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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. euroAWK, spol. s.r.o. doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK bilboardy 

2. PROBUILDING, s.r.o. doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan PriF UK kaviareň 

3. Lienka - Ladybird prof. MUDr. Ján Danko, PhD., dekan JLF UK telocvičňa 

4. REVIMONT-DG, s.r.o. prof. MUDr. Ján Danko, PhD., dekan JLF UK telocvičňa 

5. Ing. Alojz Tomaga prof. MUDr. Ján Danko, PhD., dekan JLF UK telocvičňa 

6. MUDr. Ivan Žila, PhD. prof. MUDr. Ján Danko, PhD., dekan JLF UK telocvičňa 

7. MUDr. Nora Straková, PhD. prof. MUDr. Ján Danko, PhD., dekan JLF UK telocvičňa 

8. Eurolife Martin, s.r.o. prof. MUDr. Ján Danko, PhD., dekan JLF UK automaty na nápoje a tovar 

9. CENT Laundromat, s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK práčovne 

10. Ján Blaho Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK unimobunka 

11. Ján Listopad Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK sklad 

12. Miloš Janišík Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK kancelária, sklad 

13. Ing. Peter Maretta - kop. služba Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK predajňa 

14. Roxy catering, s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK kancelárie, telocvičňa 

15. Sequra Integral Slovakia, s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK sklad 

16. SOUND and LIGHT, s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK kancelária 

17. Mgr. Štencl Juraj-SIXAEMA Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK kancelária 



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 

nájom časti oplotenia nachádzajúce sa na ulici Nábr. arm. gen. 

L. Svobodu č. 9, 814 69 Bratislava FTVŠ UK, súpisné číslo 4298 na 

parcele číslo 20822/1 

7 ks reklamných panelov, jeden o rozmeroch 5,1 x 2,4 m, čo 

predstavuje celkovú plochu 85,68 m2 

Identifikácia nájomcu euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 

IČO: 35 808 683 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

poskytovanie reklamných a informačných služieb 

Výška nájomného 2 842 EUR ročne 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2022 

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. 

 

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 

nebytové priestory - kaviareň v pavilóne CH1, 0 podl. o celkovej 

rozlohe 141,10 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 

Identifikácia nájomcu PROBUILDING s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava 

IČO: 35 903 406 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kaviareň s predajom kávy, čajov, iných nápojov, cukroviniek, 

zákuskov, slaného a sladkého pečiva, slaného a sladkého  

doplnkového tovaru 

Výška nájomného 66 EUR/m2/rok pre priestor obslužného pultu o rozlohe 6,76 m2 

66 EUR /m2/rok pre miestnosť kuchynky o rozlohe 6,60 m2 

66 EUR /m2/rok pre miestnosť chodby o rozlohe 1,85 m2 

22 EUR /m2/rok pre miestnosť skladu o rozlohe 24,70 m2 

22 EUR /m2/rok pre sedenie kaviarne o rozlohe 101,19 m2 



 

Nájomné  spolu :  3 773,44 EUR ročne 

Energie a služby Elektrická energia ..............................................  vlastný elektromer 

Vodné a stočné ...................................................  vlastný vodomer 

Odvoz odpadu .....................................  33,18 EUR bez DPH/mesiac 

 

Energie spolu: .....................................  33,18 EUR bez DPH/mesiac 

Doba nájmu od 10.2.2018 do 9.2.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Priestor nebude nájomcom počas trvania tejto nájomnej zmluvy 

technicky zhodnotený.  

Technické zhodnotenie z predchádzajúceho obdobia nájmu 

v rozsahu všetkých investícií spojených so stavbou ako jej 

neoddeliteľná technická súčasť bez možnosti demontáže a 

odsťahovania nájomcom prejdú do vlastníctva Univerzity 

Komenského v Bratislave za 1 euro, a to pri  úplnom skončení  

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. 

 

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 

nebytové priestory - telocvičňa JLF UK o výmere 317 m2, ktorá sa 

nachádza v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 

Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 v katastrálnom území 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 (pozostáva z telocvične, 

šatne a dvoch WC) 

Identifikácia nájomcu Lienka - Ladybird - občianske združenie, M. R. Štefánika 1052/84, 

036 01 Martin      IČO: 42 060 974 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa – sa nájomcovi prenechávajú na 

účely športovej činnosti zamestnancov občianskeho združenia, 

týždenne 1 hodina nájmu 

Výška nájomného 4,67 EUR bez DPH / 1 hod. 

platba nájomného a služieb polročne k 15.1. a k 15.7. v kalendárnom 

roku - za skutočný počet hodín 

Energie a služby 8,33 EUR s DPH/ 1 hod., z toho: 

4,73 EUR s DPH výdavky na energie 

3,60 EUR s DPH poskytované služby (upratovanie, údržba) 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu – deň a čas sa 

upresní v rozpise využitia telocvične k začiatku zimného a letného 

semestra akademického roka, v prípade ak o tento časový priestor 

nebudú mať záujem študenti JLF UK 

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. 

 

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 

nebytové priestory - telocvičňa JLF UK o výmere 317 m2, ktorá sa 

nachádza v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 

Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 v katastrálnom území 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 (pozostáva z telocvične, 

šatne a dvoch WC) 

Identifikácia nájomcu REVIMONT - DG, s.r.o., 038 04  Bystrička 111, okr. Martin 

IČO: 36 415 103 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa – sa nájomcovi prenechávajú na 

účely športovej činnosti zamestnancov firmy, týždenne 1 hodina 

nájmu 

Výška nájomného 4,67 EUR bez DPH / 1 hod. 

platba nájomného a služieb polročne k 15.1. a k 15.7. v kalendárnom 

roku - za skutočný počet hodín 

Energie a služby 8,33 EUR s DPH/ 1 hod., z toho: 

4,73 EUR s DPH výdavky na energie 

3,60 EUR s DPH poskytované služby (upratovanie, údržba) 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu – deň a čas sa 

upresní v rozpise využitia telocvične k začiatku zimného a letného 

semestra akademického roka, v prípade ak o tento časový priestor 

nebudú mať záujem študenti JLF UK 

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. 

 

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 

nebytové priestory - telocvičňa JLF UK o výmere 317 m2, ktorá sa 

nachádza v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 

Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 v katastrálnom území 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 (pozostáva z telocvične, 

šatne a dvoch WC) 

Identifikácia nájomcu Ing. Alojz Tomaga, J. Mazúra 4453/28, 036 01 Martin 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

nebytové priestory – telocvičňa – sa nájomcovi prenechávajú na 

účely športovej činnosti zamestnancov Univerzitnej nemocnice 



predmetu nájmu Martin a spolupracovníkov JLF UK, týždenne 1 hodina nájmu 

Výška nájomného 4,67 EUR bez DPH / 1 hod. 

platba nájomného a služieb polročne k 15.1. a k 15.7. v kalendárnom 

roku - za skutočný počet hodín 

Energie a služby 8,33 EUR s DPH/ 1 hod., z toho: 

4,73 EUR s DPH výdavky na energie 

3,60 EUR s DPH poskytované služby (upratovanie, údržba) 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu – deň a čas sa 

upresní v rozpise využitia telocvične k začiatku zimného a letného 

semestra akademického roka, v prípade ak o tento časový priestor 

nebudú mať záujem študenti JLF UK 

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. 

 

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 

nebytové priestory - telocvičňa JLF UK o výmere 317 m2, ktorá sa 

nachádza v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 

Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 v katastrálnom území 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 (pozostáva z telocvične, 

šatne a dvoch WC) 

Identifikácia nájomcu MUDr. Ivan Žila, PhD., Hviezdoslavova 6, 036 01 Martin 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa – sa nájomcovi prenechávajú na 

účely športovej činnosti - volejbal - zamestnanci Jesseniovej 

lekárskej fakulty UK a osoby, ktoré sa zúčastňujú na športových 

aktivitách fakulty, týždenne 1 hodina nájmu 

Výška nájomného 4,67 EUR bez DPH / 1 hod. 

platba nájomného a služieb polročne k 15.1. a k 15.7. v kalendárnom 

roku - za skutočný počet hodín 

Energie a služby 8,33 EUR s DPH/ 1 hod., z toho: 

4,73 EUR s DPH výdavky na energie 

3,60 EUR s DPH poskytované služby (upratovanie, údržba) 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu – deň a čas sa 

upresní v rozpise využitia telocvične k začiatku zimného a letného 

semestra akademického roka, v prípade ak o tento časový priestor 

nebudú mať záujem študenti JLF UK 

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. 



 

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 

nebytové priestory - telocvičňa aerobiku JLF UK o výmere 

120,38 m2, ktorá sa nachádza v budove teoretických ústavov, Malá 

Hora 4, 036 01 Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 

v katastrálnom území Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 

(pozostáva z telocvične aerobiku s príslušenstvom: šatne a 2 WC) 

Identifikácia nájomcu MUDr. Nora Straková, PhD., L. Ondrejova 5/44, 036 01 Martin 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa aerobiku – sa nájomcovi 

prenechávajú na účely športovej činnosti – cvičenie aerobiku so 

študentkami Jesseniovej lekárskej fakulty UK, týždenne 1 hodina 

nájmu 

Výška nájomného 2,25 EUR bez DPH / 1 hod. 

platba nájomného a služieb polročne k 15.1. a k 15.7. v kalendárnom 

roku - za skutočný počet hodín 

Energie a služby 7,75 EUR s DPH/ 1 hod., z toho: 

4,15 EUR s DPH výdavky na energie 

3,60 EUR s DPH poskytované služby (upratovanie, údržba) 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu – deň a čas sa 

upresní v rozpise využitia telocvične aerobiku k začiatku zimného 

a letného semestra akademického roka, v prípade ak o tento časový 

priestor nebudú mať záujem študenti JLF UK 

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. 

 

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 

I. nebytové priestory na umiestnenie 2 kusov predajných automatov 

na predaj balených nápojov a kusového tovaru o výmere 1 m2 na 

každý automat, t. j. 2 m2 v objektoch JLF UK v Martine: 

a) o výmere 1 m2 chodby, ktorá sa nachádza na prvom nadzemnom 

podlaží v budove Vysokoškolského internátu JLF UK, súpisné číslo 

stavby 25, na Ul. L. Novomeského 7 v Martine, katastrálne územie 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 172/2 

o výmere 22 261 m2, 

b) o výmere 1 m2 chodby, ktorá sa nachádza na druhom 

nadzemnom podlaží vedľa oddychovej zóny v budove Akademická 

knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK, súpisné číslo stavby 



10 894, na Ul. L. Novomeského 7A v Martine, katastrálne územie 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 172/193 

o výmere 727 m2. 

 

II. nebytové priestory na umiestnenie 1 kusa automatu na predaj 

teplých nápojov (káva, čokoláda, polievka) o výmere 1 m2 chodby, 

ktorá sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží v budove 

Vysokoškolského internátu JLF UK, súpisné číslo stavby 25, na Ul. 

L. Novomeského 7 v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané 

na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 172/2 o výmere 22 261 m2. 

Identifikácia nájomcu Eurolife Martin, s.r.o., M. Poláka 13, 036 01 Martin 

IČO: 36 779 938 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie 2 kusov automatov CRANE Snack na predaj 

kusového tovaru a nápojov (balených) a prevádzkovanie 1 kusa 

kávomatu LUCE X2 H8 na predaj teplých nápojov 

Výška nájomného 60 EUR/m2/rok bez DPH (na 1 automat) 

spolu za celkovú plochu 180 EUR ročne 

Energie a služby a) Cena za služby:  

upratovanie, stráženie, odvoz smetí a likvidácia odpadu – je určená 

paušále za 1 m2 (1 automat): 55 EUR ročne plus DPH 

spolu za 3 m2 (1 automat): 165 EUR ročne plus DPH 

b) Cena za služby: 

dodávka elektrickej energie: na základe skutočnej spotreby podľa 

odpočtu vlastných meračov spotreby nájomcu (elektromer na 

všetkých predajných automatoch) a aktuálnej ceny elektrickej 

energie v čase odpočtu. Odpočet spotreby sa urobí štvrťročne 

k poslednému dňu uplynulého štvrťroka. Takto vypočítaná cena za 

služby sa zvýši o 20 % DPH. 

c) Cena za služby: 

dodávka pitnej vody: na základe skutočnej spotreby podľa odpočtu 

vlastných meračov spotreby nájomcu (vodomeru na jednom 

predajnom automate na kávu a horúce nápoje) a aktuálnej ceny 

studenej vody v čase odpočtu. Odpočet spotreby sa urobí štvrťročne 

k poslednému dňu uplynulého štvrťroka. Takto vypočítaná cena za 

služby sa zvýši o 20 % DPH. Dva automaty na predaj kusového 

tovaru nemajú spotrebu vody (nápoje sú len v obaloch). 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

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. 

 

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  nebytové priestory - práčovne vo Výškových budovách bloky A a B, 



predmetu nájmu 5. posch., práčovne na Átriových domkoch bloky B 1NP a blok G 

2NP a novej práčovne na bloku P, 1 NP, vestibul, o celkovej výmere 

50,9 m2 

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

IČO: 51 042 321 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

práčovne 

Výška nájomného 71 EUR/m2/rok bez DPH 

Energie a služby energie a služby podľa spotreby 

Doba nájmu od 1.2.2018 do 31.1.2023 

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. 

 

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 

časť pozemku pri Výškových budovách o výmere 14,40 m2, 

parcelné číslo 2940/22, druh pozemku „Ostatné plochy“ o celkovej 

výmere 10 376 m2 na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava, okres 

Bratislava, katastrálne územie zapísané na liste vlastníctva č. 727 

vydanom katastrálnym úradom – Správou katastra pre Hlavné mesto 

SR Bratislavu, k. ú. Bratislava – m. č. Karlova Ves 

Identifikácia nájomcu Ján Blaho, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

inštalácia mobilnej unimobunky za účelom skladu a prevádzkovania 

vzduchového kompresoru 

Výška nájomného 5 EUR/m2/rok bez DPH 

Energie a služby elektrická energia podľa spotreby, bez ostatných služieb 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

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. 

 

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 

nebytový priestor o výmere 11,35 m2, ktorý sa nachádza v budove 

č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok E, 1PP) 

Identifikácia nájomcu Listopad Ján 

 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 16,77 EUR/m2/rok za kancelárske priestory bez DPH 

 

Energie a služby zálohový poplatok 1 EUR/m2/rok plus DPH (len elektrická energia) 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

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. 

 

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 

nebytový priestor o výmere 161,36 m2, ktorý sa nachádza v budove 

č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 1NP) a nebytový 

priestor o výmere 37,19 m2 (Manželské internáty, blok F, 1. NP), 

spolu o výmere 198,55 m2 

Identifikácia nájomcu Janišík Miloš, Fadruszova 725/25, 841 04 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária (161,36 m2) a sklad (37,19 m2) 

Výška nájomného 30 EUR/m2/rok bez DPH za kancelárske priestory 

20 EUR/m2/rok plus DPH za skladové priestory 

Energie a služby zálohový poplatok 6,66 EUR/m2/rok plus DPH (len kúrenie 

a elektrická energia) 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

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. 

 

13. 

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

o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 



 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 50,16 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok D, 2. NP) 

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 zálohový poplatok 7 EUR/m2/rok plus DPH (okrem elektrickej 

energie), elektrická energia účtovaná na základe skutočnej spotreby 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

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. 

 

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 

nebytové priestory o celkovej výmere 224,13 m2 (Manželské 

internáty, blok J, prízemie 

Identifikácia nájomcu Roxy catering, s.r.o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava  

IČO: 36 701 661 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie (96,33 m2), šatne (7,44 m2), sociálne zariadenia 

(18,01 m2) a telocvičňa (102,35 m2) 

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 1.1.2018 do 31.12.2022 

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. 

 

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 

priestor prechodovej časti do átria na Manželských internátoch, súp. 

č. 5695 na parcele č. 2940/24, blok I, 1. PP o celkovej výmere 90 m2 

Identifikácia nájomcu Sequra Integral Slovakia s.r.o., Sihelné 302, 029 46 Sihelné 

IČO: 44 281 765 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 9 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby bez energií a služieb 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

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. 

 

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 

nebytové priestory o výmere 20 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok D, suterén1). 

Identifikácia nájomcu SOUND and LIGHT, s.r.o., Mlynarovičova 2, 851 03 Bratislava 

IČO: 45 580 588 

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 1.1.2018 do 31.10.2019 

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. 

 

 

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 

nebytový priestory o výmere 25,46 m2, ktorý sa nachádza v budove 

č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok A, 1 NP ) 

Identifikácia nájomcu Mgr. Štencl Juraj-SIXAEMA, Bakošová 42, 841 03 Bratislava 

IČO: 35 271 329 

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 1.1.2018 do 31.12.2020 

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. 

 



Informácia o prerokovaní materiálu komisiami AS UK 
 

Materiál bol prerokovaný na 15. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 29. novembra 2017. 

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

Odporúčanie prítomných členov Finančnej komisie AS UK č. 1: 

Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK odporúčajú Akademickému senátu 

UK schváliť žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku po zapracovaní 

prednesených pripomienok. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 10  10 0 0 

 

Pripomienky zo záznamu zo zasadnutia komisie: 

2.11 Ján Listopad – predsedníčka poukázala na chybu v žiadosti, nakoľko v nej bolo uvedené, že sa 

jedná o kancelárske priestory, ale v časti účel je popísaný ako sklad, 

 

 

Materiál bol prerokovaný na 19. zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 

AS UK dňa 29. novembra 2017. 

 

Uznesenie č. 4: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča 

Akademickému senátu UK 

I. udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku UK v správe VM Ľ. Štúra - 

Mlyny UK nájomcom CENT Laundromat, s. r. o., Ján Listopad, Miloš Janišík, Ing. Peter Maretta, 

Roxy catering, s. r. o., Sequra Integral Slovakia, s. r. o., SOUND and LIGHT, s. r. o., Mgr. Štencl 

Juraj-SIXAEMA. 

II. udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku UK v správe VM Ľ. Štúra 

- Mlyny UK nájomcovi Ján Blaho pod podmienkou, že mechanické zariadenie v danom objekte bude 

prevádzkované výlučne v časovom intervale od 07.00 hod. do 22.00 hod., a to v záujme 

minimalizovania rizika vzniku nadmernej hlučnosti. 
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Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 18/2010 Smernici rektora UK 

 

Žiadateľ:            
Dekan fakulty : doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 

názov súčasti :   Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Mlynská   

                          dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava  

                                                                                                            

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
     

V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

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

komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 19/2010 Smernice 

rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave 

 

ž i a d a m  

 

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 

 

- Kaviareň  v pavilóne CH1, 0 podl. o celkovej rozlohe 141,10 m2 v budove 

Univerzity  Komenského v Bratislave  - Prírodovedeckej fakulty, 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      

                   

            Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory nie sú pre fakultu                

            dočasne potrebné a neslúžia na plnenie  úloh UK, pričom ich pôvodný účel užívania  

            bol bufet.   

 

2. Identifikácia nájomcu2  

PROBUILDING s.r.o. 

            Sídlo : Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava 

Zastúpený : Ing. Tatiana Kondelová, konateľka  

                    PhDr. Sylvia Woletz, konateľka  

IČO : 35 903 406 

DIČ:  2021898197 

IČ DPH:  SK2021898197   

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  

            Bratislava I,  odd. Sro vložka č.72249/B    

 

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

                                                 
1  Najmä adresa, súpisné číslo budovy, parcelné číslo pozemku, označenie nebytového priestoru, výmera, krátka 

charakteristika priestorov. 
2 Presné označenie nájomcu: obchodné meno/názov/meno a priezvisko, sídlo, IČO, rodné číslo, právna forma, 

osoby oprávnené konať za nájomcu, číslo účtu.... 



 

Kaviareň s predajom kávy, čajov, iných nápojov, cukroviniek, zákuskov, slaného  

a sladkého pečiva,  slaného a sladkého  doplnkového tovaru.  

 

4.  Výška nájomného: 
 

 -    66 Eur/ m2/rok pre priestor obslužného pultu o rozlohe 6,76 m2   

 -    66 Eur/ m2/rok pre miestnosť kuchynky o rozlohe 6,60 m2  

 -    66 Eur/ m2/rok pre miestnosť chodby o rozlohe 1,85 m2   

 -    22 Eur/ m2/rok pre miestnosť skladu o rozlohe 24,70 m2   

             -    22 Eur/ m2/rok pre sedenie kaviarne o rozlohe 101,19 m2   

  

Nájomné  spolu :  3 773,44 Eur/rok  

 

      5.   Cena za poskytované služby a dodávku energií vrátane DPH :  

 

            El. energia ...........................................................  vlastný elektromer 

            Vodné a stočné ...................................................   vlastný vodomer 

            Odvoz odpadu .....................................................  33,18 € bez DPH/mesiac    

            Energie spolu:              33,18 € bez DPH/mesiac 

      

6. Doba nájmu : 10.2.2018 do 9.2.2023 

                 

 

7. Zdôvodnenie výberu nájomcu :  

 

- Nájomca mal priestory prenajaté už v predchádzajúcom období.  

  

8. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob 

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu : 

 

- Priestor nebude nájomcom počas trvania tejto nájomnej zmluvy technicky 

zhodnotený. Technické zhodnotenie z predchádzajúceho obdobia nájmu v rozsahu 

všetkých investícií spojených so stavbou ako jej neoddeliteľná technická súčasť 

bez možnosti demontáže a odsťahovania nájomcom prejdú do vlastníctva 

Univerzity Komenského v Bratislave za 1 euro, a to pri  úplnom skončení  nájmu.     

 

 

 

V Bratislave dňa 9.11.2017 

 

 

 

 

 

                                                     doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 

                                                   dekan fakulty 

          





 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin 

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

dekan fakulty 
 

 

 

         

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 

  

ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu: 
 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

Nebytové priestory - Telocvičňa JLF UK o výmere 317 m2, ktorá sa nachádza 

v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 

158/3 v katastrálnom území Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299. Pozostáva 

z telocvične, šatne a 2 WC. Po skončení výučby a cez víkend je telocvičňa voľná. 
 

2. Identifikácia nájomcu  

Lienka - Ladybird - občianske združenie, adresa: M. R. Štefánika 1052/84, 036 01 

Martin, zastúpený:  Ing. Peter Grendár, predseda o.z., IČO: 42060974, DIČ: 2022562806, IČ 

DPH: nie je platiteľ DPH, bankové spojenie:  

 
 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Nebytové priestory - telocvičňa - sa nájomcovi prenechávajú na účely športovej 

činnosti zamestnancov občianskeho združenia. Týždenne 1 hodina nájmu. 
 

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Cena za 1 hodinu prenájmu spolu:  13,00 €,  

z toho: 4,67 € nájomné bez DPH /1 hod. Nájom nebytových priestorov je oslobodený od DPH 

(§ 38 Zákona č. 222/2004 Z. z.). 

8,33 € vrát. DPH /1 hod. energie a služby (v tom 4,73 € výdavky na energie, 3,60 € 

poskytované služby: upratovanie, údržba). 

Príloha: kalkulácia ceny.  

Platba nájomného a služieb: polročne - k 15. 1.  a  k 15. 7. v kalendárnom roku - za skutočný 

počet hodín. 
 

5. Doba nájmu 

Na dobu určitú:  od  01. 01. 2018  do  31. 12. 2020. 

Predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu - deň a čas sa upresní v rozpise využitia 

telocvične k začiatku zimného a letného semestra akademického roka, v prípade ak o tento 

časový priestor nebudú mať záujem študenti JLF UK. 
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Zdôvodnenie dĺžky nájmu:  

Správca nebytových priestorov (JLF UK) ponúka nájomcovi nájom na tri roky - s ohľadom na 

minulú i terajšiu dobrú spoluprácu s nájomcom.  
 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

  Nájomca - Lienka - Ladybird - občianske združenie má v súčasnosti uzatvorenú 

zmluvu o nájme nebytových priestorov do 31.12.2017 a požiadal o predĺženie doby nájmu na 

tri roky. Záujem zamestnancov občianskeho združenia o prenájom telocvične na Malej Hore 4 

naďalej trvá. Doteraz sme s nájomcom nezaznamenali problémy, zmluvné povinnosti si plní. 
 

7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob 

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

       Bez technického zhodnotenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                       podpis žiadateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 09. 11. 2017. 

Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 

nehnuteľného majetku. 

 

 

 

 

 Bc. Jarmila Simanová 

 RPČaSN OIOČ RUK 
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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 

  

ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu: 
 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

Nebytové priestory - Telocvičňa JLF UK o výmere 317 m2, ktorá sa nachádza 

v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 

158/3 v katastrálnom území Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299. Pozostáva 

z telocvične, šatne a 2 WC. Po skončení výučby a cez víkend je telocvičňa voľná. 

 

2. Identifikácia nájomcu  

REVIMONT – DG, s.r.o., adresa: 038 04 Bystrička 111, okr. Martin, zastúpený:  Ing. 

Dana Glejteková, konateľ s.r.o., IČO 36415103, DIČ 2021766032, IČ DPH: SK2021766032, 

bankové spojenie: 

 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Nebytové priestory - telocvičňa - sa nájomcovi prenechávajú na účely športovej 

činnosti zamestnancov firmy. Týždenne 1 hodina nájmu. 

 

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Cena za 1 hodinu prenájmu spolu:  13,00 €,  

z toho: 4,67 € nájomné bez DPH /1 hod. Nájom nebytových priestorov je oslobodený od DPH 

(§ 38 Zákona č. 222/2004 Z. z.). 
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8,33 € vrát. DPH /1hod. energie a služby (v tom 4,73 € výdavky na energie, 3,60 € 

poskytované služby: upratovanie, údržba). 

Príloha: kalkulácia ceny.  

Platba nájomného a služieb: polročne - k 15. 1.  a  k 15. 7. v kalendárnom roku - za skutočný 

počet hodín. 

 

5. Doba nájmu 

Na dobu určitú:  od  01. 01. 2018  do  31. 12. 2020. 

Predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu - deň a čas sa upresní v rozpise využitia 

telocvične k začiatku zimného a letného semestra akademického roka, v prípade ak o tento 

časový priestor nebudú mať záujem študenti JLF UK. 

 

 

Zdôvodnenie dĺžky nájmu:  

Správca nebytových priestorov (JLF UK) ponúka nájomcovi nájom na tri roky - s ohľadom na 

minulú i terajšiu dobrú spoluprácu s nájomcom.  

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

  Nájomca - REVIMONT - DG, s.r.o. má v súčasnosti uzatvorenú zmluvu o nájme 

nebytových priestorov do 31.12.2017. Záujem nájomcu o prenájom telocvične naďalej trvá, 

preto požiadal o predĺženie doby nájmu na tri roky. Doteraz sme s nájomcom nezaznamenali 

problémy, zmluvné povinnosti si plní. 

 

7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob 

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

       Bez technického zhodnotenia. 

 

 

 

 

                                                                

 

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

                                                                                       podpis žiadateľa 

 

 

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 09. 11. 2017. 

Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 

nehnuteľného majetku. 

 

 

 

 

 Bc. Jarmila Simanová 

 RPČaSN OIOČ RUK 
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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 

  

ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu: 
 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

Nebytové priestory - Telocvičňa JLF UK o výmere 317 m2, ktorá sa nachádza 

v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 

158/3 v katastrálnom území Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299. Pozostáva 

z telocvične, šatne a 2 WC.  Po skončení výučby a cez víkend je telocvičňa voľná. 

 

2. Identifikácia nájomcu  

Ing. Alojz Tomaga, fyzická osoba, dátum narodenia:                      ,  adresa: J. Mazúra 

4453/28, 036 01 Martin, nie je platiteľ DPH. 
 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Nebytové priestory - telocvičňa - sa nájomcovi prenechávajú na účely športovej 

činnosti zamestnancov Univerzitnej nemocnice Martin a spolupracovníkov JLF UK. 

Týždenne 1 hodina nájmu. 
 

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Cena za 1 hodinu prenájmu spolu:  13,00 €,  

z toho: 4,67 € nájomné bez DPH /1 hod. Nájom nebytových priestorov je oslobodený od DPH 

(§ 38 Zákona č. 222/2004 Z. z.). 

8,33 € vrát. DPH /1 hod. energie a služby (v tom 4,73 € výdavky na energie, 3,60 € 

poskytované služby: upratovanie, údržba). 

Príloha: kalkulácia ceny.  

Platba nájomného a služieb: polročne - k 15. 1.  a  k 15. 7. v kalendárnom roku - za skutočný 

počet hodín. 
 

5. Doba nájmu 

Na dobu určitú:  od  01. 01. 2018  do  31. 12. 2020. 

Predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu - deň a čas sa upresní v rozpise využitia 

telocvične k začiatku zimného a letného semestra akademického roka, v prípade ak o tento 

časový priestor nebudú mať záujem študenti JLF UK. 
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Zdôvodnenie dĺžky nájmu:  

Správca nebytových priestorov (JLF UK) ponúka nájomcovi nájom na tri roky - s ohľadom na 

minulú i terajšiu dobrú spoluprácu s nájomcom.  
 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca - Ing. Alojz Tomaga, sa zúčastňuje na športových aktivitách JLF UK.  

V súčasnosti má uzatvorenú zmluvu o nájme nebytových priestorov do 31.12.2017. Záujem 

zamestnancov Univerzitnej nemocnice Martin o športové aktivity v telocvični JLF UK 

naďalej trvá, preto nájomca požiadal o predĺženie doby nájmu na tri roky. Doteraz sme 

s nájomcom nezaznamenali problémy, zmluvné povinnosti si plní. 
 

7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob 

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

       Bez technického zhodnotenia. 

 

 

 

 

                                                                

 

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

                                                                                       podpis žiadateľa 

 

 

 

 

 

 

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 09. 11. 2017. 

Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 

nehnuteľného majetku. 

 

 

 

 

 Bc. Jarmila Simanová 

 RPČaSN OIOČ RUK 
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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 

  

ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu: 
 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

Nebytové priestory - Telocvičňa JLF UK o výmere 317 m2, ktorá sa nachádza 

v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 

158/3 v katastrálnom území Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299. Pozostáva 

z telocvične, šatne a 2 WC.  Po skončení výučby a cez víkend je telocvičňa voľná. 

 

2. Identifikácia nájomcu  

MUDr. Ivan Žila, PhD., zamestnanec JLF UK- fyzická osoba, dátum narodenia:   

                           , adresa: Hviezdoslavova 6, 036 01 Martin, nie je platiteľ DPH. 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Nebytové priestory - telocvičňa - sa nájomcovi prenechávajú na účely športovej 

činnosti - volejbal - zamestnanci Jesseniovej lekárskej fakulty UK a osoby, ktoré sa 

zúčastňujú na športových aktivitách fakulty. Týždenne 1 hodina nájmu. 

 

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Cena za 1 hodinu prenájmu spolu:  13,00 €,  

z toho: 4,67 € nájomné bez DPH /1 hod. Nájom nebytových priestorov je oslobodený od DPH 

(§ 38 Zákona č. 222/2004 Z. z.). 

8,33 € vrát. DPH /1 hod. energie a služby (v tom 4,73 € výdavky na energie, 3,60 € 

poskytované služby: upratovanie, údržba). 

Príloha: kalkulácia ceny.  

Platba nájomného a služieb: polročne - k 15. 1.  a  k 15. 7. v kalendárnom roku - za skutočný 

počet hodín. 

 

5. Doba nájmu 

Na dobu určitú:  od  01. 01. 2018  do  31. 12. 2020. 

Predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu - deň a čas sa upresní v rozpise využitia 

telocvične k začiatku zimného a letného semestra akademického roka, v prípade ak o tento 

časový priestor nebudú mať záujem študenti JLF UK.  
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Zdôvodnenie dĺžky nájmu:  

Správca nebytových priestorov (JLF UK) ponúka nájomcovi nájom na tri roky - s ohľadom na 

minulú i terajšiu dobrú spoluprácu s nájomcom.  

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

  Nájomca - MUDr. Ivan Žila, PhD., zamestnanec JLF UK aktívne organizuje športovú 

činnosť zamestnancov a spolupracovníkov fakulty. V súčasnosti má uzatvorenú zmluvu 

o nájme nebytových priestorov do 31.12.2017. Záujem o využitie telocvične naďalej trvá, 

preto nájomca požiadal o predĺženie doby nájmu na tri roky. Doteraz sme s ním 

nezaznamenali problémy, zmluvné povinnosti si plní. 

 

7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob 

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

       Bez technického zhodnotenia. 

                                                                

 

 

 

 

 

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

                                                                                       podpis žiadateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 09. 11. 2017. 

Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 

nehnuteľného majetku. 

 

 

 

 

 Bc. Jarmila Simanová 

 RPČaSN OIOČ RUK 
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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 

  

ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu:  
 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

  Nebytové priestory – Telocvičňa aerobiku JLF UK o výmere 120,38 m2, ktorá sa 

nachádza v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 Martin, súpisné číslo 4066 na 

parcele č. 158/3 v katastrálnom území Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299. Pozostáva 

z telocvične aerobiku s príslušenstvom: šatne a 2 WC.   

 Telocvičňa aerobiku je nová, zatiaľ nie je využívaná študentmi a zamestnancami JLF 

UK.  
 

2. Identifikácia nájomcu  

MUDr. Nora Straková, PhD. - fyzická osoba, dátum narodenia:                   , adresa: 

L. Ondrejova 5/44, 036 01 Martin, nie je platiteľ DPH. 
 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Nebytové priestory - telocvična aerobiku - sa nájomcovi prenechávajú na účely 

športovej činnosti - cvičenie aerobiku so študentkami Jesseniovej lekárskej fakulty UK. 

Týždenne 1 hodina nájmu. 
 

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Cena za 1 hodinu prenájmu spolu: 10,00 €,  

z toho: 2,25 € nájomné bez DPH /1 hod. Nájom nebytových priestorov je oslobodený od DPH 

(§ 38 Zákona č. 222/2004 Z. z.). 

7,75 € vrát. DPH /1 hod. energie a služby (v tom 4,15 € výdavky na energie, 3,60 € 

poskytované služby: upratovanie, údržba). 

Príloha: kalkulácia ceny.  

Platba nájomného a služieb: polročne - k 15. 1.  a  k 15. 7. v kalendárnom roku - za skutočný 

počet hodín. 
 
 

5. Doba nájmu 

Na dobu určitú:  od  01. 01. 2018  do  31. 12. 2020 

Predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu - deň a čas sa upresní v rozpise využitia 

telocvične aerobiku k začiatku zimného a letného semestra akademického roka, v prípade ak 

o tento časový priestor nebudú mať záujem študenti JLF UK. 
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Zdôvodnenie dĺžky nájmu:  

Správca nebytových priestorov (JLF UK) ponúka nájomcovi nájom na tri roky - s ohľadom na 

minulú i terajšiu dobrú spoluprácu s nájomcom.  
 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca - MUDr. Nora Straková, PhD. má v súčasnosti uzatvorenú zmluvu o nájme 

nebytových priestorov telocviočne JLF UK na Malej Hore 4 do 31.12.2017 a požiadala 

o predĺženie doby nájmu na tri roky. Prejavila záujem o prenájom menšej telocvične na Malej 

Hore 4 na cvičenie aerobiku. Doteraz sme s nájomcom nezaznamenali problémy, plní si 

zmluvné povinnosti. 
 
 

7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob 

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

       Bez technického zhodnotenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

podpis žiadateľa 

 

 

 

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 09. 11. 2017. 

Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 

nehnuteľného majetku. 

 

 

 

 

 Bc. Jarmila Simanová 

 RPČaSN OIOČ RUK 
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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 
  

ž i a d a m  
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.  
 

Náležitosti budúceho nájmu: 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
 

I. Nebytové priestory na umiestnenie 2 kusov predajných automatov na predaj 

balených nápojov a kusového tovaru o výmere 1 m2 na každý automat, t. j. 2 m2 v objektoch  

JLF UK v Martine: 

a) o výmere 1 m2 chodby, ktorá sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží v budove 

Vysokoškolského internátu JLF UK, súpisné číslo stavby 25, na Ul. L. 

Novomeského 7 v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva 

č. 299, číslo parcely 172/2 o výmere 22261 m2, 

b) o výmere 1 m2 chodby, ktorá sa nachádza na druhom nadzemnom podlaží vedľa 

oddychovej zóny v budove Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF 

UK, súpisné číslo stavby 10894, na Ul. L. Novomeského 7A v Martine, katastrálne 

územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 172/193 

o výmere 727 m2. 
 

II. Nebytové priestory na umiestnenie 1 kusa automatu na predaj teplých nápojov 

(káva, čokoláda, polievka) o výmere 1 m2 chodby, ktorá sa nachádza na prvom nadzemnom 

podlaží v budove Vysokoškolského internátu JLF UK, súpisné číslo stavby 25, na Ul. L. 

Novomeského 7 v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299,  

číslo parcely 172/2 o výmere 22261 m2. 

Spolu prenájom 3 m2   
 

2. Identifikácia nájomcu  

Eurolife Martin, s. r. o., sídlo: M. Poláka 13, 036 01 Martin, zastúpená: Ľuboš 

Jakubec, konateľ, IČO: 36779938, DIČ: 2022379480, IČ DPH: SK 2022379480, bankové 

spojenie:  
 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

  Nebytové priestory sa nájomcovi prenechávajú na účely prevádzkovania 2 kusov 

predajných automatov CRANE Snack na predaj kusového tovaru a nápojov (balených)  

a prevádzkovanie 1 kusa kávomatu LUCE X2 H8 na predaj teplých nápojov.   
 

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Ročné nájomné 60,- € / 1 m2  (na 1 automat), spolu za celkovú plochu (3 m2) 180,- €    

ročne. Nájom nebytových priestorov je oslobodený od DPH (§ 38 Zákona č.222/2004  

Z.z.). 
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  Cena za spotrebu energií a služby:  

a) Cena za služby: upratovanie, stráženie, odvoz smetí  a likvidácia odpadu – je určená 

paušálne za 1 m2  (1 automat):  55,- €  za rok,  plus DPH  (20 %) , t.j. 66,- € s DPH. 

Spolu za 3 m2  (3 automaty)  165,- € ročne bez DPH,  198,- € ročne s DPH.     

b) Cena za služby:  dodávka elektrickej energie: na základe skutočnej spotreby podľa 

odpočtu vlastných meračov spotreby nájomcu (elektromerov na všetkých predajných 

automatoch) a aktuálnej ceny elektrickej energie v čase odpočtu. Odpočet spotreby sa 

urobí štvrťročne k poslednému dňu uplynulého štvrťroka. Takto vypočítaná cena za 

služby sa zvýši o 20 % DPH.   

c) Cena za služby: dodávka pitnej vody: na základe skutočnej spotreby podľa odpočtu 

vlastného merača spotreby nájomcu (vodomeru na jednom predajnom automate na 

kávu a horúce nápoje) a  aktuálnej ceny studenej vody v čase odpočtu. Odpočet 

spotreby sa urobí štvrťročne k poslednému dňu uplynulého štvrťroka. Takto 

vypočítaná cena za služby sa zvýši o 20 % DPH.  Dva automaty na predaj kusového 

tovaru nemajú spotrebu vody (nápoje sú len v obaloch). 
 

Platba nájomného a služieb: upratovanie, likvidácia odpadu - polročne vopred – k 15. dňu 

v druhom a ôsmom mesiaci kalendárneho roka.   

Platba za elektrickú energiu a vodu - podľa odpočtu meračov: štvrťročne po skončení 

štvrťroka.   

Cena za nájom a služby zostáva na rovnakej úrovni ako v terajšej nájomnej zmluve, pričom 

zohľadňuje umiestnenie automatov – v priestoroch vysokoškolského internátu – slúžia pre 

potreby študentov a prístup ostatných klientov je tým obmedzený. Zároveň nájomca 

nainštaluje 1 nový moderný kávomat. 
  

5. Doba nájmu 

Na dobu určitú:  od  01. 01. 2018  do  31. 12. 2020 
 

Zdôvodnenie dĺžky nájmu:  

Správca nebytových priestorov (JLF UK) ponúka nájomcovi nájom na tri roky - s ohľadom na 

terajšiu dobrú spoluprácu s nájomcom.  
 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca - Eurolife Martin, s. r. o., má v súčasnosti uzatvorenú zmluvu o nájme 

nebytových priestorov do 31.12.2017 a požiadal o predĺženie doby nájmu na tri roky. Doteraz 

sme s nájomcom nezaznamenali problémy, plní si zmluvné povinnosti. Nájomca ponúkol 

zvýšenie kvality služieb umiestnením nového typu kávomatu LUCE X2 H/8 (väčšie množstvo 

nápojov, porcie v uzatvorených pohároch). Zamestnanci a študenti fakulty prejavujú 

spokojnosť s poskytovanými službami. Podľa zistených referencií a záujmu o ponúkané 

služby JLF UK súhlasí s uvedeným nájomcom.  
 

7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob 

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

       Bez technického zhodnotenia. 
 

 

 
 

 

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

            podpis žiadateľa 
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Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 09. 11. 2017. 

Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 

nehnuteľného majetku. 

 

 

 

 

 Bc. Jarmila Simanová 

 RPČaSN OIOČ RUK 

 





Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
Žiadateľ: 

Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 

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

komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 

nehnuteľnosti, 

 

Žiadam 

 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

Jedná sa o už prevádzkované priestory práčovní vo Výškových budovách bloky A a B, 

5. posch., práčovní na Átriových domkoch bloky B 1NP a blok G 2NP a novej práčovne na 

bloku P, 1 NP, vestibul, o celkovej výmere 50,9 m2.  

 

 2. Indentifikácia nájomcu 

CENT Laundromat s.r.o. 

Sídlo : Nám. Hraničiarov 39  

Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03 

IČO : 51 042 321  

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Práčovňe. 

 

4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Nájomné 71, -EUR/m2/rok bez DPH, ostatné služby a energie podľa spotreby 

 

5.Doba nájmu 

Od 1.2.2018 do 31.1.2023. 

 

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2007 a žiada jednak o predĺženie nájmu a jednak 

o prenájom priestoru na novú práčovňu. 
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7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 

technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  

Bez technického zhodnotenia a ak len na náklady nájomcu, bez nároku na vyrovnanie.  

 

 

_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
Žiadateľ: 

Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 

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

komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 

nehnuteľnosti, 

 

Žiadam 

 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

Ide o časť pozemku pri Výškových budovách o výmere 14,40  m2, parcelné číslo 2940/22, 

druh pozemku „Ostatné plochy“ o celkovej výmere 10376 m2 na ulici Staré Grunty 36 v obci 

Bratislava, okres Bratislava, katastrálne územie zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom 

katastrálnym úradom – Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, k. ú. Bratislava – 

m. č. Karlova Ves. 

 

 2. Indentifikácia nájomcu 

Ján Blaho 

Bydlisko: Staré grunty 36, 84104 Bratislava 

Nar :  

OP :  

Číslo účtu:  

Bankové spojenie:  

Kontakt:  

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Inštalácia mobilnej unimobunky za účelom skladu a prevádzkovania vzduchového 

kompresoru.  

 

4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Nájomné 5, -EUR/m2/rok bez DPH, el. energia podľa spotreby, bez ostatných služieb 

 

5.Doba nájmu 

Od 1.1.2018 do 31.12.2020. 



Univerzita Komenského v Bratislave 
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sekretariát riaditeľa 
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6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca sám požiadal o prenájom časti nevyužívaného pozemku. Inštaláciu unimobunky si 

nájomca zabezpečuje na vlastné náklady. 

 

7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 

technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  

Bez technického zhodnotenia. 

_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
Žiadateľ: 

Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 

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

komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 

nehnuteľnosti, 

 

Žiadam 

 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

Jedná sa o  priestor o výmere 11,35 m2, ktorý sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695 

(Manželské internáty, blok E, 1PP ). Sklad je v pôvodnom stave (pivnica bez okien). Zlý 

prístup. 

 

2. Indentifikácia nájomcu 

Listopad Ján 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Sklad. 

 

4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Nájomné 16,77, -EUR/m2/rok za kancelárske priestory bez DPH. Energie a služby (len 

elektrická energia) zálohový poplatok 1,-EUR/m2/rok plus DPH, skutočná cena  služieb bude 

vyúčtovaná raz ročne. 

 

5.Doba nájmu 

Od 01.1.2018 do 31.12.2020. 

 

 

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca sám požiadal o voľný nájomný priestor. 

 

7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 

technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
Bez technického zhodnotenia a ak, len na náklady nájomcu bez nároku na vyrovnanie. 

 

 

_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
Žiadateľ: 

Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 

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

komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 

nehnuteľnosti, 

 

Žiadam 

 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

Jedná sa o  priestor o výmere 161,36 m2, ktorý sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695 

(Manželské internáty, blok J, 1NP) a priestor o výmere 37,19 m2 (Manželské internáty, 

blok F,  1NP ). Spolu 198,55 m2. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci priestoru. 

Priestory kancelárie sú v pôvodnom stave, do užívateľnej podoby upraví nájomca. Sklad je 

v dobrom stave. Zlý prístup. 

 

2. Indentifikácia nájomcu 

Janišík Miloš 

Bydlisko: Fadruszova 725/25, 841 04 Bratislava 

Nar :  

OP :  

Číslo účtu:  

Bankové spojenie:  

Kontakt:   

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Kancelária(161,36 m2) a sklad(37,19m2). 

 

4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Nájomné 30, -EUR/m2/rok za kancelárske priestory bez DPH. Energie a služby zálohový 

poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH. Za skladové priestory 20 EUR/m2/rok bez DPH. 

Energie a služby 6,66,-EUR/m2/rok(len kúrenie a el. energia) plus DPH, skutočná cena  

služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
5.Doba nájmu 

Od 01.1.2018 do 31.12.2020. 

 

 

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca sám požiadal o voľný nájomný priestor. 

 

7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 

technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

Bez technického zhodnotenia a ak, len na náklady nájomcu bez nároku na vyrovnanie. 

 

 

_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
Žiadateľ: 

Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 

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

komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 

nehnuteľnosti, 

 

Žiadam 

 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

Jedná sa o priestor o výmere 50,16 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 

(Výškové bloky, blok D, 2.NP). Objekt je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný. 

Nájomný priestor je v dobrom stave. Voda  a WC v rámci budovy. Priestor nemá 

vykurovanie. 

 

2. Indentifikácia nájomcu 

Ing. Peter Maretta – kopírovacia služba XC 

Sídlo: Havlíčkova 11, Bratislava 

IČO: 11 638 532 

IČ DPH: SK 10 24 87 10 12 

DIČ: 10 24 87 10 12 

Č. účtu:  

Bankové spojenie:  

Zapísaný: Obv. úrad živn. Bratislava r.č.:101-21665 č. Žo: -2004/07524/2/Z04 

Kontakt:  

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Predaj školských potrieb, papiernictva, kníh, darčekových predmetov a poskytovania 

kopírovacích a kancelárskych služieb. 

 

4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Nájomné 70,- EUR/m2/rok, energie a služby(okrem el. energie) zálohový poplatok 7,-

EUR/m2/rok plus DPH, plus el. energia na základe skutočnej spotreby. Skutočná cena  

služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 

5.Doba nájmu 

Od 1.1.2018 – 31.12.2020. 

 

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2008 a požiadal o predĺženie nájmu. 

 

7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 

technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  

Bez technického zhodnotenia a ak len na náklady nájomcu, bez nároku na vyrovnanie.  

 

 

_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
Žiadateľ: 

Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 

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

komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 

nehnuteľnosti, 

 

Žiadam 

 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

Jedná sa o priestor o celkovej výmere 224,13 m2(Manželské internáty, blok J, prízemie). Ide 

o miestnosť bývalej posilňovne(sklobetón), ktorá sa bude prerábať na kancelárie 

s príslušenstvom a časť bývalej jedálne, ktorá sa bude prerábať na telocvičňu.  

  

2. Indentifikácia nájomcu 

Roxy catering, s.r.o. 

Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01 

IČO: 36 701 661 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Kancelárie(96,33m2), šatne(7,44m2), sociálne zariadenia(18,01m2) a telocvičňa(102,35m2). 

 

4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Nájomné  20, -EUR/m2/rok bez DPH,  energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok 

plus DPH. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

 

 

5.Doba nájmu 

Od 1.1.2018 do 31.12.2022. 

 

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2010 a žiada o prenájom voľných priestorov. 

  



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 

technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  

 Bez technického zhodnotenia. 

 

 

_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
Žiadateľ: 

Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 

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

komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 

nehnuteľnosti, 

 

Žiadam 

 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

Jedná sa o priestor prechodovej časti do átria na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na 

parcele č.2940/24, blok I, 1.PP. o celkovej výmere 90 m2. Priestor nebol internátom  nikdy 

využívaný. Bez elektriny, vody, kúrenia a sociálnych zariadení. Nájomca si priestor upravil 

do užívateľného stavu (inštalácia brány).  

 

 2. Indentifikácia nájomcu 

Sequra Integral Slovakia s.r.o. 

Sídlo: Sihelné 302, 02946 Sihelné 

IČO: 44281765 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Sklad. 

 

4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Nájomné 9, -EUR/m2/rok bez DPH, bez služieb.  Nájom je nízky z dôvodu obmedzenej 

možnosti skladovania, len predmety odolné voči poveternostným podmienkam. Bez elektriny, 

vody, vykurovania a sociálnych zariadení.  

 

5.Doba nájmu 

Od 1.1.2018 do 31.12.2020. 

 

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajímal priestor od  roku 2009 a žiada o predĺženie zmluvy. 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 

technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  

Bez technického zhodnotenia. 

_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
Žiadateľ: 

Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 

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

komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského 

v Bratislave č. 18/2010, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 

nehnuteľnosti, 

 

Žiadam 

 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

Jedná sa o nájomný priestor o  výmere 20 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211  

(Výškové budovy, blok D, suterén1). 

 

 2. Indentifikácia nájomcu 
SOUND and LIGHT, s. r. o.   
Sídlo: Mlynarovičova 2, Bratislava 851 03 

Zastúpená: Miroslava Szabová, konateľ 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 

Odd.. sro  Vložka č.:  65449/B 

IČO: 45 580 588 

DIČ: 2023051415 

IČ DPH: SK2023051415 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Kancelária. 

 

4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Nájomné 50, -EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok 

plus DPH , skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

 

5.Doba nájmu 

Od 1.1.2018 do 31.10.2019. 

 

6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
Nájomca si už prenajíma priestory od roku 2015 a žiada o prenájom uvoľneného priestoru. 

 

7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 

technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  

Bez technického zhodnotenia. 

 

 

 

_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
Žiadateľ: 

Mgr. Róbert Gula, riaditeľ 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

 

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 

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

komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme 

nehnuteľnosti, 

 

Žiadam 

 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

Jedná sa o priestor o výmere 25,46 m2, ktorý sa nachádza v budove č. súpisné 6134(Átriové 

domky, blok A, 1 NP ). Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci bloku. 

 

 

2. Indentifikácia nájomcu 

Mgr. Štencl Juraj-SIXAEMA 

Sídlo: Bakošová 42, 84103 Bratislava 

IČO: 35271329 

 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Kancelária 

 

 

4.Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Nájomné 50,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok 

plus DPH. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

 

 

5.Doba nájmu 

Od 1.1.2018 do 31.12.2020. 

 

 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
6.Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2016 a žiada o predĺženie nájmu. 

 

7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 

technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  

Bez technického zhodnotenia.  

 

_______________ 

                                                                                                                          podpis žiadateľa 

 

 

 


