc., s.r.o.
adresa:
Ružinovská 12, 821 01 Bratislava
zastúpená:
MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc.

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie odborného lekára ( alergologicko –
imunologická ambulancia).
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
výška nájomného sa navrhuje:
ambulancia – 35,20 m2
80,- Eur / m2 / 1 rok 2.816,00 Eur / 1 rok
2
podiel na spoločných priestoroch – 18,58 m
30,- Eur / m2 / 1 rok
557,40 Eur / 1 rok
Spolu za rok
3.373,40 Eur / 1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo sa navrhuje na 9,06 Eur / rok / m2 bez DPH, t.j. 487,25€ ročne plus DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu 399,28 Eur / rok bez DPH
5. Doba nájmu
Nájom uzatvorený na dobu určitú v trvaní od 1.7.2010 do 30.6.2017 sa týmto Dodatkom č. 2
predlžuje do 30.6.2020.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Farmaceutická fakulta má záujem o zachovanie kontinuitu v poskytovaní služieb ambulancie
odborného lekára v priestoroch Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty, preto navrhuje
predĺženie zmluvy s uvedením poskytovateľom – MUDr. Máriou Bruckmayerovou, CSc.,
s.r.o.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Neplánuje sa technické zhodnotenie
Farmaceutická fakulta
Univerzitná lekáreň
Ružinovská 12
821 01 Bratislava
Súpisné číslo: 4813
Parč. Č. 15294/65
Výmera: 53,78 m 2

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan fakulty

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Farmaceutická fakulta
832 32 Bratislava, Odbojárov 10
Akademický senát UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
816 06 Bratislava
Naša značka:

V Bratislave dňa 13.2.2017

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu s predĺžením nájmu 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 s predĺžením doby nájmu nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Žiadame o udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu nebytových priestorov, ktoré sa
nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č.
15294/65, zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na základe vydaného stavebného
povolenia zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa
28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej
a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba lekarne“. Predmetné
priestory slúžia ako ambulancie a preto fakulta pre ne nemá iné využite. Priestory sa
využívajú na výkon lekárskej praxe na základe nájomnej zmluvy č. IV/5/10/FaF UK a jej
Dodatku č. 1 zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv dňa 7.10.2014.
2. Identifikácia nájomcu
názov:
MUDr. Oľga Balážiová, s.r.o.
adresa:
Medená 25 , 811 02 Bratislava
zastúpená:
MUDr. Oľga Balážiová

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie odborného lekára ( kardiológ ).
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
výška nájomného sa navrhuje:
80,- Eur / m2 / 1 rok 1.792,00 Eur / 1 rok
ambulancia – 22,40 m2
sesterňa – 9,20 m2
80,-Eur/m2/1 rok
736,00 Eur/1 rok
2
podiel na spoločných priestoroch – 16,70 m
30,- Eur / m2 / 1 rok
501,00 Eur / 1 rok
Spolu za rok
3.029,00 Eur / 1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo sa navrhuje na 9,06 Eur / rok / m2 bez DPH, t.j. 437,60€ ročne plus DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu 399,28 Eur / rok bez DPH
5. Doba nájmu
Nájom uzatvorený na dobu určitú v trvaní od 1.7.2010 do 30.6.2017 sa týmto Dodatkom č. 2
predlžuje do 30.6.2020.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Farmaceutická fakulta má záujem o zachovanie kontinuitu v poskytovaní služieb ambulancie
odborného lekára v priestoroch Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty, preto navrhuje
predĺženie zmluvy s uvedením poskytovateľom – MUDr. Oľgou Balážiovou, s.r.o.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Neplánuje sa technické zhodnotenie
Farmaceutická fakulta
Univerzitná lekáreň
Ružinovská 12
821 01 Bratislava
Súpisné číslo: 4813
Parč. Č. 15294/65
Výmera: 48,30 m 2

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan fakulty

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Farmaceutická fakulta
832 32 Bratislava, Odbojárov 10
Akademický senát UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
816 06 Bratislava
Naša značka:

V Bratislave dňa 7.2.2017

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu s predĺžením nájmu 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 s predĺžením doby nájmu nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Žiadame o udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu nebytových priestorov, ktoré sa
nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č.
15294/65, zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na ambulancie na základe vydaného stavebného
povolenia zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa
28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej
a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba lekarne“. Predmetné
priestory slúžia ako ambulancie a preto fakulta pre ne nemá iné využite. Priestory sa
využívajú na výkon lekárskej praxe na základe nájomnej zmluvy č. 16/2014/IV zverejnenej
v Centrálnom registri zmlúv dňa 11.6.2014.
2. Identifikácia nájomcu:
názov:
adresa:
zastúpená:

NZZ DIA ENDO, s.r.o.
Rezedová 22, 821 01 Bratislava
MUDr. Eva Loyschová

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie odborného lekára.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
výška nájomného sa navrhuje:
80,- Eur / m2 / 1 rok 1.496,00 Eur / 1 rok
ambulancia – 18,70 m2
2
sesterňa – 16,90 m
80,- Eur / m2/ 1 rok 1.352,00 Eur / 1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 18,80 m2
30,- Eur / m2 / 1 rok
564,00 Eur / 1 rok
Spolu za rok
3412,00 Eur / 1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo sa navrhuje na 9,06 Eur / rok / m2 bez DPH, t.j.492,86€ ročne bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu 399,28 Eur / rok bez DPH
5. Doba nájmu
Nájom uzatvorený na dobu určitú v trvaní od 1.4.2014 do 31.3.2017 sa týmto Dodatkom č. 1
predlžuje do 31.3.2020.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Farmaceutická fakulta má záujem o zachovanie kontinuitu v poskytovaní služieb odborného
lekára v priestoroch Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty, preto navrhuje predĺženie
zmluvy s uvedením poskytovateľom – NZZ DIA ENDO, s.r.o. zastúpená MUDr. E.
Loyschovou, diabetológ, endokrinológ.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Neplánuje sa technické zhodnotenie
Farmaceutická fakulta
Univerzitná lekáreň
Ružinovská 12
821 01 Bratislava
Súpisné číslo: 4813
Parč. Č. 15294/65
Výmera: 54,40 m 2

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan fakulty

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Farmaceutická fakulta
832 32 Bratislava, Odbojárov 10
Akademický senát UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
816 06 Bratislava
Naša značka:

V Bratislave dňa 13.2.2017

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu s predĺžením nájmu 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 s predĺžením doby nájmu nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Žiadame o udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu nebytových priestorov, ktoré sa
nachádzajú na ulici Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele č. 11279/1,
zapísanej na LV 1401 vydanom Katastrálnym úradom v Bratislave , Správou katastra BA III,
ktoré boli prerobené na ambulancie za základe vydaného stavebného povolenia zo dňa 6.9.2005
pod číslom ÚKaSP – 2005/941-MBL a skolaudované dňa 19.10.2005 pod. číslom ÚKaSP –
2005/1495-MBL pre stavbu „ Ambulancie praktického a všeobecného lekára“.
Predmetné priestory slúžia ako ambulancia a preto fakulta pre ne nemá iné využite. Priestory sa
využívajú na výkon lekárskej praxe na základe nájomnej zmluvy č. FaF UK/8/2015/IV
zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv dňa 18.3.2016
2. Identifikácia nájomcu
názov:
ONKODERMA s.r.o.
adresa:
Alstrova 6055/117, 831 06 Bratislava - Rača
zastúpená:
MUDr. Jana Polakovičová, konateľ

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie odborného lekára.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
výška nájomného sa navrhuje:
65,- Eur / m2 / 1 rok
845,00 Eur / 1 rok
ambulancia – 13,00 m2
2
2
sesterňa – 6,50 m
65,-Eur/m /1 rok
422,50 Eur/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 6,98 m2
24,26- Eur / m2 / 1 rok 169,33 Eur / 1 rok
Spolu za rok
1.436,83 Eur / 1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.
Paušálne platby:
Cena za služby spojené s užívaním priestoru predmetu nájmu :
• Dodávka elektriky, vody, teplej vody, tepla,
• Odvoz smetí a likvidácia odpadu
• Používanie a upratovanie WC
je vyčíslená na : 9,06 €/1m2/ročne bez DPH, cena za služby celkom 240,00€ ročne bez DPH.
Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu zmluvy a jej dodatkov.
Telefón sa fakturuje podľa skutočných nákladov.
5. Doba nájmu
Nájom uzatvorený na dobu určitú v trvaní od 15.3.2016 do 14.3.2017 sa týmto Dodatkom č. 1
predlžuje do 14.3.2020.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Farmaceutická fakulta má záujem o zachovanie kontinuity v poskytovaní služieb ambulancie
odborného lekára v priestoroch budovy Farmaceutickej fakulty UK, Odbojárov 10, preto
navrhuje predĺženie zmluvy s uvedením poskytovateľom – ONKODERMA, s.r.o. zastúpená
MUDr. J.Polakovičovou.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Neplánuje sa technické zhodnotenie
Farmaceutická fakulta UK
Odbojárov 10
832 32 Bratislava
Parč. č. : 11279/1
Výmera: 26,48 m 2

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan fakulty

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P . O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
___________________________________________________________________________
Bratislava 15.12.2016

Uznesenie č. 20. 6/2016
z 8. riadneho zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
dňa 14. decembra 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 - miestnosti č. 929 o výmere 20 m2 a č. 930
o výmere 10 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
Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD., Lehockého 2, 811 05 Bratislava
zriadenie skladu a pracovno-hudobného ateliéru s klavírom
1 194,90 EUR ročne (39,83 EUR/m2/rok)
933,54 EUR ročne + DPH
(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015)
Z toho:
elektrická energia
668,88 EUR + DPH
služby
264,66 EUR + DPH
(vodné, stočné, revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov,
nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov,
odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia)
od 1.1.2017 do 31.12.2018
bez technického zhodnotenia

_____________________________________________________________________________________________
 +421-2-592 44 424,  as@rec.uniba.sk ,  https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/

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.

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

_____________________________________________________________________________________________
 +421-2-592 44 424,  as@rec.uniba.sk ,  https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-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 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 o výmere 25,46 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 6134(Átriové
domky, blok C, 1 NP, m.č. 24 ). Ide o bývalú študovňu, čiastočne zo sklobetónu v pôvodnom
stave. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci bloku.
2. Indentifikácia nájomcu
Ján Molnár
Adresa trvaleho bydliska: Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Kancelária
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 1.4.2017 do 31.3.2019.
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2013 a žiada o predĺženie nájmu.

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

7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia a ak, len na náklady nájomcu bez nároku na vyrovnanie.
_______________
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, s.r.o.

Sídlo : Jedlíková 5, 040 11 Košice
IČO : 43 899 561
DIČ: 2022535449
IČ DPH: SK 2022535449
Zapísaný: v OR Okresného súdu Košice 1
Vložka č. 21117/V, odd: sro

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 1.3.2017 do 28.2.2020.

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 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 prenájom priestorov na umiestnenie 2 automatov na fit tyčinky a to na Átriových
domkoch blok E, 1 NP, o výmere 1m2 a na Manželských internátoch, blok J o výmere 1m2,
spolu 2 m2.
2. Indentifikácia nájomcu
Veracom, s.r.o.
so sídlom: Segnáre 64, Bratislava 841 03
Zapísaná: v obchodnom registri vedenom OS Bratislava 1
oddiel: Sro., vložka 54850/B
IČO: 44424353
DIČ: 2022698854

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Prevádzka automatov na fittyčinky.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 150,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 30,-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 1.4.2017 do 31.3.2020.
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2014 a žiada o predĺženie nájmu.
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.
_______________
podpis žiadateľa

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny
sekretariát riaditeľa
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského
v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnuteľnosti,
Žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o nájomný priestor o celkovej 116,71 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 48,38 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 48,38 . Energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus
DPH za priestory o výmere 48,38 m2 a 8,-EUR/m2/rok plus DPH za priestory o výmere
68,33 m2 , skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Jedná sa o opravu uznesenia
č.18.6/2016 zo dňa 14.12.2016.

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 31.10.2019.
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
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P . O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
___________________________________________________________________________
Bratislava 15.12.2016

Uznesenie č. 18. 6/2016
z 8. riadneho zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
dňa 14. decembra 2016
Akademický senát UK
I.
zrušuje uznesenie č. 15.5/2016 zo 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa
26. októbra 2016,
II.
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 116,71 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 48,38 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 48,38 m2
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.12.2016 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.

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

_____________________________________________________________________________________________
 +421-2-592 44 424,  as@rec.uniba.sk ,  https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE
Referát podnikateľskej činnosti
Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Vážený pán
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
predseda Akademického senátu UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát
Kancelária AS UK
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440
814 99 B r a t i s l a v a
Váš list číslo/zo dňa:

Vec:

Naše číslo:

Vybavuje:

Miesto a dátum odoslania:

A/II/2 7/2017-PČ

Ing. Lepejová, CSc.

Martin, 22. 02. 2017

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
Vážený pán predseda Akademického senátu UK,

dovoľujeme si Vás týmto požiadať o prerokovanie a schválenie „Žiadosti o udelenie súhlasu s
nájmom nehnuteľného majetku“ v Akademickom senáte Univerzity Komenského, v zmysle Smernice
rektora UK č. 19/2010.
Žiadosť sa týka predĺženia doby nájmu nebytových priestorov o rozlohe 10 m2 v budove P4 v areáli
bývalých predklinických ústavov JLF UK v Martine, Sklabinská ulica č. 26 na prevádzkovanie
odovzdávacej stanice tepla. Nájomca: STEFE Martin, a. s., (býv. Martico a. s.) má platnú zmluvu o
nájme do 31. 05. 2017. Predĺženie doby nájmu o 3 roky: od 01. 06. 2017 do 31. 05. 2020.
Vážený pán predseda, prosíme Vás o zaradenie prerokovania tejto žiadosti do programu
najbližšieho zasadania Akademického senátu Univerzity Komenského.
Za Vaše kladné stanovisko Vám vopred ďakujeme.
Prílohy:

1 x Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
S pozdravom

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

Telefón: 043/2633324
Fax: 043/2633300
E-mail: lepejova@jfmed.uniba.sk Internet: http://www.jfmed.uniba.sk
F-016 – Hlavičkový papier

IČO: 00397865

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 19/2010 Smernice rektora
UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Nebytové priestory o ploche 10,0 m2 umiestnené v 1. podzemnom podlaží budovy P4
v areáli bývalých predklinických ústavov JLF UK v Martine, Sklabinská ulica č. 26 – súpisné
číslo stavby 156 zapísané na liste vlastníctva č. 299 vydanom Okresným úradom Martin,
katastrálnym odborom, druh stavby: 11 – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, na
pozemku, číslo parcely 1883/398 o výmere 551 m2, na ktorej sa stavba nachádza.
2. Identifikácia nájomcu
STEFE Martin, a. s., (býv. Martico a.s.) adresa: Východná 14, 036 01 Martin,
zastúpená: Ing. Miroslav Obšivaný, predseda predstavenstva, IČO: 36395714, IČ DPH:
SK2020121521, bankové spojenie:
., č. účtu:
, zapísaná: Obchodný
register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, vložka číslo: 10277/L.
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Nebytové priestory uvedené v bode 1. má nájomca prenajaté v platnej zmluve o nájme
do 31.05.2017 za účelom umiestnenia technológií odovzdávacej stanice tepla a rozvodov
tepelného potrubia pre zabezpečenie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, ich prevádzkovanie,
obsluhu a opravy.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 13,28 eur / 1 m2 /rok, t.j. 132,80 eur ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu.
Nájom nebytových priestorov je oslobodený od DPH (§ 38 Zákona č. 222/2004 Z. z.). Platba
nájomného štvrťročne vopred, a to vo výške 33,20 eur.
Výška nájomného sa nemení H je stanovená s ohľadom na výhodnosť služieb poskytovaných
fakulte – dosiahnutie úspor na dodávkach tepla.
Budovy bývalých predklinických ústavov JLF UK fakulta nevyužíva (ústavy boli presťahované
do budovy BioMedu JLF UK), predstavujú dočasne nepotrebný majetok a dodávka tepla do nich
je obmedzená.
Náklady na spotrebu energií a služby:
S nájmom je spojená len spotreba elektrickej energie. Náklady na elektrickú energiu bude
nájomca hradiť podľa skutočnej spotreby na základe odpočtu podružného elektromeru nájomcu
a aktuálne platnej ceny elektrickej energie v čase odpočtu. Odpočet spotreby elektrickej energie

sa bude robiť štvrťročne k poslednému dňu uplynulého štvrťroka. Takto vypočítaná cena za
služby sa zvýši o 20 % DPH.
5. Doba nájmu
Nájomca má prenajaté nebytové priestory na dobu určitú: od 01.06.2012 do 31.05.2017.
Žiadam o predĺženie doby nájmu o 3 roky: od 01. 06. 2017 do 31. 05. 2020.
Zdôvodnenie dĺžky nájmu:
Nájomca požiadal o predĺženie doby nájmu. Prevádzka odovzdávacej stanice tepla čo najbližšie
k miestu spotreby tepla (priamo v objektoch JLF UK na Sklabinskej ulici 26 v Martine)
prispieva k zníženiu strát tepla, ktoré vznikali na trase dodávky a tým aj k úsporám tepla.
Fakulta má záujem na dlhodobej racionalizácii spotreby tepla a preto súhlasí s predĺžením doby
nájmu.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca – STEFE, a. s. (býv. Martico, a.s.) je dodávateľom tepla pre JLF UK podľa
platnej Zmluvy o dodávke tepla. V prenajatých priestoroch zriadil odovzdávaciu stanicu tepla za
účelom dodávky tepla a teplej vody pre štyri budovy JLF UK na Sklabinskej ulici č. 26 priamo
v areáli bývalých predklinických ústavov, čím sa znižujú straty tepla a tým i ceny tepla pre
fakultu.
Doteraz sme s nájomcom nezaznamenali problémy, plní si zmluvné povinnosti.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.

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

