UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Materiál na 12. riadne zasadnutie Akademického senátu UK
dňa 25. októbra 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.

ALmedi, s.r.o.

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

ambulancia

2.

Optika Medior, s.r.o.

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

predajňa

3.

Mgr Pavol Cibulka

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

predajňa, sklad

4.

Delikanti, s.r.o.

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

jedáleň

5.

PC&G s.r.o.

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

kancelária

6.

art studio soka s.r.o.

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

výtvarný ateliér

7.

Banquet s.r.o.

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

večierka, sklad

8.

Gabriel Bordács - VINYL

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

kancelárie

9.

OZ Študentský svet

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

posilňovňa, fitness

10.

PLUS Academia SK s.r.o.

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

kancelárie

11.

Poštová banka, a.s.

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

bankomat

12.

Akademik Tech. Uni. Košice

Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK

sklad šport. materiálu

13.

R.D.M. spol. s r.o.

Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK

kaviarensko-spol. priestory

14.

Športový klub Medvedica

Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK

sklad šport. potrieb

15.

Vodácky klub Tatran

Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK

sklad šport. potrieb

16.

New Chicago, s.r.o.

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

bufet

17.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK

bankomat

18.

Akzent BigBoard, a.s.

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK

bigboard

19.

Akzent BigBoard, a.s.

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK

megaboardy

20.

Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK

vysielač

21.

GAST TOM, s.r.o.

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK

príprava a predaj stravy

22.

Miroslav Ciho - ABL PRINT

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK

bufet, kopírovacie služby

23.

Delikanti, s.r.o.

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

bufet

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na ulici Odbojárov 10,
832 32 Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele č. 11279/1, zapísanej
na LV 1401 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave , Správou
katastra BA III, ktoré boli prerobené na ambulancie za základe
vydaného stavebného povolenia zo dňa 6.9.2005 pod číslom ÚKaSP
– 2005/941-MBL a skolaudované dňa 19.10.2005 pod. číslom
ÚKaSP – 2005/1495-MBL pre stavbu „ Ambulancie praktického a
všeobecného lekára“
ALmedi, s.r.o., Čečinová 18, 821 05 Bratislava
IČO: 36 862 924
využitie priestorov ako ambulancie odborného lekára pre dospelých
ambulancia č. 1 – 17,70 m2 65 EUR/m2/1 rok 1 150,50 EUR/1 rok
ambulancia č. 2 – 18,50 m2 65 EUR/m2/1 rok 1 202,50 EUR/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 61,40 m2
24,26 EUR/m2/1 rok
1 489,56 EUR/1 rok
Spolu za rok
3 842,56 EUR/1 rok
Telefón sa fakturuje podľa skutočných nákladov.
Paušálne platby:
Cena za služby spojené s užívaním priestoru predmetu nájmu:
• dodávka elektriky, vody, teplej vody, tepla,
• odvoz smetí a likvidácia odpadu
• upratovanie spoločných priestorov
je vyčíslená na : 92,81 EUR/mesačne bez DPH.
Zálohový list platieb za jednotlivé služby je prílohou Zmluvy
o nájme nebytových priestorov.
od 1.11.2017 do 31.12.2020
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12,
826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65,
zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom
v Bratislave, Správou katastra Bratislava II
Optika Medior, s.r.o., Sládkovičova 1, 811 06 Bratislava
IČO: 46 944 826
predajňa optických pomôcok a poradenstva
predajňa – 14 m2
144 EUR/m2/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 3,00 m2
30 EUR/m2/1 rok

2 016 EUR/1 rok
90 EUR/1 rok

Spolu za rok
2 106,00 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
16,09 EUR / rok / m2 s DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu
266,40 EUR / rok s DPH
od 1.11.2017 do 31.12.2020
bez technického zhodnotenia

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

- predajňa papiernictva a doplnkového tovaru vo vestibule
v pavilóne CH1, 0 podlažie o rozlohe 80,6 m2 v budove Univerzity
Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, zapísanej na LV
č. 727 pre k. ú. Karlova Ves, obec Bratislava – mestská časť
Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č. 3049/1, súp. č. 3278,
- sklad v pavilóne CH1, -1 podlažie, č. dv. 17A Univerzity
Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, v budove
zapísanej na LV č.727 pre k. ú. Karlova Ves, obec Bratislava –
mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č.3049/1,
súp. č. 3278 o rozlohe 76,20 m2,

Identifikácia nájomcu

- 1 parkovacie miesto na bočnom parkovisku UK PRIF pri predajni
papiernictva nájomcu.
Mgr. Pavol Cibulka, Pavla Horova 6151/22, 841 07 Bratislava

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

IČO: 35 382 881
predajňa papiernictva, doplnkového a darčekového tovaru,
kopírovacie a viazacie služby pre študentov a zamestnancov fakulty
Sklad - priestor skladu k predajni papiernictva.
Parkovacie miesto určené na parkovanie osobného vozidla nájomcu
a zásobovanie predajne.
Predajňa
66 EUR/m2/rok
Sklad
44 EUR/m2/rok
Parkovacie miesto 166 EUR/rok vrátane DPH
a) predajňa :
elektrická energia
74,69 EUR s DPH/mesiac (27,543 kWh/deň )
teplo
69,96 EUR s DPH/mesiac/80,6 m2
vodné a stočné
1,94 EUR s DPH/mesiac/2 osoby
odvoz odpadu
1,88 EUR bez DPH/mesiac/2 osoby
Cena predajňa spolu: 148,47 EUR/ 1 mesiac

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

b) sklad :
elektrická energia
teplo

31,89 EUR s DPH/mesiac (11,76 kWh/deň)
66,14 EUR s DPH/mesiac/ 76,20 m2

Cena sklad spolu:

98,03 EUR s DPH/ 1 mesiac

Energie spolu predajňa + sklad
od 1.2.2018 do 31.1.2023
bez technického zhodnotenia

246,50 EUR/mesiac

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

nebytové priestory o celkovej výmere 266,95 m2, pozostávajúce
z priestoru kuchynského bloku o výmere 109,38 m2 a jedálne
o výmere 157,57 m2, ktoré sa nachádzajú v pavilóne CH1,
0 podlažie v budove/stavbe súpisné číslo 3 278, Ilkovičova 6
na parcele číslo 3049/1 o výmere 11 701 m2 v Bratislave IV –
Karlovej Vsi, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste
vlastníctva č. 727.
Delikanti s.r.o., Nám. Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava
IČO: 46 884 033
jedáleň a kuchynský blok pre stravovacie služby zamestnancov
a študentov UK Prírodovedeckej fakulty
kuchyňa + prevádzkové priestory
sedenie k bufetu (jedáleň)

109,38 m2
157,57 m2

66 EUR/m2/rok
22 EUR/m2/rok

Energie a služby

Teplo
198,54 m2 (sedenie a výdaj )

172,33 EUR s DPH/ 1 mesiac

Elektrická energia bude fakturovaná štvrťročne podľa skutočného
stavu samostatného elektromeru pre nájomcu č.6805247.
Vodné a stočné bude fakturované štvrťročne podľa skutočného
stavu samostatného vodomeru pre nájomcu, číslo vodomeru
07787840.
Odvoz odpadu si zabezpečí nájomca samostatne cez OLO na
vlastné náklady.

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Energie celkom:
skutočné náklady + teplo
od 1.1.2018 do 31.12.2022
bez technického zhodnotenia

172,33 EUR/ s DPH/ 1 mesiac

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

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

spojená kancelária o rozlohe 40,30 m2 v pavilóne CH-1III (G),
Ilkovičova 6, číslo kancelárie 414a + 414b, + 1 podlažie, v budove
Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty,
súp. č. 5 694, zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV
na parcele č. 3048/4 o rozlohe 3 931 m2
PC&G s.r.o., Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
IČO: 46 717 137
kancelária pre poskytovanie činností v oblasti ropnej a plynovej
geológie
66 EUR/ m2/rok
elektrická energia
teplo
vodné a stočné
odvoz odpadu

33,52 EUR s DPH/mesiac (12,36 kWh/deň)
34,98 EUR s DPH/mesiac/40,30 m2
18,56 EUR s DPH/mesiac/2 osoby
1,88 EUR bez DPH/mesiac/2 osoby

Celkom
88,94 EUR/mesiac
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 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

nebytový priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695
na parcele č. 2940/24, blok J prízemie o celkovej výmere 50,82 m2
art studio soka s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 47 689 013
výtvarný ateliér
20 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
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 platnosť.
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

nebytové priestory o výmere 37 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok C-vestibul, prízemie)
Banquet s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 35 867 990
prevádzkovanie večierky 17,45 m2 a skladov 19,55 m2
35 EUR/m2/rok bez DPH za priestory večierky
20 EUR/m2/rok bez DPH za priestory skladov
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH za priestory večierky
zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH za priestory skladov
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.11.2017 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 platnosť.
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
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 116,89 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok D, suterén1)
Gabriel Bordács - VINYL, Jesenského 2, 903 01 Senec
IČO: 34 777 521
kancelárie
48,09 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
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 platnosť.
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

nebytové priestory o výmere 77,91 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok M, 1NP) a nebytové
priestory o výmere 148,61 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 1NP)
OZ Študentský svet, Staré grunty 36, 842 25
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 1.11.2017 do 31.10.2022
bez technického zhodnotenia

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

nebytové priestory o výmere 44,46 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I,
1. posch. - 15,84 m2 a prízemie - 28,62 m2)
PLUS Academia SK spol. s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 50 361 392
kancelárie
40 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 15,84 m2
45 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 28,62 m2
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
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 platnosť.
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

nebytový priestor (časť podlahy vestibulu) o výmere 2 m2, ktorý sa
nachádza v budove so súpisným číslom 211 (Výškové bloky,
blok C, 1. NP, vestibul)
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO: 31 340 890
bankomat
838 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 50 EUR/m2/rok plus DPH (elektrická energia
a upratovanie)
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

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 platnosť.
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
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory - miestnosti č. 901 o celkovej výmere 20 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
Akademik Technická Univerzita Košice, Watsonova 4/A,
040 01 Košice - Sever
IČO : 35 512 644
zriadenie skladu na uskladnenie športového materiálu
796,60 EUR ročne (39,83 EUR/m2/rok)
162,81 EUR ročne + DPH
(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2016)
Z toho:
elektrická energia
12,97 EUR + DPH
ostatné služby
149,84 EUR + DPH
(vodné, stočné, revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov,
nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov,
deratizácia a dezinsekcia)
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 platnosť.
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

nebytové priestory o výmere 174 m2 v budove Vysokoškolského

predmetu nájmu

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

internátu Družba, situované na prízemí objektu VI Družba UK D I,
na ulici Botanická č. 25/6162, č. súpisné 6 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 11 –
Budova pre školstvo, číslo parcely 3118 o výmere 1 583 m2,
na ktorej sa stavba nachádza
R.D.M., spol. s r.o., Jašíkova 16, 821 03 Bratislava
IČO : 35 848 529
prevádzkovanie kaviarensko - spoločenských priestorov
3 664,44 EUR ročne (21,06 EUR/m2/rok)
cena za poskytnuté energie (dodávka elektrickej energie, dodávka
studenej a teplej vody a tepla na vykurovanie) je fakturovaná na
základe skutočných odberov podľa odpočtu merača
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 platnosť.
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
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytový priestor - miestnosť č. 907 s celkovou výmerou 20 m2
v objekte B9 prízemie, v areáli ubytovne Švédske domky UK
v Bratislave, na ulici Botanická č. 7, v obci Bratislava - mestská
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova
Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym
úradom - Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, druh
stavby 20 - Iná budova, číslo parcely 3146 o výmere 570 m2, na
ktorej sa stavba nachádza
OZ Športový klub Medvedica, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
IČO : 42 362 628
zriadenie skladu športových potrieb
796,60 EUR ročne (39,83 EUR/m2/rok)
bez energií
od 1.1.2018 do 31.12.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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 - miestnosť č. 906 s celkovou výmerou 20 m2
v objekte B9 prízemie, v areáli ubytovne Švédske domky UK
v Bratislave, na ulici Botanická č. 7, v obci Bratislava - mestská
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova
Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym
úradom - Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, druh
stavby 20 - Iná budova, číslo parcely 3146 o výmere 570 m2, na
ktorej sa stavba nachádza
Vodácky Klub Tatran Karlova Ves - Bratislava, Botanická ulica
č. 11, 841 04 Bratislava
IČO : 00 686 778
zriadenie skladu športových potrieb
331,92 EUR za celú dobu nájmu (39,83 EUR/m2/rok)
286,61 EUR za celú dobu nájmu + DPH
(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015)
Z toho:
elektrická energia
224,17 EUR + DPH
ostatné služby
62,44 EUR + DPH
(revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá
strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, deratizácia a
dezinsekcia)
od 6.11.2017 do 31.3.2018
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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 o výmere 32,2 m2 v budove PdF UK na
Šoltésovej č. 4, Bratislava – Staré Mesto, súpisné č. 102373, parc. č.
pozemku 10172
New Chicago, s.r.o., Wolkerova 460, 058 01 Poprad,

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

IČO: 36 477 150
prevádzkovanie bufetu pre študentov a zamestnancov fakulty
97,30 EUR / m2 / ročne
elektrická energia – podľa odpočtu
teplo – 20 EUR / m2 / ročne plus DPH
voda – 48 EUR ročne plus DPH
od 16.12.2017 do 15.12.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Akademický senát UK zrušuje uznesenia Akademického senátu UK podľa tabuľky:
Číslo uznesenia AS UK

Dátum zasadnutia AS UK

Vecná stránka uznesenia

24. 5/2016

26. 10. 2016

nájom Slovenská sporiteľňa, a.s.

7. 1/2016

02. 03. 2016

nájom Akzent BigBoard, a.s.

6. 9/2015

16. 12. 2015

nájom Akzent BigBoard, a.s.

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 12 m2 na prízemí budovy FTVŠ UK
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IČO : 00 151 653
umiestnenie a prevádzka bankomatu
1 220 EUR ročne
el. energia: preddavkovo 20 EUR/mesiac + DPH
teplo: preddavkovo 15 EUR/mesiac + DPH, vyúčtovanie najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka
upratovanie 1 m2 pred bankomatom: 10 EUR/m2/mesiac + DPH,
t.j. 144 EUR s DPH ročne vždy k 31.3. príslušného roka
od 25.10.2017 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.

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

časť pozemku pre plochu betónovej pätky o výmere 18 m2
(4,5 x 4,0 m) – umiestnenie bigboardu bcl
Akzent BigBoard, a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava,
IČO: 44540957
umiestnenie bigboardu bcl na reklamné a informačné služby
3 701,10 Eur ročne
el. energia: nájomca má so súhlasom prenajímateľa a správcu
zriadenú vlastnú elektrickú prípojku
od 25.10.2017 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.
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
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

časť pozemku vo výmere 2 x 18 m2 - plocha betónovej pätky umiestnenie 2 megaboardov
Akzent BigBoard, a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava,
IČO : 44540957
umiestnenie 2 megaboardov na reklamné a informačné služby
7 402,20 Eur ročne
prenajímateľ a správca súhlasil, aby si nájomca zriadil vlastnú
elektrickú prípojku
od 25.10.2017 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.

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

nebytový priestor - časť strechy o výmere 65,8 m², priestory a časti
v/na budove parc. číslo 20823, v katastrálnom území Bratislava Staré Mesto, LV 3405, ktoré sú potrebné na káblové prepojenie, t. j.
na vedenie káblov medzi: technológiou nájomcu a existujúcim
rozvádzačom nízkeho napätia budovy, technológiou nájomcu a
zásuvkou pre záložný mobilný dieselagregát umiestnenou na
budove
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
IČO: 35848863
prevádzka vysielača mobilného operátora Telefónica O2 Slovakia,
s.r.o.
8 500 EUR ročne
el. energia: bude účtovaná za jednotlivé štvrťroky podľa skutočného
odberu na inštalovanom elektromere nájomcu
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 platnosť.
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

nebytové priestory o ploche: jedáleň – 420 m²
skladové priestory – 15,24 m²
v budove FTVŠ UK, parc. číslo 20823, v katastrálnom území
Bratislava - Staré Mesto , LV 3405
GAST TOM, s.r.o., Šášovská 3018/14, 851 06 Bratislava
IČO: 44 822 316
príprava a predaj stravy pre študentov a zamestnancov FTVŠ UK
36 138,12 EUR ročne (83,03 EUR/m²/rok)
el. energia: preddavkovo: 664,80 EUR s DPH/štvrťročne,
vyúčtovanie podľa stavu elektromeru na konci štvrťroku
tepelná energia: preddavkovo: 312 EUR s DPH/mesačne,
vyúčtovanie do 31. 1. nasledujúceho roku
teplá a studená voda: preddavkovo: 72 EUR s DPH/mesačne,
vyúčtovanie podľa stavu vodomerov k 31.1. nasledujúceho roku

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

maloodber plynu: preddavkovo: 664,80 EUR s DPH/polročne,
vyúčtovanie podľa vyúčtovacej faktúry SPP
odvoz a likvidácia odpadu: 260 EUR s DPH/mesačne /3kontajnery
od 1.4.2018 do 31.3.2023
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
22.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere
18,50 m2 predajná plocha (bufet pre študentov)
9,56 m2 skladová plocha
chýbajú identifikačné údaje budovy, v ktorých sa nebytové
priestory nachádzajú
Mgr. Miroslav Ciho – ABL PRINT, Mlynarovičova 2452/5,
851 03 Bratislava IČO: 40 031 535
poskytovanie služieb verejnosti (bufet a kopírovacie služby)
2 027,60 EUR ročne
elektrická energia preddavkovo ........ 10 EUR plus DPH mesačne
(do inštalácie elektromeru)
tepelná energia preddavkovo ............ 30 EUR plus DPH štvrťročne,
vyúčtovanie najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka
odvoz a likvidácia odpadu.................. 30 EUR plus DPH polročne
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 platnosť.
23.
Akademický senát UK
I.
podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych
inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení
neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia

nebytové priestory - miestnosti o výmere 14,42 m2, ktoré sa

predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

nachádzajú v budove č. súpisné 78, vestibul historickej budovy
UK na Šafárikovom nám. 6, v obci Bratislava – m. č. Staré Mesto,
okres Bratislava I, katastrálne územie Staré Mesto, zapísané na
liste vlastníctva č. 3405, vydanom Správou katastra pre hl. m. SR
Bratislavu, druh stavby budova pre školstvo na vzdelávanie a
výskum, číslo parcely 206 o výmere 2898 m2, zastavané plochy a
nádvoria, na ktorej sa stavba nachádza
Delikanti s.r.o., Nám. Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava
IČO: 46 884 033
zriadenie a prevádzkovanie bufetu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Predmetom Dohody o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme nebytových priestorov
zo zmluvy č. IV/6/13/RUK je zmena v osobe nájomcu Pavol Mikula – GASTROLine na
osobu nového nájomcu Delikanti s.r.o.
II.
mení uznesenie č. 7.6.17 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 12. decembra 2012 takto:
pôvodné znenie
Nájomca
nové znenie
Identifikácia nájomcu

Pavol Mikula - GASTROLine
Delikanti s.r.o., Nám. Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava
IČO: 46 884 033

Informácia o prerokovaní materiálu komisiami AS UK
Materiál bol prerokovaný na 14. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 11. októbra 2017.
Uznesenie č. 1:
Finančná komisia Akademického senátu UK zaujíma nasledovné stanovisko k Žiadostiam o udelenie
súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť žiadosti
o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku po zapracovaní uvedených pripomienok.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

15

8

15

0

0

Pripomienky zo zápisnice komisie:
6. Banquet s.r.o. - členovia komisie poznamenali, že nájom bol navrhnutý na dobu dlhšiu než
5 rokov, čo je štandardom pri nájmoch, predkladateľ návrhu dĺžku nájmu zmenil na obdobie 5 rokov
10. art studio soka s.r.o. – členovia komisie poukázali na chybu v dĺžke nájmu, predkladateľ zrejme
chcel uzavrieť zmluvu do 31.10.2022
18.+19. Akzent BigBoard, a.s. – poznámka od členov komisie - nájom v zmluve dohodnutý od
25.10.2017, ale na tento deň pripadá zasadnutie senátu, avšak zmluvy nadobudnú účinnosť až
zverejnením v CRZ, preto je potrebné posunúť dátum na neskorší termín
22. Mgr. Miroslav Ciho – ABL PRINT – členovia komisie poznamenali, že doba nájmu začínala
podľa predloženého materiálu dňa 1.8.2017, čo je spätný dátum, preto navrhujú dátum zmeniť a
nájom začať od 1.11.2017, taktiež je nutné doplniť špecifikáciu priestoru, chýbali identifikačné
údaje budovy, v ktorých sa nebytové priestory nachádzajú

Materiál bol prerokovaný na 18. zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie
AS UK dňa 11. októbra 2017.
Uznesenie č. 1:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK
I. o d p o r ú č a Akademickému senátu UK u d e l i ť p r e d c h á d z a j ú c i p í s o m n ý s ú h l a s
na nájom nehnuteľného majetku UK v správe VI Družba UK nájomcom Akademik Tech. Uni.
Košice, R. D. M., spol s r. o., Športový klub Medvedica, Vodácky klub Tatran podľa predložených
písomných žiadostí,
II. o d p o r ú č a Akademickému senátu UK u d e l i ť p r e d c h á d z a j ú c i p í s o m n ý s ú h l a s
na nájom nehnuteľného majetku UK v správe VM Ľ. Štúra – Mlyny UK nájomcom art studio soka,
s. r. o., Gabriel Bordács – VINYL, OZ Študentský svet, PLUS Academia SK, s. r. o., Poštová banka,
a. s. podľa predložených písomných žiadostí,
III. o d p o r ú č a Akademickému senátu UK u d e l i ť p r e d c h á d z a j ú c i p í s o m n ý s ú h l as
na nájom nehnuteľného majetku UK v správe VM Ľ. Štúra – Mlyny UK nájomcovi Banquet, s. r. o.
s dobou trvania nájmu do 31. 07. 2022.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

2

7

4

7

0

0

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Farmaceutická fakulta
832 32 Bratislava, Odbojárov 10
Akademický senát UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
816 06 Bratislava
Naša značka: 125-SD/2017

V Bratislave dňa 21.9.2017

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu s predĺžením nájmu nehnuteľného majetku
Žiadateľ: Farmaceutická fakulta UK
Dekan fakulty/riaditeľ SHS/kvestorka UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
názov súčasti, resp. vnútornej organizačnej jednotky Farmaceutická Fakulta UK
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave
č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme nehnuteľnosti, žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu s predĺžením doby nájmu nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Žiadame o udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú
na ulici Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele č. 11279/1, zapísanej na LV
1401 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave , Správou katastra BA III, ktoré boli prerobené na
ambulancie za základe vydaného stavebného povolenia zo dňa 6.9.2005 pod číslom ÚKaSP –
2005/941-MBL a skolaudované dňa 19.10.2005 pod. číslom ÚKaSP – 2005/1495-MBL pre stavbu
„ Ambulancie praktického a všeobecného lekára“.
Predmetné priestory slúžia ako ambulancie a preto fakulta pre ne nemá iné využite. Priestory sa
využívajú na výkon lekárskej praxe na základe nájomnej zmluvy č. FaF UK/55/IV/11/14
zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv dňa 28.11.2014.
2. Identifikácia nájomcu
názov:
adresa:
zastúpená:
IČO :

ALmedi, s.r.o.
Čečinová 18, 821 05 Bratislava
MUDr. Andrea Lukšicová
36862924

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie odborného lekára pre dospelých.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
výška nájomného sa navrhuje:
ambulancia č. 1 – 17,70m2
ambulancia č. 2 – 18,50m2
podiel na spoločných priestoroch – 61,40m2
Spolu za rok

65,- Eur / m2 / 1 rok 1.150,50 Eur / 1 rok
65,-Eur/m2/ 1 rok
1.202,50 Eur/ 1 rok
24,26- Eur / m2 /1 rok 1.489,56 Eur / 1 rok
3.842,56 Eur / 1 rok

Paušálne platby:
Cena




za služby spojené s užívaním priestoru predmetu nájmu :
Dodávka elektriky, vody, teplej vody, tepla,
Odvoz smetí a likvidácia odpadu
Upratovanie spoločných priestorov

je vyčíslená na : 92,81 €/mesačne bez DPH.
Zálohový list platieb za jednotlivé služby je prílohu Zmluvy o nájme nebytových priestorov.
Telefón sa fakturuje podľa skutočných nákladov.
5. Doba nájmu
Nájom uzatvorený na dobu určitú v trvaní od 1.11.2014 do 31.10.2017 sa týmto Dodatkom č. 1
predlžuje do 31.10.2020.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Farmaceutická fakulta má záujem o zachovanie kontinuitu v poskytovaní služieb ambulancie
odborného lekára pre dospelých v priestoroch Farmaceutickej fakulty UK, Odbojárov 10, preto
navrhuje predĺženie zmluvy s uvedením poskytovateľom – ALmedi, s.r.o., zastúpená MUDr.
Andreou Lukšicovou.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Neplánuje sa technické zhodnotenie
Farmaceutická fakulta UK
Odbojárov 10
832 32 Bratislava
Parč. č. : 11279/1
Výmera: 97,60 m 2

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan fakulty

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Farmaceutická fakulta
832 32 Bratislava, Odbojárov 10
Akademický senát UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
816 06 Bratislava
Naša značka: 125-SD/2017

V Bratislave dňa 21.9.2017

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu s predĺžením nájmu nehnuteľného majetku
Žiadateľ: Farmaceutická fakulta UK
Dekan fakulty/riaditeľ SHS/kvestorka UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
názov súčasti, resp. vnútornej organizačnej jednotky Farmaceutická Fakulta UK
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave
č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme nehnuteľnosti, žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu s predĺžením doby nájmu nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Žiadame o udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú
na ulici Ružinovská 12, 826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65, zapísanej
na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Bratislava II
Predmetné priestory slúžia ako predajňa optických pomôcok a preto fakulta pre ne nemá iné
využite. Priestory sa využívajú na výkon lekárskej starostlivosti na základe nájomnej zmluvy č.
48/2014/IV/FaF a jej Dodatku č. 1 , číslo dodatku UK IV/2/2015/FaF.
2. Identifikácia nájomcu:
názov:
adresa:
zastúpená:
IČO:

Optika Medior, s.r.o.
Sládkovičova 1, 811 06 Bratislava
Mgr. Marek Böhm
469 44 826

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
účelom nájmu je využitie priestorov ako predajne optických pomôcok a poradenstva.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
výška nájomného sa navrhuje:
predajňa – 14,00 m2
144,00,- Eur / m2 / 1 rok
2
podiel na spoločných priestoroch – 3,00 m 30,- Eur / m2 / 1 rok
Spolu za rok

2.016,00 Eur / 1 rok
90,00 Eur / 1 rok
2. 106,00 Eur / 1 rok

Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo sa navrhuje na 16,09 Eur / rok / m2 s DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu 266,40 Eur / rok s DPH
5. Doba nájmu
Nájom uzatvorený na dobu určitú v trvaní od 1.11.2014 do 31.10.2017 sa týmto Dodatkom č. 2
predlžuje do 31.10.2020.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
S nájomcom máme uzatvorenú zmluvu o nájme nebytových priestorov. Z dôvodu dobrej
spolupráce je záujem obidvoch strán zachovať kontinuitu v poskytovaní služieb poradenstva
a predaja optických pomôcok a preto Farmaceutická fakulta UK v Bratislave navrhuje predĺženie
zmluvy s uvedeným poskytovateľom – Optika Medior, s.r.o., zastúpená Mgr. Marekom Böhmom.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Neplánuje sa technické zhodnotenie
Farmaceutická fakulta
Univerzitná lekáreň
Ružinovská 12
821 01 Bratislava
Súpisné číslo: 4813
Parč. Č. 15294/65
Výmera: 17,00 m 2

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan fakulty

Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 18/2010 Smernici rektora UK

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

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 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
-

predajňa papiernictva a doplnkového tovaru vo vestibule v pavilóne CH1, 0
podlažie o rozlohe 80,6 m2 v budove Univerzity Komenského v Bratislave
Prírodovedeckej fakulty, zapísanej na LV č.727 pre k.ú. Karlova Ves, obec BAm.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č.3049/1, súp.č. 3278,

-

sklad v pavilóne CH1, -1 podlažie, č.dv.17A Univerzity Komenského v Bratislave
Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej na LV č.727 pre k.ú. Karlova Ves,
obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č.3049/1, súp.č. 3278
o rozlohe 76,20 m2,

-

1 parkovacie miesto na bočnom parkovisku UK PRIF pri predajni papiernictva
nájomcu.

Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory sú pre fakultu
dočasne nepotrebné a neslúžia na plnenie úloh UK, pričom nájomca v nich už
prevádzkoval predajňu a sklad v predchádzajúcom období.
2. Identifikácia nájomcu2
Mgr.Pavol Cibulka
zastúpený : Mgr.Pavol Cibulka
sídlo : Pavla Horova 6151/22, 841 07 Bratislava

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....

IČO : 35 382 881
DIČ : 1020050988, IČ DPH : SK 1020050988
Živnostenský list Okresný úrad Bratislava, č. živ.reg. 307-13083
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu :
Predajňa papiernictva, doplnkového a darčekového tovaru, kopírovacie a viazacie
služby pre študentov a zamestnancov fakulty.
Sklad - priestor skladu k predajni papiernictva.
Parkovacie miesto určené na parkovanie osobného vozidla nájomcu a zásobovanie
predajne.
4. Výška nájomného:
Predajňa : 66 EUR/1 m2/rok
Sklad : 44 EUR/1 m2/rok
Parkovacie miesto : 166 EUR/rok vrátane DPH
Cena za poskytované služby a dodávku energií mesačne vrátane DPH :
a) predajňa :
elektrická energia .................................. 74,69 EUR s DPH/mesiac (27,543 kWh/deň )
teplo........................................................ 69,96 EUR s DPH/mesiac/80,6 m2
vodné a stočné ..................................................1,94 EUR s DPH/mesiac/2 osoby
odvoz odpadu....................................................1,88 EUR bez DPH/mesiac/2 osoby
Cena predajňa spolu :
148,47 EUR/ 1 mesiac
b) sklad :
elektrická energia .................................... 31,89 EUR s DPH/mesiac ( 11,76 kWh/deň )
teplo......................................................... 66,14 EUR s DPH/mesiac/ 76,20 m2
Cena sklad spolu :

98,03 EUR s DPH/ 1 mesiac

Energie spolu predajňa + sklad

246,50 Eur/mesiac

5. Doba nájmu : 1.2.2018 do 31.1.2023
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu :
- nájomca poskytoval kvalitné služby na fakulte aj v predchádzajúcom období.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu :
- priestor nebude nájomcom technicky zhodnotený.
V Bratislave dňa 5.10.2017
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dekan fakulty

Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 18/2010 Smernici rektora UK

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

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice
rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
-

nebytové priestory o celkovej výmere 266,95 m2, pozostávajúce z priestoru
kuchynského bloku o výmere 109,38 m2 a jedálne o výmere 157,57 m2 , ktoré sa
nachádzajú v pavilóne CH1, 0 podlažie v budove/stavbe súpisné číslo 3278,
Ilkovičova 6 na parcele číslo 3049/1 o výmere 11701 m2 v Bratislave IV – Karlovej
Vsi, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727.
Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory neslúžia na plnenie
úloh UK a nájomca ich v predchádzajúcom období už využíval na prevádzkovanie
kuchynského bloku, zázemia a jedálne za účelom stravovania zamestnancov
a študentov Prírodovedeckej fakulty UK.

2. Identifikácia nájomcu2
Delikanti s.r.o.
Zastúpený : Mgr. Pavol Mikula. konateľ
Kristína Mikulová, konateľ
Sídlo : Nám. Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava
IČO : 46 884 033
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....

DIČ : 2023620511
IČ DPH : SK 2023620511
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I odd. Sro, vl.č. 84778/B
Bankové spojenie :
IBAN:
Kontakt :
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu :
Jedáleň a kuchynský blok pre stravovacie služby zamestnancov a študentov UK
Prírodovedeckej fakulty.
4. Výška nájomného
-

kuchyňa + prevádzkové priestory 109,38 m2 : 66 Eur/ m2/rok
sedenie k bufetu ( jedáleň ) 157,57 m2 : 22 Eur/ m2/rok

Cena za poskytované služby a dodávku energií vrátane DPH :
Teplo ..........198,54 m2 (sedenie a výdaj ) ...........172,33 Eur s DPH/ 1 mesiac
Elektrická energia bude fakturovaná štvrťročne podľa skutočného stavu samostatného
elektromeru pre nájomcu č.6805247.
Vodné a stočné bude fakturované štvrťročne podľa skutočného stavu samostatného
vodomeru pre nájomcu, číslo vodomeru 07787840.
Odvoz odpadu si zabezpečí nájomca samostatne cez OLO na vlastné náklady.
Energie celkom : skutočné náklady + teplo 172,33 Eur/ s DPH/ 1 mesiac
5. Doba nájmu : od 1.1.2018 do 31.12.2022
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu :
Nebytové priestory boli prenajaté už aj v predchádzajúcom období právnemu
predchodcovi nájomcu, ktorý zmenil právnu formu podnikania.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu :
Predmet nájmu nebude nájomcom technicky zhodnotený.

V Bratislave dňa 5.10.2017

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dekan fakulty

Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 18/2010 Smernici rektora UK

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

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice
rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
-

spojená kancelária o rozlohe 40,30 m2 v pavilóne CH-1III ( G ), Ilkovičova 6, číslo
kancelárie 414a + 414b, + 1 podlažie, v budove Univerzity Komenského
v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, súp.č. 5694, zapísanej na LV č.727 pre
k.ú. Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele
č.3048/4 o rozlohe 3931 m2.

Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory dočasne neslúžia na
plnenie úloh Prírodovedeckej fakulty UK a aj doteraz boli prenajímané nájomcovi.
2. Identifikácia nájomcu2
PC&G s r.o.
Zastúpený : RNDr. Miroslav Pereszlényi, CSc., konateľ
Sídlo : Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
IČO : 46 717 137
DIČ : 2023537582, IČ DPH: SK2023537582
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I odd. Sro, vl.č. 82064/B
Bankové spojenie :
IBAN:
Kontakt :

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....

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu :
-

kancelária pre poskytovanie činností v oblasti ropnej a plynovej geológie.

4. Výška nájomného: 66 EUR/ m2/rok
Cena za poskytované služby a dodávku energií mesačne :
elektrická energia .......................... 33,52 EUR s DPH/mesiac ( 12,36 kWh/deň )
teplo................................................ 34,98 EUR s DPH/mesiac/40,30 m2
vodné a stočné............................... 18,56 EUR s DPH /mesiac/2 osoby
odvoz odpadu................................... 1,88 EUR bez DPH/mesiac/2 osoby
Celkom............................................ 88,94 EUR/ mesiac
5. Doba nájmu : 1.1.2018 do 31.12.2022
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu :
-

nájomca môže využiť dočasne nepotrebný majetok UK a má záujem o jeho
prenájom.

7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu :
-

priestor nebude nájomcom technicky zhodnotený.

V Bratislave dňa 5.10.2017

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dekan fakulty

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 bývalej kuchyne a jedálne (nikdy nebola v prevádzke) na Manželských
internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J prízemie o celkovej výmere 50,82 m2.
Priestor internát nepotrebuje z dôvodu prevádzky jedálne a kuchyne na Átriových domkoch
blok C a V. Stav priestoru je priemerný v pôvodnom stave, čiastočne pivničný. Voda
a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci nájomného priestoru.
2. Indentifikácia nájomcu
art studio soka s.r.o.
Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zast: Mgr. art. Andrej Šoka, konate
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I
Odd: Sro Vložka: 97899/B
IČO : 47 689 013
DIČ : 2024069674
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Výtvarný ateliér
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.

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto . Štúra – Mlyny
sekretariát riadite a
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.Doba nájmu
Od 1.11.2017 do 30.10.2022.
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca požiadal o prenájom uvo nených priestorov.
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 37 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové
bloky, blok C-vestibul, prízemie). 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
Prevádzkovanie večierky 17,45 m2 a skladov 19,55 m2.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 35,- EUR/m2/rok bez DPH za priestory večierky a 20 eur/m2/rok bez DPH za
priestory skladov. Energie a služby zálohový poplatok 16,- EUR/m2/rok plus DPH za
priestory večierky 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 1.11.2017 – 31.7.2025.
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca požiadal o prenájom vo ných priestorov.
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 116,89 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211
(Výškové bloky, blok D, suterén1). Objekt je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný.
Nájomný priestor je v dobrom stave. Voda a WC v rámci budovy.
2. Indentifikácia nájomcu
Gabriel Bordács - VINYL
Miesto podnikania: 90301 Senec, Tehelná 308/15
Korešpondenčná adresa: Gabriel Bordács, Jesenského 2, 90301 Senec
IČO: 34777521
DIČ: 1023004620
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Kancelárie.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 48,09,- 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 1.11.2017 – 31.10.2022.

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 2017 a požiadal o predĺženie a rozšírenie nájmu
o uvo nené priestory.
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 77,91 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 6134
(Átriové domky, blok M, 1NP) a priestory o výmere 148,61 m2 ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 1NP). Objekt je v priemernom stave, čiastočne
rekonštruovaný. Nájomný priestor je v dobrom stave, upravený nájomcom. Voda a WC
v rámci objektu.
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,- EUR/m2/rok, energie a služby zálohový poplatok 16,- EUR/m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5.Doba nájmu
Od 1.11.2017 – 31.10.2022.
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 o výmere 44,46 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695
(Manželské internáty, blok I, 1.posch.-15,84 m2 a prízemie-28,62 m2). Objekt je
v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný priestor je v dobrom stave. Voda
a WC v rámci budovy.
2. Indentifikácia nájomcu
PLUS Academia SK spol. s.r.o.
Sídlo: Staré Grunty 36, 84104 Bratislava
IČO : 50 361 392
DIČ: 2120300919
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Kancelárie
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 40,- EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 15,84 m2 a 45 EUR/m2/rok bez
DPH za priestory o výmere 28,62 m2. Energie a služby zálohový poplatok 16,- EUR/m2/rok
plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5.Doba nájmu
Od 1.11.2017 – 31.10.2022.

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 2004 a požiadal o zmenu prenájmu na inú spoločnosť.
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 priestor (časť podlahy vestibulu) o výmere 2 m2, ktoré sa nachádzajú v budove so
súpisným číslom 211 (Výškové bloky, blok C, 1.NP, vestibul).
2. Indentifikácia nájomcu
Poštová banka, a.s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 501/B
Zastúpená: JUDr. Marek Tarda, predseda predstavenstva
Ing. Dana Kondrótová, podpredseda predstavenstva
IČO: 31 340 890
DIČ: 2020294221
IČ DPH: SK7020000680
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Bankomat.
4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 838,- EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 50,- EUR/m2/rok
plus DPH(el. energia a upratovanie). 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 1.11.2017 do 31.10.2022.
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

Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu UK č. 19/2010 Smernici rektora UK
Žiadateľ:
Dekan fakulty/riaditeľ SHS/kvestor UK
doc. Mgr. Marián Vanderka, , PhD.
názov súčasti, resp. vnútornej organizačnej jednotky dekan FTVŠ 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 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 nájmu30 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Časť Budovy a to konkrétne časť strechy o výmere 65,8 m², priestory a časti v/na
Budove, ktoré sú potrebné na káblové prepojenie. t.j na vedenie káblov medzi:
technológiou Nájomcu a existujúcim rozvádzačom nízkeho napätia budovy ,
technológiou Nájomcu a zásuvkou pre záložný mobilný dieselagregát umiestnenou
na budove
Parc.číslo20823, v katastri BA Staré mesto, LV 3405
2.

Identifikácia nájomcu31 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
Viedenská cest 5, 851 01 Bratislava
IČO: 35848863,DIČ: 2020216748, IČ DPH: SK2020216748,
Č. účtu:
Ing. Juraj Stas na základe plnomocenstva z 21.10.2015

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Prevádzka vysielača mobilného operátora Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
8 500,- € ročne
El. energia: bude účtovaná za jednotlivé štvrťroky podľa skutočného odberu na
inštalovanom elektromere nájomcu.
5.

Doba nájmu
5 rokov, od 1.1. 2018 – 31. 12. 2022.

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca má vysielač na streche umiestnený 10 rokov.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu. Nedôjde k technickému zhodnoteniu.
Nedôjde k technickému zhodnoteniu.

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
podpis žiadateľa

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

30 Najmä
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Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu UK č. 19/2010 Smernici rektora UK
Žiadateľ:
Dekan fakulty/riaditeľ SHS/kvestor UK
doc. Mgr. Marián Vanderka, , PhD.
názov súčasti, resp. vnútornej organizačnej jednotky dekan FTVŠ 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 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 nájmu30 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Nebytové priestory o ploche: jedáleň – 420 m²
skladové priestory – 15,24 m ²v budove FTVŠ UK
parc. číslo 20823, v katastri BA Staré mesto , LV 3405
2.

Identifikácia nájomcu31 GAST TOM, s.r.o.
Šášovská 3018/14, 851 06 Bratislava
IČO: 44822316, IČ DPH: SK2022862622
Č. účtu:
JUDr. PhDr.Marián Horváth, PhD.,Ing. Tomáš Kaiser,konateľ

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Príprava a predaj stravy pre študentov a zamestnancov FTVŠ UK
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
36 138,12 € ročne, t.j. 83,03 €/m²/ročne
El. energia: preddavkovo: 664,80 € s DPH/štvrťročne, vyúčtovanie podľa
stavu elektromeru na konci štvrťroku.
Tepelná energia: preddavkovo: 312,- € s DPH/mesačne, vyúčtovanie do
31.1. nasledujúceho roku.
Teplá a studená voda: preddavkovo: 72,- € s DPH/mesačne, vyúčtovanie podľa stavu
vodomerov k 31. 1 nasledujúceho roku.
Maloodber plynu: preddavkovo: 664,80 € s DPH/polročne, vyúčtovanie podľa
vyúčtovacej faktúry SPP.
Odvoz a likvidácia odpadu: 260,-€ s DPH /mesačne /3kontajnery
5.

Doba nájmu
5 rokov, od 1.4.2018 do 31.3.2023

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Uvedený nájomca mal uvedené priestory v nájme 10 rokov, FTVŠ UK je s ním
spokojná.

7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu. Nedôjde k technickému zhodnoteniu.
Nedôjde k technickému zhodnoteniu.

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
podpis žiadateľa

30 Najmä

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