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_______________________________________________________________________________________ 

Bratislava   20. 07. 2017 

V ý p is  u zn e s en í  

z 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. júna 2017 

 

Uznesenie č. 79/2017 

Akademický senát UK v súlade s čl. 46 ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK 

schvaľuje prof. PhDr. Zlaticu Plašienkovú, PhD. a Mgr. Gašpara Fronca za ad hoc predsedajúcich 

pre účely 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. júna 2017. 

 

Uznesenie č. 80/2017 

Akademický senát UK schvaľuje program 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 

dňa 28. júna 2017 takto: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Rímsko-

katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. 

5. Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej 

fakulty. 

6. Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty. 

7. Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku UK pre študentov. 

7a. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej 

lekárskej fakulty v Martine. 

8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

9. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2016. 

10. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2017. 

11. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Peter Valentšík). 

12. Návrh na zmenu uznesení Akademického senátu UK (nájom nehnuteľného majetku 

FTVŠ UK). 

13. Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov UK vo VI Družba UK. 

14. Voľba predsedu Právnej komisie Akademického senátu UK. 

15. Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK. 
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16. Harmonogram riadnych zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií (zimný semester 

akademického roka 2017/2018).  

17. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK. 

17a. Informácia o návrhu zákona o zlúčení SZU a UK. 

18. Rôzne. 

19. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

20. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. 

21. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 

22. Záver. 

 

Uznesenie č. 81/2017 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

Mgr. Gašpar Fronc, 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. a 

Mgr. Marek Pleva. 

 

Uznesenie č. 82/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. 

 

Uznesenie č. 83/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Lekárskej fakulty. 

 

Uznesenie č. 84/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Vnútorný predpis Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 8. 10. 2008 a Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave dňa 22. 10. 2008 podľa § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 85/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. 

 

Uznesenie č. 86/2017 

Akademický senát UK v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Dodatok č. 1 

k vnútornému predpisu č. 8/2008 Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre 

študentov. 
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Uznesenie č. 87/2017 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 

komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 

nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o celkovej výmere 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 

Identifikácia nájomcu Veget, Geologická 38, 821 06 Bratislava 

IČO: 50 235 371 

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. 

Výška nájomného 10 EUR/ m2/rok 

888,88 EUR/rok za celkovú výmeru predmetu nájmu 

Energie a služby a) cena za vodu - paušál vo výške 120 EUR/rok 

b) cena za elektrinu - podľa skutočnej spotreby fakturovanej 

dodávateľom energie 

Doba nájmu od 1.9.2017 do 31.8.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 88/2017 

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 - 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 

Identifikácia nájomcu Dodo trade & services, spol. s r.o., Karloveská 57,  

841 04 Bratislava   IČO: 35 882 719 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

bufet pre poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a 

študentov PriF UK 

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 

Energie a služby 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 

Doba nájmu od 15.9.2017 do 31.5.2018 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 89/2017 

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 

budova PdF UK Račianska 59, Bratislava - Nové Mesto 

súpisné číslo 3495, parcelné číslo pozemku 11800/2  

výmera nájomného priestoru 1 m2 vo vestibule budovy 

Identifikácia nájomcu Coca Cola HBC Slovenská republika, s.r.o., Tuhovská 1,  

831 07 Bratislava 35    IČO: 31 340 628 
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Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

miesto pre nápojový automat 

Výška nájomného 30 EUR/mesiac 

Energie a služby energie 25,56 EUR s DPH / mesiac  

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 90/2017 

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 

priestor na Výškových blokoch súp. č. 211, č. parcely 2934  

južná štítová stena bloku B  626,70 m2 

Identifikácia nájomcu 4rent s.r.o, Krížna 64, 821 08 Bratislava 

IČO: 47 689 013 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie reklamného zariadenia 

Výška nájomného 6 500 EUR/m2/rok bez DPH 

 

Počas doby trvania nájmu je nájomca povinný v prípade záujmu 

prenajímateľa 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 

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 zabezpečiť aj od iného 

dodávateľa akým je nájomca, tento záujem musí byť oznámený 

prenajímateľom nájomcovi v termíne minimálne 60 dni vopred a 

nesmie časovo zasahovať do už preukázateľne objednaných 

reklamných kampaní klientov nájomcu. 

Energie a služby elektrická energia podľa spotreby 

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 

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 platnosť. 
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Uznesenie č. 91/2017 

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 bývalého skladu na Manželských internátoch súp. 

č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J, prízemie o výmere 298,03 m2 

Identifikácia nájomcu AndOr SDC spol. s r.o., Kremnická 18, 851 01 Bratislava 

IČO: 35 945 460 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 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 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 92/2017 

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 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) 

Identifikácia nájomcu Banquet  s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 

IČO: 35 867 990 

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 

Výška nájomného 35 EUR/m2/rok bez DPH za priestory bufetu, pizzerie a kaderníctva 

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 

zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH za priestory skladov 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.8.2017 do 31.7.2022 

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 platnosť. 
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Uznesenie č. 93/2017 

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 50,16 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok C, 1.poschodie) 

Identifikácia nájomcu Ing. Peter Maretta – kopírovacia služba XC, Havlíčkova 11, 

Bratislava    IČO: 11 638 532 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

predaj školských potrieb, papiernictva, kníh, darčekových 

predmetov a poskytovania kopírovacích a kancelárskych služieb 

Výška nájomného 70 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby (okrem elektrickej energie) 

zálohový poplatok 7 EUR/m2/rok plus DPH 

elektrická energia na základe skutočnej spotreby 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.10.2017 do 30.9.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 94/2017 

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 

časť pozemku o výmere 100 m2, parcelné číslo 2937/6, druh 

pozemku „Ostatné plochy“ o celkovej výmere 400 m2 

Identifikácia nájomcu KAISAR, s r.o., Planckova 1, 851 01 Bratislava 

IČO: 35 72 11 71 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie letnej terasy pre priľahlú reštauráciu 

Výška nájomného 5 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 95/2017 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
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komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 

nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

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 

Identifikácia nájomcu Mars SR, kom. spol., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava 

IČO: 31 342 175 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzka čokoládových automatov 

Výška nájomného 150 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby zálohový poplatok 30 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.10.2017 do 30.9.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 96/2017 

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 OZ Študentský svet, Staré grunty 36, 842 25 Bratislava - Karlova 

Ves    IČO: 36 118 052 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

posilňovňa a fitness 

Výška nájomného 1 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.8.2017 do 31.7.2022 

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 platnosť. 
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Uznesenie č. 97/2017 

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 bývalého skladu na Manželských internátoch súp. 

č. 5695 na parcele č. 2940/24, blok I, prízemie o výmere 29,94 m2 

Identifikácia nájomcu SK PROFESSIONAL s.r.o., K výstavisku 9, 911 01 Trenčín 

IČO: 36 345 580 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 50 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 98/2017 

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 

prenájom objektu Sole Gril na parcele č. 2940/44 (69 m2) a 2940/43 

(126 m2) o celkovej výmere 195 m2 

Identifikácia nájomcu SOLE GRILL s.r.o., Staré Grunty 49, 841 04 Bratislava  

IČO: 45 476 519 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie jedálne-reštaurácie rýchleho občerstvenia s letnou 

terasou 

Výška nájomného 23,69 EUR/m2/rok bez DPH (385 EUR mesačne bez DPH) 

Energie a služby bez energií a služieb, nájomca sám uzaviera zmluvy s dodávateľmi 

energií 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2019 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 99/2017 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
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komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 

nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytový priestor bývalého skladu na Manželských internátoch súp. 

č. 5695 na parcele č.2940/24, blok I, prízemie o výmere 7,47 m2 

Identifikácia nájomcu Vladimír Srniak, Kríková 6, 821 07 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 20 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.10.2017 do 30.9.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 100/2017 

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 

pivničné priestory bez okien o výmere 31,15 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok H,  

prízemie) 

Identifikácia nájomcu Stanislav Mišove, V záhradách 33, 811 02 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 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 

Doba nájmu od 1.9.2017 do 31.8.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 101/2017 

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 102,75 m2, ktorý sa nachádza v budove 

č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok R, 1 PP) 
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Identifikácia nájomcu Sweet & Delicious, s.r.o., Majerníkova 17, 841 05  Bratislava - 

mestská časť Karlova Ves   IČO: 50 399 748 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

výroba a predaj pekárskych a cukrárskych výrobkov (74,59 m2) 

a sklad (28,16 m2) 

Výška nájomného 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) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu 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 platnosť. 

 

Uznesenie č. 102/2017 

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 na Výškových blokoch súp. č. 211, č. parcely 

2934 blok D, 2. posch., 1. posch., suterén 1 a suterén 2, o výmere 

1903,37 m2 

Identifikácia nájomcu Univerzitné Pastoračné Centrum, Staré Grunty 36, 842 25 Bratislava 

IČO: 31 784 976 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

univerzitné pastoračné centrum 

 

Výška nájomného 1 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.8.2017 do 31.7.2027 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 103/2017 

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 20,04 m2, ktorý sa nachádza v budove 

č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok C, 1 PP) 

Identifikácia nájomcu Vinisoft, s.r.o., Povina 234, 023 33 Povina 

IČO: 46 004 360 

Účel nájmu, spôsob  kancelária 
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a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Výška nájomného 70 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.10.2017 do 30.9.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 104/2017 

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) časť 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 

 

b) časť 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 

Identifikácia nájomcu EUROINEX, s.r.o., Majerská 36, 974 01 Banská Bystrica 

IČO : 36 758 981 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie 2 ks automatov na teplé nápoje a 2 ks automatov na 

balený kusový potravinársky tovar na obdobie troch rokov 

Výška nájomného 600 EUR ročne (150 EUR/m2/rok) 

Energie a služby 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) 

Doba nájmu od 1.11.2017 do 31.10.2020 

Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia 
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predmetu 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 platnosť. 

 

Uznesenie č. 105/2017 

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 - 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 časť 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 

Identifikácia nájomcu EUROINEX, s.r.o., Majerská 36, 974 01 Banská Bystrica 

IČO : 36 758 981 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie skladu na uskladnenie tovaru pre nápojové a kusové 

automaty 

Výška nájomného 1 593,20 EUR ročne  (39,83 EUR/m2/rok) 

Energie a služby 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) 

Doba nájmu od 1.11.2017 do 31.10.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 106/2017 

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 

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 časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie 

Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom 

Katastrálnym úradom – Správou katastra pre hl. mesto SR 
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Identifikácia nájomcu EUROINEX, s.r.o., Majerská 36, 974 01 Banská Bystrica 

IČO : 36 758 981 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

parkovanie motorových vozidiel nájomcu 

Výška nájomného 690 EUR ročne  (345 EUR s DPH/1 rok/ 1 parkovacie miesto) 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.9.2017 do 31.08.2018 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 107/2017 

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 - 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 časť Karlova Ves, okres Bratisla- 

va 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 

Identifikácia nájomcu František Király, Mgr. art., Púpavova 23, 841 04 Bratislava 4 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie skladu a pracovno-hudobného ateliéru s klavírom 

Výška nájomného 796,60 EUR ročne  (39,83 EUR/m2/rok) 

Energie a služby 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) 

Doba nájmu od 16.8.2017 do 15.08.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 108/2017 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
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komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 

nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

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 

Identifikácia nájomcu Andrej Hanuska – SŤAHOVANIE ZEW, 017 01 Sverepec 152 

IČO: 50 862 359 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

a) sklad materiálu 

b) časť pozemku – odstavná plocha 

Výška nájomného 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 

Energie a služby dodávka elektriny, strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu 

paušálne 6 EUR / m2/ 1 rok, t. j. 120 EUR ročne, plus 24 EUR DPH 

Doba nájmu 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 platnosť. 

 

Uznesenie č. 109/2017 

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 

 

c) časť pozemku - ostatná plocha o výmere 16 m², parcela 

č. 3017/17, k. ú. Karlova Ves, LV 727 

Identifikácia nájomcu Eva Fratričová, Dudvážska 5111/25, 821 07 Bratislava 

IČO: 34 983 848 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

a) kancelárie a sklady 

b) sklad 

b) odstavná plocha 

Výška nájomného 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 

Energie a služby a) strážna služba, odvoz smetí a likvidácia odpadu 

Cena za služby je určená paušálne 6 EUR/m2/1 rok,  
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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. 

Doba nájmu od 1.8.2017 do 31.7.2022 

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 platnosť. 

 

Uznesenie č. 110/2017 

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 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 

Identifikácia nájomcu GPS TEAM, s.r.o., Topolčianska 3125/27, 851 05 Bratislava 

IČO: 47 586 346 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

a) kancelárie 

b) odstavná plocha 

Výška nájomného 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 

Energie a služby 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. 

Doba nájmu od 1.11.2017 do 31.10.2022 

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 platnosť. 

 

Uznesenie č. 111/2017 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 

komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 

nehnuteľného majetku 
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Špecifikácia  

predmetu nájmu 

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 

Identifikácia nájomcu Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

IČO: 35 763 469 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prenájom na streche objektu za účelom osadenia nosičov antén a 

telekomunikačnej techniky 

Výška nájomného 4 300 EUR/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. 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 112/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského 

v Bratislave za rok 2016. 

 

Uznesenie č. 113/2017 

Akademický senát UK schvaľuje každoročný audit účtovnej závierky Univerzity Komenského 

v Bratislave. 

 

Uznesenie č. 114/2017 

Akademický senát UK schvaľuje návrh na rozdelenie zisku Univerzity Komenského v Bratislave za 

rok 2016 podľa písomne predloženého návrhu. 

 

Uznesenie č. 115/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského 

v Bratislave na rok 2017. 

 

Uznesenie č. 116/2017 

Akademický senát UK schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh rektora UK 
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na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na právo prechodu a prejazdu cez pozemok parc. 

č. 5840/2, katastrálne územie Modra, zapísaného na liste vlastníctva č. 2758, ktorý je vo výlučnom 

vlastníctve UK, v prospech pána Petra Valentšíka, trvalý pobyt Harmónia č. 3631, 900 01 Modra, 

v rozsahu určenom overenými geometrickými plánmi č. 21/2017 a 44/2009 vypracovanými 

geodetom Ing. Martinom Jurčovičom, 900 85 Vištuk 342, IČO: 44 398 484. 

Obsahom vecného bremena je priznanie práva prechodu a prejazdu na pozemok vo vlastníctve 

p. Valentšíka parc. č. 5836/1, katastrálne územie Modra, zapísaného na liste vlastníctva č. 7145, 

na ktorý je prístup možný len cez vyššie uvedený pozemok vo výlučnom vlastníctve UK.  

Ako odplatu za zriadenie vecného bremena je p. Valentšík povinný: 

- strihať kríky v okolí cesty podľa potreby, 

- upravovať nespevnenú časť prístupovej cesty nachádzajúcej sa na južnom okraji vyššie uvedeného 

pozemku vo vlastníctve UK makadamom, a to 2x ročne, 

- upravovať tenisové kurty Školiaceho a Kongresového strediska v Modre Harmónii Centra 

ďalšieho vzdelávania UK v období letných prázdnin v mesiacoch júl – august (úprava antuky 

valcovaním, zavlažovanie a dopĺňanie antuky). 

 

Uznesenie č. 117/2017 

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. 

 

Uznesenie č. 118/2017 

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 

nájom časti pozemku - pre plochu betónovej pätky vo výmere 18 m² 

(4,5 x 4,0 m) - umiestnenie bigboardu bb 

Identifikácia nájomcu Akzent BigBoard, a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava 

IČO: 44 540 957 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie bigboardu bb na reklamné a informačné služby 

Výška nájomného 3 701,10 EUR ročne 

Energie a služby el. energia: nájomca má so súhlasom prenajímateľa a správcu 

zriadenú vlastnú elektrickú prípojku 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 119/2017 

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 

časť oplotenia atletického štadióna FTVŠ UK vo výmere 36,72 m2 

(umiestnenie 3 reklamných panelov o rozmeroch 5,1 x 2,4 m) 

Identifikácia nájomcu NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava  

IČO : 47 545 674 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie 3 panelov na reklamné a informačné účely 

Výška nájomného 1 200 EUR ročne (1 panel á 400 EUR) 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu 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 platnosť. 

 

Uznesenie č. 120/2017 

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 4 m2 (Študentský domov) 

Identifikácia nájomcu CENT s.r.o., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, 

IČO: 35810602 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

poskytovanie samoobslužnej práčovne: 

2 práčky – III. poschodie (vľavo a vpravo) 

2 práčky – IV. poschodie (vľavo a vpravo) 

Výška nájomného 405,60 Eur ročne 

Energie a služby 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 

Doba nájmu 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 platnosť. 
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Uznesenie č. 121/2017 

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 PREŠPORT, s.r.o., Malokarpatské nám. 3, 841 03 Bratislava, 

IČO: 35904267 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie športového servisu, komisionálny predaj, predaj 

a prenájom šport. potrieb v predajni, požičovni a opravovni 

športových potrieb 

Výška nájomného 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 

Energie a služby 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 

Doba nájmu 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 platnosť. 

 

Uznesenie č. 122/2017 

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 

časť oplotenia – umiestnenie 1 ks reklamného panelu 

Identifikácia nájomcu PREŠPORT, s.r.o., Malokarpatské nám. 3, 841 03 Bratislava, 

IČO : 35904267 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania 

predmetu nájmu 

1 ks reklamného panelu na reklamné a informačné služby 

Výška nájomného 405,60 Eur ročne 

Energie a služby --- 

Doba nájmu 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 platnosť. 
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Uznesenie č. 123/2017 

Akademický senát UK 

I. 

schvaľuje Cenník - študenti UK za ubytovacie služby vo VI Družba UK s účinnosťou od 

1. septembra 2017, 

II. 

schvaľuje Cenník - zamestnanci UK za ubytovacie služby vo VI Družba UK s účinnosťou od 

1. septembra 2017. 

 

Uznesenie č. 124/2017 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí JUDr. Petra Lukáčku, PhD. za predsedu Právnej 

komisie Akademického senátu UK. 

 

Uznesenie č. 125/2017 

Akademický senát UK podľa čl. 13 ods. 1 a 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK 

I. 

vyhlasuje doplňovacie voľby do Akademického senátu UK na uprázdnené miesta členov 

študentskej časti Akademického senátu UK vo volebných obvodoch FM UK, FiF UK, FSEV UK a 

FTVŠ UK, 

II. 

určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK od 25. septembra 

2017 do 17. októbra 2017 a od 26. októbra 2017 do 5. decembra 2017. 

 

Uznesenie č. 126/2017 

Akademický senát UK podľa čl. 15a ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK 

schvaľuje Harmonogram riadnych zasadnutí pléna Akademického senátu UK, predsedníctva 

a komisií v zimnom semestri akademického roka 2017/2018. 

 

 

Uznesenie č. 127/2017 

Akademický senát UK volí 

I. 

prof. PhDr. Pavla Tišliara, PhD. za člena Finančnej komisie Akademického senátu UK, 

II. 

Mgr. Martina Bača, PhD., Mgr. Petru Solárikovú, PhD. a Mgr. Silviu Vertanovú, PhD. za členov 

Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu UK, 



22/22 

III. 

prof. PhDr. Oľgu Orgoňovú, CSc., Mgr. Lukáša Rybára, PhD. a Mgr. Kristiana Hodossyho za 

členov Právnej komisie Akademického senátu UK. 

 

Uznesenie č. 128/2017 

Akademický senát UK podľa čl. 10 ods. 8 písm. h) Rokovacieho poriadku Akademického 

senátu UK potvrdzuje členstvo 

I. 

Mgr. Martina Daňka, PhD., JUDr. Petra Lukáčku, PhD., RNDr. Evy Viglašovej a doc. RNDr. 

Renáty Fľakovej, PhD. vo Finančnej komisie Akademického senátu UK, 

II. 

doc. MUDr. Vojtecha Ozorovského, CSc. v Právnej komisii Akademického senátu UK, 

III. 

RNDr. Jaroslava Janáčka, PhD. v Komisii pre rozvoj a informačné technológie Akademického 

senátu UK. 

 

Uznesenie č. 129/2017 

Akademický senát UK  

I. 

berie na vedomie informáciu rektora UK o predloženom návrhu zákona o zlúčení SZU a UK, 

II. 

kategoricky nesúhlasí s predloženým návrhom zákona o zlúčení SZU a UK, 

III. 

žiada jeho stiahnutie z medzirezortného pripomienkového konania, 

IV. 

požaduje zrušenie SZU s likvidáciou, 

V. 

ukladá predsedovi Akademického senátu UK zaslať toto uznesenie ministrovi školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a ministrovi zdravotníctva SR. 

 

 

 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


