UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Materiál na 11. riadne zasadnutie Akademického senátu UK
dňa 28. júna 2017

Žiadosti o udelenie súhlasu 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 nehnuteľného majetku:
1.

Veget, o.z.

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

bufet

2.

Dodo trade & services

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

bufet

3.

Coca Cola HBC

prof. PaedDr. Alica Vančová, PhD., dekanka PdF UK

nápojový automat

4.

4rent s.r.o.

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

reklamné zariadenie

5.

AndOr SDC spol. s r.o.

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

sklad

6.

Banquet s.r.o.

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

bufet, pizzéria, kaderníctvo

7.

Ing. Peter Maretta

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

predajňa

8.

KAISAR, s r.o.

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

letná terasa

9.

Mars SR, kom. spol.

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

čokoládové automaty

10.

OZ Študentský svet

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

posilňovňa a fitnes

11.

SK PROFESSIONAL s.r.o.

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

kancelária

12.

SOLE GRILL s. r. o.

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

pohostinstvo

13.

Srniak Vladimír

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

sklad

14.

Stanislav Mišove

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

sklad

15.

Sweet & Delicious, s. r. o.

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

pekáreň

16.

Univerzitné Pastor. Centrum

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

univ. pastoračné centrum

17.

Vinisoft, s.r.o.

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

kancelária

18.

Euroinex s.r.o.

Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK

automaty (nápoje, tovar)

19.

Euroinex s.r.o.

Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK

sklad

20.

Euroinex s.r.o.

Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK

parkovisko

21.

Mgr. art. František Király

Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK

sklad

22.

Andrej Hanuska – S AH. ZEW

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

sklad, odstavná plocha

23.

Eva Fratričová

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

kancelárie, sklady

24.

GPS TEAM, s.r.o.

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

kancelárie, odst. plocha

25.

Slovak Telekom, a.s.

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK

strecha AGO

Návrhy uznesení

1.

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

Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného
Energie a služby

nebytové priestory o celkovej výmere 88,88 m2 pozostávajúcich
z trinástich miestností A109 až A117:
A109
umýváreň
6,68 m2
A109a
výdaj jedál
7,51 m2
A109b
rozbaľov.termoportov
6,51 m2
A110
chodba
22,00 m2
A111
zádverie
7,88 m2
A112
upratovačka
4,03 m2
A113
WC muži
2,45 m2
A113a
WC
1,22 m2
A114
WC ženy
3,22 m2
A114a
WC
1,76 m2
A115
šatňa zamest.
6,75 m2
A116
sklad
10,41 m2
A117
bufet
8,46 m2
a ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 2893, blok C, prízemie,
na ulici Mlynské Luhy č. 4, v obci Bratislava, okres Bratislava II,
katastrálne územie Ružinov, zapísané na liste vlastníctva č. 591,
druh stavby 11, číslo parcely 4, na ktorej sa stavba nachádza
Veget, Geologická 38, 821 06 Bratislava
IČO: 50 235 371
Účelom nájmu nebytových priestorov je:
a) prevádzkovanie
bufetu
určeného
na
poskytovanie
samoobslužného doplnkového stravovania a občerstvenia pre
zamestnancov a študentov FSEV UK,
b) rozvíjanie komunitných a extracurriculárnych aktivít v týchto
priestoroch organizáciou spoločenských podujatí (diskusie,
premietanie filmov), zvyšovanie participácie študentov na
komunitných procesoch brigádami študentov na ich zabezpečovaní,
ako aj na zabezpečovaní prevádzky bufetu,
c) podpora slovenských výrobcov - ponuka zdravých produktov od
lokálnych slovenských farmárov,
d) podpora zdravého životného štýlu a osobitných stravovacích
preferencií ponuka produktov v bio kvalite, ponuka
vegetariánskych a vegánskych produktov,
e) podpora osôb so stravovacími obmedzeniami - ponuka
bezlaktózových a bezlepkových produktov pre zamestnancov a
študentov s uvedenými zdravotnými obmedzeniami.
10 EUR/ m2/rok
888,88 EUR/rok za celkovú výmeru predmetu nájmu
a) cena za vodu - paušál vo výške 120 EUR/rok
b) cena za elektrinu - podľa skutočnej spotreby fakturovanej
dodávateľom energie

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

od 1.9.2017 do 31.8.2020
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 platnos .
2.

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 - bufet (bagetka) v pavilóne B1 (na LV 727 ako
CH-1III), 0 podlažie o výmere celkovo 58,90 m2, z toho miestnos
bufetu o výmere 24,45 m2 a čas chodby pre sedenie k bufetu
o výmere 34,45 m2, ktoré sa nachádzajú v budove/stavbe č. súpisné
5694 v Mlynskej doline, Ilkovičova 6 v Bratislave IV – Karlovej
Vsi, katastrálne územie Karlova Ves, zapísanej na liste vlastníctva
č. 727 vydanom Okresným úradom – Katastrálnym odborom, druh
stavby 11 - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo
parcely 3049/2 o výmere 3915 m2, na ktorej sa stavba nachádza
Dodo trade & services, spol. s r.o., Karloveská 57,
841 04 Bratislava IČO: 35 882 719
bufet pre poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a
študentov PriF UK
I.
bufet o rozlohe 24,45 m2...........................................66 EUR/ m2/rok
II.
sedenie pri bufete o rozlohe 34,45 m2.......................22 EUR/ m2/rok
elektrická energia.......36,35 EUR s DPH/mesiac (13,406 kWh/deň )
vodné a stočné............18,56 EUR s DPH/mesiac/2 osoby
odvoz odpadu.............33,18 EUR bez DPH/mesiac
Energie spolu : ...........88,09 EUR/mesiac
od 15.9.2017 do 31.5.2018
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 platnos .
3.

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

budova PdF UK Račianska 59, Bratislava - Nové Mesto
súpisné číslo 3495, parcelné číslo pozemku 11800/2
výmera nájomného priestoru 1 m2 vo vestibule budovy
Coca Cola HBC Slovenská republika, s.r.o., Tuhovská 1,
831 07 Bratislava 35 IČO: 31 340 628
miesto pre nápojový automat
30 EUR/mesiac
energie 25,56 EUR s DPH / mesiac
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 platnos .
4.

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

priestor na Výškových blokoch súp. č. 211, č. parcely 2934
južná štítová stena bloku B 626,70 m2
4rent s.r.o, Krížna 64, 821 08 Bratislava
IČO: 47 689 013
prevádzkovanie reklamného zariadenia
6 500 EUR/m2/rok bez DPH
Počas doby trvania nájmu je nájomca povinný v prípade záujmu
prenajímateľa poskytnú pre jeho potreby svoje reklamné zariadenia
za nasledovných podmienok :
1. do 100 dni bezodplatne
2. od 100 do 200 dni za sumu 50 EUR/deň
3. od 200 do 300 dni za sumu 100EUR/deň
Náklady na produkciu reklamy a jej inštaláciu si v tomto prípade
hradí prenajímateľ, ktorý si ich môže zabezpeči aj od iného
dodávateľa akým je nájomca, tento záujem musí by oznámený
prenajímateľom nájomcovi v termíne minimálne 60 dni vopred a
nesmie časovo zasahova do už preukázateľne objednaných
reklamných kampaní klientov nájomcu.
elektrická energia podľa spotreby
od 1.7.2017 do 30.6.2022
Doba nájmu sa na základe písomnej žiadosti nájomcu predlžuje
o dobu poskytnutia reklamných zariadení nájomcu na potreby
prenajímateľa.

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnos .
5.

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

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

nebytový priestor bývalého skladu na Manželských internátoch súp.
č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J, prízemie o výmere 298,03 m2
AndOr SDC spol. s r.o., Kremnická 18, 851 01 Bratislava
IČO: 35 945 460
sklad
23,42 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
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 platnos .
6.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

nebytové priestory o výmere 245,81 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok B, prízemie,
17,70 m2, 1. posch. 163,23 m2, suterén 2, 17,24 m2 a blok C
prízemie 47,64 m2)
Banquet s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 35 867 990
prevádzka bufetu 47,64 m2, pizzerie 124,96 m2, kaderníctva
17,70 m2 a skladov 55,51 m2
35 EUR/m2/rok bez DPH za priestory bufetu, pizzerie a kaderníctva
20 EUR/m2/rok bez DPH za priestory skladov
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH za priestory bufetu,

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

pizzerie a kaderníctva
zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH za priestory skladov
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.8.2017 do 31.7.2025
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 platnos .
7.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytový priestor o výmere 50,16 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok C, 1.poschodie)
Ing. Peter Maretta – kopírovacia služba XC, Havlíčkova 11,
Bratislava IČO: 11 638 532
predaj školských potrieb, papiernictva, kníh, darčekových
predmetov a poskytovania kopírovacích a kancelárskych služieb
70 EUR/m2/rok bez DPH
(okrem elektrickej energie)
zálohový poplatok 7 EUR/m2/rok plus DPH
elektrická energia na základe skutočnej spotreby
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.10.2017 do 30.9.2020
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 platnos .
8.
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

čas pozemku o výmere 100 m2, parcelné číslo 2937/6, druh
pozemku „Ostatné plochy“ o celkovej výmere 400 m2
KAISAR, s r.o., Planckova 1, 851 01 Bratislava
IČO: 35 72 11 71
prevádzkovanie letnej terasy pre priľahlú reštauráciu

Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

5 EUR/m2/rok bez DPH
bez energií
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 platnos .
9.
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

verejne prístupné priestory (chodby, vestibuly) o výmere 9 m2 (9x1),
ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695 Manželské internáty,
blok J (1 m2) a I (1 m2) - 1NP, v budove č. súpisné 6134 Átriové
domky bloky L (1 m2), D (1 m2), T (1 m2), C (1 m2), K (1 m2) - 1NP
a v budove č. súpisné 211 Výškové budovy blok C (1 m2, 1 NP) a
blok A (1m2, 1 NP)
Manželské internáty ... 2 m2
Výškové budovy ... 2 m2
Átriové domky ... 5 m2
Mars SR, kom. spol., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
IČO: 31 342 175
prevádzka čokoládových automatov
150 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 30 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.10.2017 do 30.9.2020
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 platnos .
10.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 1376,98 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok A, suterén 1; Átriové
domky, blok E, 1NP, 1PP, blok K 1NP a 2NP, blok M 1NP, 2NP)

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

OZ Študentský svet, Staré grunty 36, 842 25 Bratislava - Karlova
Ves IČO: 36 118 052
posilňovňa a fitness
1 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.8.2017 do 31.7.2022
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 platnos .
11.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytový priestor bývalého skladu na Manželských internátoch súp.
č. 5695 na parcele č. 2940/24, blok I, prízemie o výmere 29,94 m2
SK PROFESSIONAL s.r.o., K výstavisku 9, 911 01 Trenčín
IČO: 36 345 580
kancelária
50 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
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 platnos .
12.
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

prenájom objektu Sole Gril na parcele č. 2940/44 (69 m2) a 2940/43
(126 m2) o celkovej výmere 195 m2
SOLE GRILL s.r.o., Staré Grunty 49, 841 04 Bratislava

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

IČO: 45 476 519
prevádzkovanie jedálne-reštaurácie rýchleho občerstvenia s letnou
terasou
23,69 EUR/m2/rok bez DPH (385 EUR mesačne bez DPH)
bez energií a služieb, nájomca sám uzaviera zmluvy s dodávateľmi
energií
od 1.1.2018 do 31.12.2022
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 platnos .
13.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytový priestor bývalého skladu na Manželských internátoch súp.
č. 5695 na parcele č.2940/24, blok I, prízemie o výmere 7,47 m2
Vladimír Srniak, Kríková 6, 821 07 Bratislava
sklad
20 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.10.2017 do 30.9.2020
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 platnos .
14.
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

pivničné priestory bez okien o výmere 31,15 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok H,
prízemie)
Stanislav Mišove, V záhradách 33, 811 02 Bratislava

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

sklad
15,70 EUR/m2/rok bez DPH
(len el. energia a kúrenie)
zálohový poplatok 6,66 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.9.2017 do 31.8.2020
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 platnos .
15.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytový priestor o výmere 102,75 m2, ktorý sa nachádza v budove
č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok R, 1 PP)
Sweet & Delicious, s.r.o., Majerníkova 17, 841 05 Bratislava mestská čas Karlova Ves IČO: 50 399 748
výroba a predaj pekárskych a cukrárskych výrobkov (74,59 m2)
a sklad (28,16 m2)
80 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 74,59 m2 (pekáreň)
40 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 28,16 m2 (sklad)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
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 platnos .
16.
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

nebytové priestory na Výškových blokoch súp. č. 211, č. parcely
2934 blok D, 1PP a 1NP, o výmere 1903,37,3 m2
Univerzitné Pastoračné Centrum, Staré Grunty 36, 842 25 Bratislava

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

IČO: 31 784 976
univerzitné pastoračné centrum
1 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.8.2017 do 31.7.2027
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 platnos .
17.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytový priestor o výmere 20,04 m2, ktorý sa nachádza v budove
č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok C, 1 PP)
Vinisoft, s.r.o., Povina 234, 023 33 Povina
IČO: 46 004 360
kancelária
70 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.10.2017 do 30.9.2020
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 platnos .
18.

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

Špecifikácia
predmetu nájmu

nebytové priestory:
a) čas chodby o výmere 2 m2, ktorá sa nachádza v budove
č. súpisné 6, blok D 1 prízemie, na ulici Botanická 25 v obci
Bratislava, okres Bratislava IV, katastrálne územie Bratislava -

Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom
katastrálnym úradom Bratislava – Karlova Ves, číslo parcely 3118
o výmere 1583 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

b) čas chodby o výmere 2 m2, ktorá sa nachádza v budove
č. súpisné 6161, blok D 2 prízemie, na ulici Botanická 25 v obci
Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne
územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom
katastrálnym úradom - Správou katastra pre hlavné mesto SR
Bratislavu, druh stavby 11 – budova pre školstvo na vzdelávanie a
výskum, číslo parcely 3117/7, o výmere 1472 m2, na ktorej sa
stavba nachádza
EUROINEX, s.r.o., Majerská 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO : 36 758 981
prevádzkovanie 2 ks automatov na teplé nápoje a 2 ks automatov na
balený kusový potravinársky tovar na obdobie troch rokov
600 EUR ročne (150 EUR/m2/rok)
417,55 EUR ročne + DPH
(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2016)
Z toho:
elektrická energia
269,93 EUR + DPH
ostatné služby
147,62 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 1.11.2017 do 31.10.2020
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 platnos .
19.
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

nebytové priestory - miestnosti č. 909 a č. 910 o celkovej výmere
40 m2 v budove č. súpisné 6220, blok B9, l. poschodie, na ulici
Botanická 7, v obci Bratislava - mestská čas Karlova Ves, okres
Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste
vlastníctva č. 727 vydanom Okresným úradom Bratislava –
Katastrálny odbor, druh stavby 20 - Iná budova, číslo parcely 3146
o výmere 570 m2, na ktorej sa stavba nachádza
EUROINEX, s.r.o., Majerská 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO : 36 758 981
zriadenie skladu na uskladnenie tovaru pre nápojové a kusové
automaty

predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

1 593,20 EUR ročne (39,83 EUR/m2/rok)
474,97 EUR ročne + DPH
(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2016)
Z toho:
elektrická energia
267,30 EUR + DPH
ostatné služby
410,17 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 1.11.2017 do 31.10.2020
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 platnos .
20.
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

2 vyznačené parkovacie miesta v areáli VI Družba UK, parkovacie
miesto č. 5 a č. 6, ktoré sa nachádzajú na parcele č. 3117/19
o výmere 1147 m2 na ulici Botanická 25, v obci Bratislava mestská čas Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie
Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom
Katastrálnym úradom – Správou katastra pre hl. mesto SR
EUROINEX, s.r.o., Majerská 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO : 36 758 981
parkovanie motorových vozidiel nájomcu
690 EUR ročne (345 EUR s DPH/1 rok/ 1 parkovacie miesto)
bez energií
od 1.9.2017 do 31.08.2018
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 platnos .
21.
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. 931 s celkovou výmere 20 m2
v budove č. súpisné 6220, blok B9, l. poschodie, na ulici Botanická
č. 7, v obci Bratislava - mestská čas 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
František Király, Mgr. art., Púpavova 23, 841 04 Bratislava 4
zriadenie skladu a pracovno-hudobného ateliéru s klavírom
796,60 EUR ročne (39,83 EUR/m2/rok)
1 047,48 EUR ročne + DPH
(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2016)
Z toho:
elektrická energia
842,40 EUR + DPH
ostatné služby
205,08 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 16.8.2017 do 15.08.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnos .
22.

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

a) nebytový priestor o výmere 20 m2 – sklad, nachádzajúci sa na
ul. Staré grunty 55, v obci Bratislava, B-8, súpisné č. 6328, parcela
č. 3017/16, k. ú. Karlova Ves, LV 727
b) čas pozemku – ostatná plocha o výmere 35 m2, parcela
č. 3017/17, k. ú. Karlova Ves, LV 727
Andrej Hanuska – S AHOVANIE ZEW, 017 01 Sverepec 152
IČO: 50 862 359
a) sklad materiálu
b) čas pozemku – odstavná plocha
a) nájomné vo výške 27 EUR/ m2/rok, t. j. 540 EUR ročne
b) nájomné vo výške 16,60 EUR/ m2/rok, t. j. 581 EUR ročne
plus 116,20 EUR DPH
dodávka elektriny, strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu
paušálne 6 EUR / m2/ 1 rok, t. j. 120 EUR ročne, plus 24 EUR DPH
od 1.7.2017 do 30.6.2022

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnos .
23.
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

a) nebytové priestory o výmere 103 m² - kancelárie a sklady,
nachádzajúce sa na ul. Staré grunty 55, v obci Bratislava, B-2,
č. súpisné 6307, parcela č. 3017/14, k. ú. Karlova Ves, LV 727
b) nebytový priestor o výmere 45 m2 – sklad, nachádzajúci sa na ul.
Staré grunty 55, v obci Bratislava, B-7, č. súpisné 6311, parcela
č. 3017/10, k. ú. Karlova Ves, LV 727

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

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

c) čas pozemku - ostatná plocha o výmere 16 m², parcela
č. 3017/17, k. ú. Karlova Ves, LV 727
Eva Fratričová, Dudvážska 5111/25, 821 07 Bratislava
IČO: 34 983 848
a) kancelárie a sklady
b) sklad
b) odstavná plocha
a) nájomné vo výške 56,50 EUR/ m2/rok, t. j. 5 819,50 EUR ročne
b) nájomné vo výške 27,00 EUR/ m2/rok, t. j. 1 215,00 EUR ročne
c) nájomné vo výške 14,00 EUR/ m2/rok, t. j. 224,00 EUR ročne
plus 44,80 EUR DPH
a) strážna služba, odvoz smetí a likvidácia odpadu
Cena za služby je určená paušálne 6 EUR/m2/1 rok,
t. j. 888,00 EUR ročne, plus 177,60 EUR DPH
b) dodávka elektriny a vody
Cena za spotrebu elektriny a vody je fakturovaná podľa odpočtu
meračov.
od 1.8.2017 do 31.7.2022
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 platnos .
24.
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

a) nebytové priestory o výmere 120 m² - kancelárie, nachádzajúce
sa na ul. Staré grunty 55, v obci Bratislava, B-2, č. súpisné 6307,
parcela č. 3017/14, k. ú. Karlova Ves, LV 727
b) čas pozemku - ostatná plocha o výmere 32 m², parcela
č. 3017/17, k. ú. Karlova Ves, LV 727
GPS TEAM, s.r.o., Topolčianska 3125/27, 851 05 Bratislava
IČO: 47 586 346
a) kancelárie
b) odstavná plocha
a) nájomné vo výške 56,50 EUR/ m2/rok, t. j. 6 780 EUR ročne
b) nájomné vo výške 14,00 EUR/ m2/rok, t. j. 448 EUR ročne
plus 89,60 EUR DPH
a) strážna služba, odvoz smetí a likvidácia odpadu
Cena za služby je určená paušálne 6 EUR/m2/1 rok,
t. j. 720,00 EUR ročne, plus 144,00 € DPH.
b) dodávka elektriny a vody
Cena za spotrebu elektriny a vody je fakturovaná podľa odpočtu
meračov.
od 1.11.2017 do 31.10.2022
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 platnos .
25.

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

Špecifikácia
predmetu nájmu

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

nebytové priestory - plocha o rozlohe 2 m2 - nachádzajúce sa na
hlavnej budove Astronomického a geofyzikálneho observatória,
postavená na pozemku KNC parc. č. 8144, ktorý je zapísaný na LV
č. 2758, vedenom na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor,
okres Pezinok, obec Modra, kat. územie Modra ako Budova
v prospech Univerzity Komenského v Bratislave
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35 763 469
prenájom na streche objektu za účelom osadenia nosičov antén a
telekomunikačnej techniky
4 300 EUR/rok
Cenu nájmu môže prenajímateľ upravova jedenkrát v kalendárnom
roku o percento zodpovedajúcej miere inflácie vyhlasovanej
Štatistickým úradom SR meranej indexom spotrebiteľských cien

Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

v jeho oficiálne zverejnených dokumentoch.
bez energií
od 1.7.2017 do 30.6.2022
Technické zhodnotenie, t. j. dodržiavanie revízií v zmysle platných
noriem vykoná nájomca na vlastné náklady. Tieto vynútené náklady
nie sú súčas ou zmluvy a ani nezakladajú nárok na finančné úľavy
v stanovenom nájme, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania po ukončení nájmu.

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

Informácia o prerokovaní materiálu
komisiami AS UK
Materiál bol prerokovaný na 12. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 14. júna 2017.
Uznesenie č. 1:
Finančná komisia Akademického senátu UK zaujíma nasledovné stanovisko k Žiadostiam o udelenie
súhlasu s nájmom nehnute ného majetku UK:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť žiadosti
o udelenie súhlasu s nájmom nehnute ného majetku po zapracovaní uvedených pripomienok.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

11

6

11

0

0

Pripomienky zo zápisnice komisie:
6. Banquet s.r.o. – pripomienka od členov komisie a kvestorky UK, ktorí odporúčajú skráti nájom
na dobu 5 rokov v zmysle smernice rektora UK
19. SOLE GRILL s.r.o. – členovia komisie vzhľadom na predmet nájmu (pohostinstvo) odporúčajú
skráti dobu nájmu na 2 roky
16. Univerzitné Pastoračné Centrum – pripomienka od členov komisie a kvestorky UK, ktorí
odporúčajú skráti nájom na dobu 5 rokov v zmysle smernice rektora UK
Materiál bol prerokovaný na 17. zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie
AS UK dňa 14. júna 2017.
Uznesenie č. 4:
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 EUROINEX, s.r.o. a Mgr. art.
František Király 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 4rent s.r.o., AndOr SDC
spol. s r.o., Banquet s.r.o., KAISAR, s.r.o., Mars SR, kom. spol., OZ Študentský svet, Ing. Peter
Maretta – kopírovacia služba XC, SK PROFESSIONAL s.r.o., Stanislav Mišove, Sweet & Delicious,
s.r.o., Univerzitné Pastoračné Centrum, Vinisoft, s.r.o., a Vladimír Srniak pod a predložených
písomných žiadostí,
III.
odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnute ného majetku UK v správe VM . Štúra - Mlyny UK nájomcovi SOLE GRILL s.r.o. s dobou
trvania nájmu do 31.12.2019.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

4

9

5

9

0

0

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

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

FSEV 1727/2017-Taj.

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 v rozsahu dlhšom ako jeden rok.
Náležitosti k nájmu :
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Dňa 31.8.2017 bola s účinnosťou od 1.9.2016 uzatvorená Zmluva o nájme nebytových
priestorov č. IV/1/16/FSEV medzi UK (prenajímateľ), FSEV UK (správca)
a nájomcom (Veget) na obdobie jedného roka, t.j. do 31.8.2017. Predmetom zmluvy aj
tejto žiadosti je predĺženie nájmu nebytových priestorov bufetu o celkovej výmere
88,88 m2 pozostávajúcich z trinástich miestností (A109 – A117), zoznam a výmera
ktorých tvorí prílohu č. 1 tejto žiadosti a ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné
2893, blok C, prízemie, na ulici Mlynské Luhy č. 4, v obci Bratislava, okres Bratislava
II, katastrálne územie Ružinov, zapísané na liste vlastníctva č. 591, druh stavby 11,
číslo parcely 4, na ktorej sa stavba nachádza o ďalšie tri roky. Dôvodom prenechania
priestorov do nájmu je skutočnosť, že FSEV UK má záujem v rámci realizácie
sociálnej politiky fakulty zabezpečiť pre zamestnancov a študentov fakulty
stravovacie a občerstvovacie služby, ale nemá záujem prevádzkovať priestory bufetu
vlastnými zamestnancami.
2. Identifikácia nájomcu
Veget
Sídlo: Geologická 38, 821 06 Bratislava
IČO: 50235371
IČO DPH: nie je plátca DPH
Zapísaná v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci na
Ministerstve vnútra SR
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3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Účelom nájmu nebytových priestorov je:
a) prevádzkovanie bufetu určeného na poskytovanie samoobslužného doplnkového
stravovania a občerstvenia pre zamestnancov a študentov FSEV UK,
b) rozvíjanie komunitných a extracurriculárnych aktivít v týchto priestoroch
organizáciou spoločenských podujatí (diskusie, premietanie filmov), zvyšovanie
participácie študentov na komunitných procesoch brigádami študentov na ich
zabezpečovaní, ako aj na zabezpečovaní prevádzky bufetu,
c) podpora slovenských výrobcov - ponuka zdravých produktov od lokálnych
slovenských farmárov,
d) podpora zdravého životného štýlu a osobitných stravovacích preferencií - ponuka
produktov v bio kvalite, ponuka vegetariánskych a vegánskych produktov,
e) podpora osôb so stravovacími obmedzeniami - ponuka bezlaktózových
a bezlepkových produktov pre zamestnancov a študentov s uvedenými
zdravotnými obmedzeniami.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
4.1. Výška nájomného
Bufet Veget je prevádzkovaný študentkami FSEV UK. Charakter jeho prevádzky nie
je primárne komerčne zameraný, ale slúži k vytvoreniu komunitného priestoru
s ponukou zdravých a prioritne slovenských výrobkov, vrátane výrobkov pre
zamestnancov a študentov so zdravotnými obmedzeniami alebo osobitnými
stravovacími preferenciami. Na základe žiadosti nájomcu o zníženie doterajšieho
nájmu o polovicu (príloha 2), ktorý je odôvodnený budovaním komunity a rozvíjaním
kreatívnych študentských aktivít a projektov súhlasí FSEV UK so zmenou nájmu od
1.9.2017 a navrhuje stanoviť na ďalšie obdobie nájom vo výške 10,- eur/m2/rok, t.j.
888,88 eur/rok za celkovú výmeru predmetu nájmu.
4.2. Cena za dodávku energií
Ceny za dodávku energií zostávajú na nezmenenej úrovni:
a) cena za vodu - paušál vo výške 120,- eur/rok,
b) cena za elektrinu - podľa skutočnej spotreby fakturovanej dodávateľom energie.
5. Doba nájmu
Doba nájmu je navrhovaná do 31. 8. 2020, t.j. predĺženie aktuálne dohodnutej doby
nájmu (1 rok) o ďalšie 3 roky.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomcom bufetu je združenie Veget, vytvorené z iniciatívy študentov FSEV UK.
Vzhľadom na stanovené ciele združenia, ako aj už realizované aktivity považuje
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Fakulta sociálnych a ekonomických vied
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FSEV UK prevádzku bufetu nájomcom Veget a súvisiace komunitné aktivity za
významný prínos pre akademické prostredie fakulty a to najmä s prihliadnutím na
skutočnosť, že ide o aktivity študentov FSEV UK s pozitívnym spoločenským aj
sociálnym dopadom na celú fakultu.
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, 15.5.2017

.................................
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.,
dekanka
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Príloha č. 1
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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, Mlynská
dolina, Ilkovičova č. 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. 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 :
-

Bufet ( bagetka ) v pavilóne B1 ( na LV 727 ako CH-1III ), 0 podlažie o výmere
celkovo 58,90 m2, z toho miestnosť bufetu o výmere 24,45 m2 a časť chodby pre
sedenie k bufetu o výmere 34,45 m2, ktoré sa nachádzajú v budove/stavbe č.
súpisné 5694 v Mlynskej doline, Ilkovičova 6 v Bratislave IV – Karlovej Vsi,
katastrálne územie Karlova Ves, zapísanej na liste vlastníctva č. 727 vydanom
Okresným úradom – Katastrálnym odborom, druh stavby 11 - budova pre
školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3049/2 o výmere 3915 m2, na
ktorej sa stavba nachádza.

Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory neslúžia na plnenie
úloh UK PRIF sú využívané ako bufet a sedenie k bufetu.
2. Identifikácia nájomcu2
Dodo trade & services, spol. s r.o.
zastúpený : Ing. Matej Šimkovič, konateľ
sídlo : Karloveská 57, 841 04 Bratislava
IČO : 35 882 719
DIČ : 2021822605, IČ DPH : SK 2021822605
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, vložka č. 31409/B
Bankové spojenie :
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....

IBAN:
Kontakt :
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu :
Bufet pre poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov UK PRIF.
4. Výška nájomného:
I. bufet o rozlohe 24,45 m2...........................................66 Eur/ m2/rok
II. sedenie pri bufete o rozlohe 34,45 m2....................... 22 Eur/ m2/rok
5. Cena za poskytované služby a dodávku energií :
elektrická energia...............................36,35 eur s DPH/mesiac ( 13,406 kWh/deň )
vodné a stočné...................................18,56 eur s DPH/mesiac/2 osoby
odvoz odpadu....................................33,18 bez DPH/mesiac
Energie spolu : ..................................88,09 eur/mesiac
6. Doba nájmu : 15.9.2017 do 31.5.2018
7. Zdôvodnenie výberu nájomcu :
Jedná sa o opakovaný nájom. Nájomca mal v budove UK PRIF tieto priestory
prenajaté aj v predchádzajúcom období.
8. Technické zhodnotenie predmetu nájmu.
-

priestor nebude nájomcom technicky zhodnotený.

Bratislava 30.5.2017

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dekan fakulty

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
DEKANÁT
Račianska 59, 813 34 Bratislava

___________________________________________________________________________
Univerzita Komenského v Bratislave
Kancelária AS UK
Šafárikovo nám. 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Váš list/zo dňa
-/-

Naše číslo
3294/2017-SD

Vybavuje/
Mgr. Vybíralová/49 287 207

Bratislava
15.05.2017

Vec
Žiadosť o schválenie prenájmu
Vážený pán predseda AS UK, vážení členovia AS UK,
v prílohe tohto listu si Vám dovoľujem predložiť žiadosť na schválenie prenájmu
priestoru na prevádzku nápojového automatu v budove Pedagogickej fakulty UK
na Račianskej č.59 v Bratislave.
Uvedené bolo schválené dňa 10.05.2017 v AS UK PdF.
S pozdravom

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v.r.
dekanka fakulty

Prílohy: 1x podľa textu

Telefón
02/44254960

E-mail
sd@fedu.uniba.sk

Internet
www.fedu.uniba.sk

Žiadateľ:
Dekanka fakulty: prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 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
ži a d am
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Budová PdF UK Račianska 59, Bratislava – Nové Mesto
Súpisné číslo – 3495, parcelné číslo pozemku - 11800/2
Výmera nájomného priestoru 1 m2 vo vestibule budovy
2. Coca Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
Tuhovská 1, 831 07 Bratislava 35
IČO: 31340628
3. Miesto pre nápojový automat
4. 30 € bez DPH/mesiac – nájom
25,56 € s DPH/mesiac - energie
5. 01.07.2017 – 30.06.2020 (3 roky)
6. Nájomca má uzavretú zmluvu od roku 2011 a zmluvné záväzky si plní v lehote
splatnosti.
7. Bez technického zhodnotenia
…………………………………….
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
Dekanka fakulty
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Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 842 25 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riadite
Vysokoškolské Mesto . 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, pod a príkazu rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnute nosti,
Žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnute ného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o priestor na Výškových blokoch súp.č.211, č. parcely 2934 južná štítová stena bloku
B 626,70 m2. Objekt (Výškové bloky) je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný.
2. Indentifikácia nájomcu
4rent s.r.o
Sídlo: Krizna 64, Bratislava 821 08
IČO : 47 658 762
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro Vložka: 97121/B
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Prevádzkovanie reklamného zariadenia
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 6500, -EUR/m2/rok bez DPH. Elektrická energia pod a spotreby.
Počas doby trvania nájmu je nájomca povinný v prípade záujmu prenajímate a poskytnúť pre
jeho potreby svoje reklamné zariadenia za nasledovných podmienok :
1. do 100 dni bezodplatne
2. od 100 do 200 dni za sumu 50 EUR/deň

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

3. od 200 do 300 dni za sumu 100EUR/deň
Náklady na produkciu reklamy a jej inštaláciu si v tomto prípade hradí prenajímate ktorý si
ich moze zabezpeciť aj od iného dodávate a akým je nájomca, tento záujem musí byť
oznamený prenajímate om nájomcovi v termíne minimálne 60 dni vopred a nesmie časovo
zasahovať do už preukázate ne objednaných reklamných kampaní klientov nájomcu.
5.Doba nájmu
Od 1.7.2017 do 30.6.2022.
Doba nájmu sa na základe písomnej žiadosti nájomcu predlžuje o dobu poskytnutia
reklamných zariadení nájomcu na potreby prenajímate a.
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca ponúka vyššiu cenu aká bola dohodnutá doteraz, s možnosťou bezodplatného
využitia reklamného zariadenia aj pre účely VM Mlyny UK. Nájomca si vysporiada
vlastnícke práva k reklamnému zariadeniu s hodinami umiestnenými na štítovej stene blok B
a jeho vlastníkom, ktorým je predchádzajúci nájomca predmetu nájmu.
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.
_______________
podpis žiadate a

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riadite
Vysokoškolské Mesto . 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, pod a príkazu rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnute nosti,
Žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnute ného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o priestor bývalého skladu na Manželských internátoch súp.č. 5695 na parcele
č.2940/24, blok J, prízemie o výmere 298,03 m2 . Z dôvodu racionalizácie skladových kapacít
sa priestor stal nepotrebným. Objekt (MI, blok I) je pôvodnom stave. Nájomný priestor je
v stave spôsobilom na užívanie. Voda a WC je v rámci budovy.
2. Indentifikácia nájomcu
AndOr SDC spol. s r.o.
Sídlo: Kremnická 18, 85101 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Staré Grunty 36, 84104 Bratislava
IČO: 35945460
DIČ: 2022032045
IČ DPH: SK2022032045
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Sklad.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 23,42, -EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok
plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5.Doba nájmu
Od 1.7.2017 do 30.6.2020.
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nájomca sám požiadal o vo né priestory.
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez zhodnotenia.
_______________
podpis žiadate a

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riadite
Vysokoškolské Mesto . 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, pod a príkazu rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnute nosti,
Žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnute ného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o priestor o výmere 245,81 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211
(Výškové bloky, blok B, prízemie. 17,70 m2, 1 posch. 163,23 m2, suterén 2. 17,24 m2 a blok
C prízemie. 47,64 m2 ). Objekt je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný
priestor je v dobrom stave. Voda a WC v rámci budovy.
2. Indentifikácia nájomcu
Banquet s.r.o.
Sídlo : Staré Grunty 36 ,841 04 Bratislava
IČO : 35 867 990
DIČ: 2021750841
IČ DPH: SK2021750841
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Odd. s.r.o., Vložka č.29887/B
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Prevádzka bufetu 47,64 m2, pizzerie 124,96 m2, kaderníctva 17,70 m2 a skladov 55,51 m2.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 35,- EUR/m2/rok bez dph za priestory bufetu, pizzerie a kaderníctva a 20
eur/m2/rok bez dph za priestory skladov. Energie a služby zálohový poplatok 16,EUR/m2/rok plus DPH za priestory bufetu, pizzerie a kaderníctva a 8 eur/m2/rok plus DPH za
priestory skladov. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.

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

5.Doba nájmu
Od 1.8.2017 – 31.7.2025.
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2008 a požiadal o predĺženie nájmu.
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.
_______________
podpis žiadate a

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riadite
Vysokoškolské Mesto . 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, pod a príkazu rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnute nosti,
Žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnute ného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o priestor o výmere 50,16 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211
(Výškové bloky, blok c, 1.poschodie). Objekt je v priemernom stave, čiastočne
rekonštruovaný. Nájomný priestor je v dobrom stave. Voda a WC v rámci budovy. Priestor
nemá vykurovanie.
2. Indentifikácia nájomcu
Ing. Peter Maretta – kopírovacia služba XC
Sídlo: Havlíčkova 11, Bratislava
IČO: 11 638 532
IČ DPH: SK 10 24 87 10 12
DIČ: 10 24 87 10 12
Č. účtu:
Bankové spojenie:
Zapísaný: Obv. úrad živn. Bratislava r.č.:101-21665 č. Žo: -2004/07524/2/Z04
Kontakt:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Predaj školských potrieb, papiernictva, kníh, darčekových predmetov a poskytovania
kopírovacích a kancelárskych služieb.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 70,- EUR/m2/rok, energie a služby(okrem el. energie) zálohový poplatok 7,EUR/m2/rok plus DPH, plus el. energia na základe skutočnej spotreby. Skutočná cena
služieb bude vyúčtovaná raz ročne.

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

5.Doba nájmu
Od 1.10.2017 – 30.9.2020.
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2008 a požiadal o predĺženie nájmu.
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.
_______________
podpis žiadate a

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riadite
Vysokoškolské Mesto . 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, pod a príkazu rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnute nosti,
Žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnute ného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Ide o časť pozemku o výmere 100 m2, parcelné číslo 2937/6, druh pozemku „Ostatné
plochy“ o celkovej výmere 400 m2. Pozemok je dlhodobo bez využitia.
2. Indentifikácia nájomcu
KAISAR, s r.o.
Sídlo : Planckova 1, 85101 Bratislava
IČO : 35 72 11 71
IČ DPH: SK 20 20 20 99 17
DIČ: 20 20 20 99 17
Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I vložka č. 14965/B
Číslo účtu :
Bankové spojenie:
Zastúpená : Ali Assad, konate
Kontakt:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Prevádzkovanie letnej terasy pre pri ahlú reštauráciu.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 5, -EUR/m2/rok bez DPH, bez energií.
5.Doba nájmu
Od 1.7.2017 do 30.6.2020
.

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

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si pozemok 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 žiadate a

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

Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riadite
Vysokoškolské Mesto . 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, pod a príkazu rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnute nosti,
Žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnute ného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o verejne prístupné priestory (chodby, vestibuly) o výmere 9 m2(9x1), ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok J(1m2) a I(1m2),
1NP), v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky bloky L(1m2), D(1m2), T(1m2), C(1m2),
K(1m2), 1 NP) a v budove č. súpisné 211(Výškové budovy blok C(1m2), 1 NP a blok
A(1m2), 1 NP.).
Manželské internáty...2 m2
Výškové budovy...2m2
Átriové domky...5 m2
2. Indentifikácia nájomcu
Mars SR, kom. spol.
Sídlo: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
IČO : 31 342 175
DIČ: 2020319191
IČ DPH: SK2020319191
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sr, vložka č. 133/B
IBAN:
SWIFT:
Bankové spojenie:
Zastúpená:
Kontakt:

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

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Prevádzka čokoládových automatov.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 150, -EUR/m2/rok bez DPH, ostatné služby a energie zálohový poplatok 30
EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5.Doba nájmu
Od 1.10.2017 do 30.9.2020.
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2016 a žiada o predĺženie zmluvy.
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.
_______________
podpis žiadate a

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riadite
Vysokoškolské Mesto . 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, pod a príkazu rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnute nosti,
Žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnute ného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o priestory o výmere 1376,98 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211
(Výškové bloky, blok A, suterén 1. Átriové domky, blok E, 1NP, 1PP, blok K 1NP a 2NP,
blok M 1NP, 2NP, ). Objekt je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný
priestor je v dobrom stave, upravený nájomcom. Voda a WC v rámci priestoru.
2. Indentifikácia nájomcu
OZ Študentský svet
Staré grunty 36, 84225 Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika
IČO: 36118052
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Posilňovňa a fitness.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 1,- EURO/m2/rok, energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5.Doba nájmu
Od 1.8.2017 – 31.7.2022.
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2008 a požiadal o predĺženie nájmu.

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.
_______________
podpis žiadate a

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riadite
Vysokoškolské Mesto . 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, pod a príkazu rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnute nosti,
Žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnute ného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o priestor bývalého skladu na Manželských internátoch súp.č. 5695 na parcele
č.2940/24, blok I, prízemie o výmere 29,94 m2. Z dôvodu racionalizácie skladových kapacít
sa priestor stal nepotrebným. Objekt (MI, blok I) je v priemernom stave stave čiastočne
rekonštruovaný. Nájomný priestor je v stave spôsobilom na užívanie. Voda a WC je v rámci
nájomného priestoru. Obmedzený prístup, vrátna služba a vzdialené parkovanie.
2. Indentifikácia nájomcu
SK PROFESSIONAL s.r.o.
Sídlo: K výstavisku 9, 91101 Trenčín
Zastúpená: Ing. Slávka Šagátová PhD, konate
IČO: 36345580
DIČ: 20222029735
Zapísaná: v OR Okresného súdu Trenčín
Oddiel: sro Vložka číslo: 15797/R
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakt:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Kancelária
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 50, -EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok
plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.

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

5.Doba nájmu
Od 1.7.2017 do 30.6.2020.
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od r.2012 a žiada o predĺženie nájmu.
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez zhodnotenia.
_______________
podpis žiadate a

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riadite
Vysokoškolské Mesto . 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, pod a príkazu rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnute nosti,
Žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnute ného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o prenájom objektu Sole Gril na parcele č.2940/44(69m2) a 2940/43(126m2)
o celkovej výmere 195 m2. Objekt tvorí samostatne stojaca budova s inžinierskymi sieťami a
prípojkami na energetické média. Nájomca nie je oprávnený vykonávať na/v predmete nájmu
akéko vek stavebné alebo iné úpravy, zmeny alebo práce ako aj ďalšie zmeny bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímate a, a to ani na vlastné náklady.
2. Indentifikácia nájomcu
SOLE GRILL s. r. o.
Sídlo: Staré Grunty 49 , Bratislava 841 04
IČO: 45 476 519
DIČ: 2023014158
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Prevádzkovanie jedálne-reštaurácie rýchleho občerstvenia s letnou terasou.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 385,-EUR/mesiac bez DPH(23,69, eur/m2/rok), bez energií a služieb, nájomca sám
uzaviera zmluvy s dodávate mi energií.
5.Doba nájmu
Od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca prevádzkuje zariadenie od roku 1998 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 žiadate a

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riadite
Vysokoškolské Mesto . 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, pod a príkazu rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnute nosti,
Žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnute ného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o priestor bývalého skladu na Manželských internátoch súp.č. 5695 na parcele
č.2940/24, blok I, prízemie o výmere 7,47 m2 . Z dôvodu racionalizácie skladových kapacít sa
priestor stal nepotrebným. Objekt (MI, blok I) je v priemernom stave stave čiastočne
rekonštruovaný. Nájomný priestor je v stave spôsobilom na užívanie. Voda a WC je v rámci
nájomného priestoru. Obmedzený prístup, vrátna služba a vzdialené parkovanie.
2. Indentifikácia nájomcu
Srniak Vladimír
Adresa trvalého bydliska : Kríková 6, 82107 Bratislava
Rodné číslo:
OP:
Č. účtu:
Bankové spojenie:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Sklad.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 20, -EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok
plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5.Doba nájmu
Od 1.10.2017 do 30.9.2020.

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od r.2016 a žiada o predĺženie nájmu.
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez zhodnotenia.
_______________
podpis žiadate a

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riadite
Vysokoškolské Mesto . 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, pod a príkazu rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnute nosti,
Žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnute ného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o pivničný priestor bez okien, o výmere 31,15 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok H, prízemie ). Voda a sociálne zariadenia sa
nachádzajú v rámci budovy. Priestor je v dobrom stave. Zlý prístup(po schodoch).
2. Indentifikácia nájomcu
Stanislav Mišove
Bydlisko: V záhradách 33, 811 02 Bratislava
Nar :
OP :
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
Kontakt:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Sklad
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 15,70 ,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby(len el. energia a kúrenie) zálohový
poplatok 6,66, -EUR/m2/rok plus DPH. , skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5.Doba nájmu
Od 1.9.2017 do 31.8.2020.

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestory od roku 2013 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 žiadate a

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riadite
Vysokoškolské Mesto . 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, pod a príkazu rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnute nosti,
Žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnute ného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o priestor o výmere 102,75 m2, ktorý sa nachádza v budove č. súpisné 6134(Átriové
domky, blok R, 1 PP ). Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci bloku.
2. Indentifikácia nájomcu
Sweet & Delicious, s. r. o.
Majerníkova 17 , Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
IČO: 50 399 748
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Výroba a predaj pekárskych a cukrárskych výrobkov (74,59 m2) a sklad(28,16 m2).
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 80,-EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 74,59 m2(pekáreň) a 40,EUR/m2/rok bez DPH za sklad , energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok
plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5.Doba nájmu
Od 1.7.2017 do 30.6.2022.

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca sám požiadal o vo ný priestor.

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.
_______________
podpis žiadate a

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riadite
Vysokoškolské Mesto . 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, pod a príkazu rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnute nosti,
Žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnute ného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o priestor na Výškových blokoch súp.č.211, č. parcely 2934 blok D, 1PP a 1NP,
o výmere 1903,37,3 m2. Objekt (Výškové bloky) je v priemernom stave, čiastočne
rekonštruovaný. Nájomný priestor je v dobrom stave, upravený na užívanie na náklady
nájomcu. Voda a WC v rámci priestoru. Dobrý prístup.

2. Indentifikácia nájomcu
Univerzitné Pastoračné Centrum
Sídlo : Staré Grunty 36, 842 25 Bratislava
IČO : 31784976
Číslo účtu : 3 002 795 904/ 3100
Zastúpená : ThLic. Ján Štefanec, SVD
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Univerzitné pastoračné centrum
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 1 EURO/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
1.8.2017-31.7.2027

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

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Univerzitné pastoračné centrum
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.
_______________
podpis žiadate a

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Mgr. Róbert Gula, riadite
Vysokoškolské Mesto . 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, pod a príkazu rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnute nosti,
Žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnute ného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o priestor o výmere 20,04 m2, ktorý sa nachádza v budove č. súpisné 6134(Átriové
domky, blok C, 1 PP ). Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci bloku.
2. Indentifikácia nájomcu
Vinisoft, s.r.o.
Sídlo: Povina 234, 023 33 Povina
Zapísaná: Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Odd: Sro ,Vložka č: 54140/L
Zastúpená: Ing. Juraj Falát, konate
IČO: 46 004 360
DIČ: 2023183052, IČ DPH: SK2023183052
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Kancelária
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 70,-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 1.10.2017 do 30.9.2020.

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2016 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 žiadate a

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, pod a 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 nehnute ného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
a) nebytový priestor o výmere 20 m² - sklad, nachádzajúci sa na ul. Staré grunty 55, v obci
Bratislava, B-8, súpisné č. 6328, parcela č. 3017/16, k. ú. Karlova Ves, LV 727;
b) časť pozemku – ostatná plocha o výmere 35 m², parcela č. 3017/17, k. ú. Karlova Ves,
LV 727.
2. Identifikácia nájomcu
Andrej Hanuska – S AHOVANIE ZEW, 017 01 Sverepec 152
Zastúpená: Andrej Hanuska
IČO: 50862359, DIČ: 1123218679
IBAN:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
a) sklad materiálu, b) čas pozemku – odstavná plocha.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
a) nájomné vo výške 27,00 € / m2 / 1 rok, t. j. 540,00 € 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. 120,00 € ročne, plus 24,00 € DPH.
5. Doba nájmu
Od 01.07.2017 do 30.06.2022.

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Jedná sa o predĺženie a prevedenie nájmu Ing. Martiny Hanuskovej ZEW na syna Andreja
Hanuska - S AHOVANIE ZEW. Bývalá nájomníčka má uhradené k 30.06.2017 všetky
záväzky voči prenajímate ovi, faktúry platila pravidelne.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.
Príloha: 2

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

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 19.5.2017.
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom
nehnute ného majetku.

Bc. Jarmila Simanová
RPČaSN OIOČ RUK

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

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
REKTORÁT

Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1
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Žiadateľ: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
Vnútorná organizačná jednotka: Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty ( REaSSG )

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, pod a 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 nehnute ného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
a) nebytové priestory o výmere 103 m² - kancelárie a sklady, nachádzajúce sa na ul. Staré
grunty 55, v obci Bratislava, B-2, č. súpisné 6307, parcela č. 3017/14, k. ú. Karlova Ves, LV
727;
b) nebytový priestor o výmere 45 m2 – sklad, nachádzajúci sa na ul. Staré grunty 55, v obci
Bratislava, B-7, č. súpisné 6311, parcela č. 3017/10, k. ú. Karlova Ves, LV 727;
c) časť pozemku - ostatná plocha o výmere 16 m², parcela č. 3017/17, k. ú. Karlova Ves,
LV 727.
2. Identifikácia nájomcu
Eva Fratričová, Dudvážska 5111/25, 821 07 Bratislava,
zastúpená: Eva Fratričová, živnostníčka
IČO: 34983848, DIČ: 1020148591, IČ DPH: SK1020148591
IBAN:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
a) kancelárie a sklady, b) sklad, c) odstavná plocha.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
a) nájomné vo výške 56,50 € / m2 / 1 rok, t. j. 5.819,50 € ročne;
b) nájomné vo výške 27,00 € / m2 / 1 rok, t. j. 1.215,00 € ročne;
c) nájomné vo výške 14,00 € / m2 / 1 rok, t. j. 224,00 € ročne, plus 44,80 € DPH.
Cena za služby a energie
a) strážna služba, odvoz smetí a likvidácia odpadu
Cena za služby je určená paušálne 6 € / m2/ 1 rok, t. j. 888,00 € ročne, plus 177,60 € DPH.
b) dodávka elektriny a vody
Cena za spotrebu elektriny a vody je fakturovaná pod a odpočtu meračov.
5. Doba nájmu
Od 01.08.2017 do 31.07.2022.

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Jedná sa o predĺženie nájmu. Nájomca má uhradené všetky záväzky voči prenajímate ovi
k termínu predloženia žiadosti do AS UK, faktúry platí pravidelne.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.
Prílohy: 3

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

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 30. 05. 2017.
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom
nehnute ného majetku.

Bc. Jarmila Simanová
RPČaSN OIOČ RUK

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

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
REKTORÁT

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

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

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, pod a 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 nehnute ného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
a) nebytové priestory o výmere 120 m² - kancelárie, nachádzajúce sa na ul. Staré grunty
55, v obci Bratislava, B-2, č. súpisné 6307, parcela č. 3017/14, k. ú. Karlova Ves, LV 727;
b) časť pozemku - ostatná plocha o výmere 32 m², parcela č. 3017/17, k. ú. Karlova Ves,
LV 727.
2. Identifikácia nájomcu
GPS TEAM, s.r.o., Topolčianska 3125/27, 851 05 Bratislava,
zastúpení: Ing. Peter Lanátor, Ing. Miroslav Slávik - konatelia
IČO: 47586346, DIČ: 2024015004, IČ DPH: SK2024015004
IBAN:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
a) kancelárie, b) odstavná plocha.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
a) nájomné vo výške 56,50 € / m2 / 1 rok, t. j. 6.780,00 € ročne;
b) nájomné vo výške 14,00 € / m2 / 1 rok, t. j. 448,00 € ročne, plus 89,60 € DPH.
Cena za služby a energie
a) strážna služba, odvoz smetí a likvidácia odpadu
Cena za služby je určená paušálne 6 € / m2/ 1 rok, t. j. 720,00 € ročne, plus 144,00 € DPH.
b) dodávka elektriny a vody
Cena za spotrebu elektriny a vody je fakturovaná pod a odpočtu meračov.
5. Doba nájmu
Od 01.11.2017 do 31.10.2022.

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Jedná sa o predĺženie nájmu. Nájomca má uhradené všetky záväzky voči prenajímate ovi
k termínu predloženia žiadosti do AS UK, faktúry platí pravidelne.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.
Prílohy: 2

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

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 30. 05. 2017.
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom
nehnute ného majetku.

Bc. Jarmila Simanová
RPČaSN OIOČ RUK

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

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
UK FMFI Bratislava

Prenajímateľ je vlastníkom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v na hlavnej budove
Astronomického a geofyzikálneho observatória, postavený na pozemku KNC parc.č. 8144,
ktorý je zapísaný na LV č. 2758, vedenom na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor,
okres Pezinok, obec Modra, kat. územie Modra ako Budova v prospech Univerzity
Komenského v Bratislave. Predmetom nájmu je plocha o rozlohe 2m2.
O súhlas žiadam v súvislosti s predĺžením platnosti zmluvy zo dňa 14.06.2002 č. 0991/2002.

Sídlo:
V zastúpení:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN :
BIC:
Registrácia:

Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Ing. Jan Kapal, senior manažér správy technologických
priestorov
Ing. Miroslav Geľo, senior manažér realizácie a konštrukcie
sietí Na základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovak
Telekom, a.s.
35 763 469
2020273893
SK2020273893

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B

1

Prenájom na streche objektu za účelom osadenia nosičov antén a telekomunikačnej techniky.

Výška nájmu je 4 300EUR za rok. Cenu nájmu môže prenajímateľ upravovať jedenkrát
v kalendárnom roku o percento zodpovedajúcej miere inflácie vyhlasovanej Štatistickým
úradom SR meranej indexom spotrebiteľských cien v jeho oficiálne zverejnených
dokumentoch.

Doba nájmu je na dobu určitú, a to od 1.7.2017 do 30.6.2022

Univerzita Komenského uzatvorila dňa 14.06.2002 zmluvu č. 0991/2002 o prenájme s firmou
T-mobile Slovensko za účelom osadenia nosičov antén a telekomunikačnej techniky.
Nakoľko nájomca sa o predmetný priestor stará a plní si všetky povinnosti spojené
s prevádzkou nosiča antény, žiadam o súhlas k predĺženiu nájomnej zmluvy.

Technické zhodnotenie t.j. dodržiavanie revízií v zmysle platných noriem vykoná nájomca na
vlastné náklady. Tieto vynútené náklady nie sú súčasťou zmluvy a ani nezakladajú nárok na
finančné úľavy v stanovenom nájme, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania po
ukončení nájmu.

V Bratislave 19.5.2017

2

