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Návrhy uznesení

1.
Akademický senát UK
zrušuje
uznesenia Akademického senátu UK podľa tabuľky:
Číslo uznesenia AS UK

Dátum zasadnutia AS UK

Vecná stránka uznesenia

9. 6/2016

14. 12. 2016

nájom Akzent BigBoard, a.s.

23. 5/2016

26. 10. 2016

nájom NUBIUM, s.r.o.

6. 1/2016

02. 03. 2016

nájom CENT, s.r.o.

8. 1/2016

02. 03. 2016

nájom PREŠPORT, s.r.o.

7. 9/2015

16. 12. 2015

nájom PREŠPORT, s.r.o.

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

nájom časti pozemku - pre plochu betónovej pätky vo výmere 18 m²
(4,5 x 4,0 m) - umiestnenie bigboardu bb
Akzent BigBoard, a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava
IČO: 44 540 957
umiestnenie bigboardu bb na reklamné a informačné služby
3 701,10 EUR ročne
el. energia: nájomca má so súhlasom prenajímateľa a správcu
zriadenú vlastnú elektrickú prípojku
od 1.7.2017 do 30.6.2022
bez technického zhodnotenia

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

3.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku

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

časť oplotenia atletického štadióna FTVŠ UK vo výmere 36,72 m2
(umiestnenie 3 reklamných panelov o rozmeroch 5,1 x 2,4 m)
NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
IČO : 47 545 674
umiestnenie 3 panelov na reklamné a informačné účely
1 200 EUR ročne (1 panel á 400 EUR)
bez energií
od 1.7.2017 do 30.6.2022
bez technického zhodnotenia

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

nebytový priestor o výmere 4 m2 (Študentský domov)
CENT s.r.o., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava,
IČO: 35810602
poskytovanie samoobslužnej práčovne:
2 práčky – III. poschodie (vľavo a vpravo)
2 práčky – IV. poschodie (vľavo a vpravo)
405,60 Eur ročne
El. energia: preddavkovo 14 Eur + DPH štvrťročne
Voda: 6 Eur + DPH štvrťročne (k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.)
vyúčtovanie najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roku
od 1.7.2017 do 30.6.2022
bez technického zhodnotenia

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

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

nebytový priestor o výmere 82,66 m2
(predajná plocha 28,5 m2, výrobná a skladová plocha 54,16 m2)

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

PREŠPORT, s.r.o., Malokarpatské nám. 3, 841 03 Bratislava,
IČO: 35904267
prevádzkovanie športového servisu, komisionálny predaj, predaj
a prenájom šport. potrieb v predajni, požičovni a opravovni
športových potrieb
4 229,86 Eur ročne, z toho:
predajná plocha 28,5 m2 x 61 Eur/m2/rok
výrobná a skladová plocha 54,16 m2 x 46 Eur/m2/rok
El. energia: preddavkovo 20 Eur + DPH štvrťročne
Teplo: 30 Eur + DPH štvrťročne (k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.)
vyúčtovanie najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roku
od 1.7.2017 do 30.6.2022
bez technického zhodnotenia

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

časť oplotenia – umiestnenie 1 ks reklamného panelu
PREŠPORT, s.r.o., Malokarpatské nám. 3, 841 03 Bratislava,
IČO : 35904267
1 ks reklamného panelu na reklamné a informačné služby
405,60 Eur 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 platnosť.

Informácia o prerokovaní materiálu
komisiami AS UK

Materiál bol Kancelárii AS doručený v listinnej podobe dňa 20. júna 2017, pričom termín na
predkladanie materiálov na 11. riadne zasadnutie Akademického senátu UK bol harmonogramom
riadnych zasadnutí AS UK a jeho orgánov stanovený na 8. júna 2017.
Materiál je zaradený na 13. (mimoriadne) zasadnutie Finančnej komisie AS UK dňa 28. júna 2017.

From: Káčerík Michal
Sent: Friday, June 23, 2017 11:34 AM
To: AS UK Predsedníctvo
Cc: Kancelária kvestorky; Kancelaria rektora; Števček Marek, prorektor pre legislatívu
Subject: FW: Žiadosť o zmenu uznesení AS UK - nájmy FTVŠ UK
Vážení členovia Predsedníctva AS UK,
k listu pána tajomníka FTVŠ UK si dovoľujeme uviesť nasledovné:
Dodatky k nájomným zmluvám so spoločnosťami Akzent BigBoard, a.s. , NUBIUM, s.r.o., CENT, s.r.o. a PREŠPORT, s.r.o.
boli zo strany FTVŠ UK predložené na podpis rektorovi po skončení platnosti pôvodných zmlúv. Z uvedeného dôvodu
OLP RUK odporučilo FTVŠ UK uzatvorenie nových nájomných zmlúv, prípadne s doplnením ustanovení o faktickom užívaní
predmetu nájmu. Pripomienky OLP RUK k predloženým dodatkom, ktoré boli zaslané FTVŠ UK, prikladáme v prílohe.
K jednotlivým nájomcom uvádzame dátum skončenia platnosti pôvodnej zmluvy a dátum, kedy FTVŠ UK predložila dodatky
k predmetným zmluvám na posúdenie na OLP RUK:
Nájomca:

Skončenie
platnosti
pôvodnej zmluvy
Akzent BigBoard 31.3.2016
a.s.
č.IV/2/11/FTVŠ (č.
2/2011)

Dodatok k zmluve
predložený
na
OLP RUK
2.2.2017

Akzent BigBoard 31.12.2016
a.s.
č.IV/3/11/FTVŠ (č.
3/2011)

9.3.2017

Akzent BigBoard 31.12.2015
a.s.
č. 8/2011

2.2.2017

NUBIUM s.r.o.
IV/10/12/FTVŠ
CENT s.r.o.
IV/2/12/FTVŠ
Prešport, s.r.o.
IV/3/12/FTVŠ
Prešport, s.r.o.
IV/6/12/FTVŠ

31.12.2016

10.1.2017

30.1.2016

27.1.2017

31.12.2015

22.2.2017

28.2.2016

22.2.2017

Postup správcu majetku pri prenechaní dočasne nepotrebného nehnuteľného majetku UK do nájmu vyplýva z vnútorného
predpisu č. 18/2010 Smernica rektora o nakladaní s majetkom UK. Tento postup a teda aj posudzovanie zmlúv na OLP RUK
je funkčný od prijatia tohto vnútorného predpisu.
Správcovia majetku UK však musia predkladať nájomné zmluvy a dodatky k týmto zmluvám na posúdenie na OLP RUK a na
podpis rektorovi UK ešte pred začiatkom plynutia doby nájmu.
S pozdravom
JUDr. Michal Káčerík,
Oddelenie legislatívy a právnych služieb RUK

