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_______________________________________________________________________________________ 

Bratislava   28. 03. 2018 

V ý p is  u zn e s en í  

zo 14. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. marca 2018 

 
Uznesenie č. 1/2018 

Akademický senát UK schvaľuje program 14. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 
dňa 28. marca 2018 takto: 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 

2018. 
5. Informácia o aktuálnych problémoch praktickej výučby študentov na Lekárskej fakulte UK. 
6. Štipendijný poriadok UK (účinný od 1. septembra 2018). 
7. Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK (účinnému do 31. augusta 2018). 
8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
9. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2017. 
10. Informácia o príprave návrhu hodnotenia výsledkov výskumu na vysokých školách. 
11. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. 
12. Rôzne. 
13. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 
14. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. 
15. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 
16. Záver. 

 

Uznesenie č. 2/2018 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD., 
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a 
Tomáš Rokos. 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A K A D E MI C K Ý S E N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P . O . B OX  4 40  

814 99  Bratislava 1 
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Uznesenie č. 3/2018 

Akademický senát UK schvaľuje Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším 
súčastiam UK na rok 2018 s prílohou Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším 
súčastiam UK na rok 2018. 
 
Uznesenie č. 4/2018 

Akademický senát UK  
I. 

berie na vedomie informáciu riaditeľa Vedeckého parku UK prof. RNDr. Jána Turňu, CSc. 
o prehľade čerpania finančných prostriedkov z dotácie a publikačných výstupoch Vedeckého 
parku UK za rok 2017, 

II. 
žiada riaditeľa Vedeckého parku UK prof. RNDr. Jána Turňu, CSc., aby na najbližšie zasadnutie 
Akademického senátu UK predložil výročnú správu o vedeckovýskumnej činnosti Vedeckého 
parku UK za roky 2016 a 2017. 
 
Uznesenie č. 5/2018 

I. 
Akademický senát UK berie na vedomie informáciu dekana Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. 
Juraja Šteňa, DrSc. o problémoch s praktickou výučbou študentov na klinických pracoviskách 
v budúcnosti, v súvislosti s výstavbou novej Univerzitnej nemocnice a plánmi na rušenie súčasných 
nemocníc. 

II. 
Akademický senát UK vyjadruje podporu úsiliu rektora UK a dekana Lekárskej fakulty UK pri 
riešení podmienok pre klinickú výučbu študentov medicíny v Bratislave. 
 
Uznesenie č. 6/2018 

Akademický senát UK schvaľuje Štipendijný poriadok UK (účinný od 1. septembra 2018). 
 
Uznesenie č. 7/2018 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK (účinnému do 
31. augusta 2018). 
 
Uznesenie č. 8/2018 

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 nebytových priestorov – 7 miestností a soc. zariadenie 
o výmere 162,10 m²  
nájom pozemku – parkovacieho boxu 2 x 5 m na východnom 
nádvorí o výmere 10 m² 
nachádzajúce sa na ulici Nábr. arm.gen. L. Svodobu č. 9, 814 69  
Bratislava, súpisné číslo 4298, číslo parcely 20823 
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Identifikácia nájomcu 2D, spol. s r.o., Topoľčianska 33/3218, 851 05  Bratislava  
IČO: 35 926 911 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

pranie a žehlenie textílií – práčovňa 

Výška nájomného 6 419,16 EUR ročne (39,60 EUR/m²/rok) – nebytový priestor 
202,80 EUR ročne (20,28 EUR/m²/rok) – parkovací box 

Energie a služby dodávka elektriny: 
125 EUR + DPH   (150 EUR s DPH preddavkovo mesačne) 
dodávka studenej a teplej vody: 
166,67 EUR + DPH   (200 EUR s DPH preddavkovo mesačne) 
dodávka tepla na vykurovanie: 
62,50 EUR + DPH   (75 EUR s DPH preddavkovo mesačne) 
 
vyúčtovanie najneskôr do 31. 5. nasledujúceho kalendárneho roku 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 28.2.2023 
Nájomné od 1.3.2018 do 31.3.2018 bude vyfakturované na základe 
osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 9/2018 

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 126,94 m2 – nevyužívané 
kuchynské priestory a súvisiace skladové priestory – ktoré sa 
nachádzajú v budove súpisné č. 6159 na Bartókovej ulici č. 8 v obci 
Bratislava – mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, 
katastrálne územie Staré Mesto, okres Bratislava I, zapísanej na LV 
č. 6684, vydanom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, 
druh stavby – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, ktorá 
sa nachádza na pozemku parcelné č. 2408/5 o výmere 2637 m2, na 
ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Arriba, s.r.o., Mozartova 23, 811 02 Bratislava, IČO : 35 712 066 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

výroba cukrárskych výrobkov s expedíciou a predajom 

Výška nájomného 61,45 EUR/m2/rok  (7800,46 EUR ročne bez DPH) 
Energie a služby služby spojené s užívaním predmetu nájmu sú:  

dodávka elektriny, dodávka plynu, dodávka vody, odvoz a 
likvidácia odpadov, a protipožiarna ochrana platené paušálne 
v predpokladanej hodnote 1 310 EUR 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 30.9.2023 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 10/2018 

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 - miestnosť č. 05 o rozlohe 55 m2, ktorá  sa 
nachádza v budove/stavbe súpisné č.3278, pavilón CH1, -1 podlažie 
budovy Univerzity Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej 
fakulty, Ilkovičova 6, Mlynská dolina v Bratislave IV – Karlovej 
Vsi, katastrálne územie Karlova Ves, zapísanej na liste vlastníctva 
č. 727 vydanom Okresným úradom v Bratislave - katastrálnym 
odborom, druh stavby 11 - budova pre školstvo, na vzdelávanie a 
výskum, číslo parcely, na ktorej sa stavba nachádza 3049/1 
o výmere 11701 m2 

Identifikácia nájomcu PANEURO INVEST & CONSULTING, s.r.o., Špitálska 10,  
811 01 Bratislava IČO: 35 761 717 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

výroba potravinárskych výrobkov 

Výška nájomného 66 EUR/m2/rok (3 630 EUR ročne) 
Energie a služby elektrická energia 

samostatný elektromer 
dodávka elektrickej energie bude fakturovaná prenajímateľom, 
v zastúpení správcom na základe reálnej spotreby podľa 
samostatného elektromeru k predmetu nájmu, 
vodné a stočné 
samostatný vodomer 
dodávka vody a stočné budú fakturované prenajímateľom 
v zastúpení správcom na základe reálnej spotreby podľa 
samostatného vodomeru  k predmetu nájmu 
odvoz odpadu 
0,94  EUR bez DPH/mesiac/ 1 osoba 
teplo 
47,74 EUR s DPH/mesiac/ 55 m2  

Doba nájmu od 1.7.2018 do 30.6.2023 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

priestor nájomca technicky zhodnotí pre vlastné účely tak, že 
technické zhodnotenie predmetu nájmu v rozsahu stavebných úprav, 
ktoré nie je možné oddeliť od stavby prenajímateľa prenechá 
(daruje) po skončení nájmu prenajímateľovi, pričom priestor po 
skončení nájmu odovzdá prenajímateľovi bez akýchkoľvek 
finančných nárokov 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Uznesenie č. 11/2018 

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 25,6 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 
č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok B, 1NP) na ulici Staré Grunty 
36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, 
zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom 
Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby 
„Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 
2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu GOOD SERVICE, s. r. o., Bosákova 7, Bratislava 851 04 
IČO: 45 428 310 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 40 EUR/m2/rok bez DPH  
(1 024 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 28.2.2021 
Nájomné od 1.2.2018 do 31.3.2018 bude vyfakturované na základe 
osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 12/2018 

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 50,94 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok N, 3NP) na ulici 
Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 
parcely 2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Integrity Life z. ú., Hlinky 50/128, Pisárky, 603 00 Brno 
IČO: 15528341 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

organizovanie seminárov 

Výška nájomného 36,67 EUR/m2/rok bez DPH  
(1 867,97 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 
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Energie a služby zálohový poplatok 14,67 EUR/m2/rok plus DPH 
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 30.9.2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 13/2018 

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 181,24 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok D, 2NP), na ulici 
Staré Grunty 36 v obci Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres 
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 
parcely 2934, o výmere 5474 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu LUX communication - Spoločenstvo pre šírenie hodnôt evanjelia 
v médiách, Kapitulská 4, 811 01 Bratislava - Staré Mesto 
IČO: 30 813 000 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárie (9,15 m2), sklady (115,76 m2),  
nahrávacie štúdia (32,72 m2) zvyšok (23,61 m2) sú chodby a toalety 

Výška nájomného 33,19 EUR/m2/rok bez DPH  
kancelárie a nahrávacie štúdia 50 EUR/m2/rok bez DPH,  
sklady, chodby a toalety 28,14 EUR/m2/rok bez DPH 
(6015,36 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH 
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 28.2.2021 
Nájomné od 1.11.2017 do 31.3.2018 bude vyfakturované na základe 
osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 14/2018 

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 219,69 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok D, suterén1), na 
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ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 
parcely 2934, o výmere 5474 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Modify s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť 
Rača 831 06     IČO: 50 485 229 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárie a štúdiá 

Výška nájomného 46 EUR/m2/rok bez DPH  
(10 105,74 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 31.3.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 15/2018 

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 27,52 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok L, 4NP) na ulici 
Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 
parcely 2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu P.J. Servis, s.r.o., Staré Grunty 36, Bratislava 841 04 
IČO: 44 488 980 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 50 EUR/m2/rok bez DPH  
(1 376 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 28.2.2021 
Nájomné od 1.1.2018 do 31.3.2018 bude vyfakturované na základe 
osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Uznesenie č. 16/2018 

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 219 m2, (PLUSIM spol. s.r.o. 147,8 m2 
a 71,2 m2 spoločný priestor so spoločnosťou Plus Academia spol. 
s.r.o., z celkovej výmery spoločných priestorov 126 m2), ktoré sa 
nachádzajú v budove č. súpisné 5695 ( Manželské internáty, blok I, 
1.posch.) na ulici staré Grunty 36, v obci Bratislava - m. č. Karlova 
Ves, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 
vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. 
Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a 
výskum“, číslo parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa 
stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu PLUSIM spol. s r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 
IČO: 35 818 565 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 45 EUR/m2/rok bez DPH  
(9 855 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 31.3.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 17/2018 

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 steny na inštaláciu 2 ks reklamného zariadenia citylight 
A1, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, 
blok A, prízemie, bočná stena pri výťahoch  a blok B, prízemie, 
bočná stena pri výťahoch), na ulici Staré Grunty 36 v obci 
Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, zapísaná na 
liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom Bratislava, 
Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre 
školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2934, o výmere 
5474 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o., Bencúrova 5, 
Bratislava 821 04    IČO: 31 426 051 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  

prevádzkovanie reklamných zariadení 
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predmetu nájmu 
Výška nájomného 100 EUR/ks/rok bez DPH  

(200 EUR bez DPH ročne). 
Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.4.2018 do 31.3.2023 
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. 
 
Uznesenie č. 18/2018 

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 17,08 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 5695 ( Manželské internáty, blok J , 1PP), na 
ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 
parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu ROYAL HERB s.r.o., Sasinkova 9, Bratislava 811 08 
IČO: 47 493 011 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 30 EUR/m2/rok bez DPH  
(512 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 28.2.2021 
Nájomné od 1.10.2017 do 31.3.2018 bude vyfakturované na základe 
osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 19/2018 

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 29,94 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 5695 ( Manželské internáty, blok I, 1 NP) na 
ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 
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Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 
parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu SK PROFESSIONAL, s.r.o., K výstavisku 9, 911 01 Trenčín 
IČO: 36 345 580 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 50 EUR/m2/rok bez DPH  
(1 497 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 28.2.2021 
Nájomné od 1.7.2017 do 31.3.2018 bude vyfakturované na základe 
osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 20/2018 

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 104,50 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok S, 1NP) na ulici 
Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 
parcely 2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu JUDr. Ladislav Tóth 
 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzkovanie posilňovne (89,7 m2) + šatňa (5,86 m2),  
sklady (6,87 m2) (pre študentov) 
 

Výška nájomného 1 EUR/m2/rok bez DPH  
(104,50 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 10 EUR/m2/rok plus DPH (len elektrická energia 
a teplo) 
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 31.3.2023 
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. 
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Uznesenie č. 21/2018 

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  
predmetu nájmu 

prenájom objektu Sole Gril na parcele č. 2940/44 (69 m2) 
a 2940/43 (126 m2) o celkovej výmere 195 m2 

Identifikácia nájomcu SOLE GRILL co, s. r. o., 1363, Veľké Leváre 908 73 
IČO: 50 342 088 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzkovanie jedálne - reštaurácie rýchleho občerstvenia 
s letnou terasou 

Predmetom Dohody o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme nebytových priestorov 
č. 017/2016, reg. č. IV/26/16/VMĽŠ je zmena v osobe nájomcu SOLE GRILL s.r.o. na 
nového nájomcu SOLE GRILL co, s. r. o. 

 
II. 

mení uznesenie č. 98/2017 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. júna 2017 takto: 
 
pôvodné znenie 

Identifikácia nájomcu SOLE GRILL s.r.o., Staré Grunty 49, 841 04 Bratislava  
IČO: 45 476 519 

nové znenie 
Identifikácia nájomcu SOLE GRILL co, s. r. o., 1363, Veľké Leváre 908 73 

IČO: 50 342 088 
 
Uznesenie č. 22/2018 

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 – miestností č. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 35 s celkovou výmerou 407,73 m2, 
ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 6162, prízemie, na ulici  
Botanická 25, v obci Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres  
Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste  
vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym úradom Bratislava –  
Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, druh stavby 20–
Iná budova, číslo parcely 3117/6 o výmere 3 512 m2, na ktorej sa  
stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu ALMANACH, s.r.o., Hrušovská 8/A, 821 04  Bratislava II. 
IČO: 35 825 537 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzkovanie stravovacieho zariadenia, zriadenie skladov, 
chodby, šatne pre zamestnancov, kancelárie a priestorov na výrobu 
a prípravu jedál 

Výška nájomného a) Výrobná časť, priestor na prípravu jedál, priestor na výdaj stravy 
                                              237,29 m2     39,83 EUR/m2/rok 
b) Skladové priestory, kancelárie    116,36 m2     20,00 EUR/m2/rok 
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c) Chodby                                          54,08 m2     11,50 EUR/m2/rok 
Nájom spolu:     12 400,38 EUR/rok  
Nájom je oslobodený od DPH.   

Energie a služby Cena za poskytované služby a dodávku energií  bude od 01.10.2018 
vo výške 7 218,36 EUR vrátane DPH /rok, 
Spotreba elektrickej energie a plynu budú faktúrované na základe 
skutočnej spotreby, nameranej elektromerom a meračom plynu. 

Doba nájmu od 1.10.2018 do 30.9.2023 
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. 
 
Uznesenie č. 23/2018 

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

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory – miestnosti  č.  923, a č.  924 v celkovej výmere 
40 m2, ktoré sa  nachádzajú v budove č. súpisné 6220, blok  B9, na 
1. poschodí, na ulici Botanická 7 v obci Bratislava – m. č. 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, parcela č. 3146 
o výmere 570 m2 na ktorej sa  stavba  nachádza 

Identifikácia nájomcu Slovenská arbitrážna a. s., Karloveské rameno 6,  841 04  Bratislava 
IČO: 35922761 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriadenie kancelárií 

Výška nájomného 39,83 EUR/ m2/ rok (1 593,20 EUR ročne za celkovú výmeru 40 m2 
prenajatých  priestorov)  
Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Cena  za  poskytované  služby  – elektrická energia a ostatné služby  
je vo  výške 1059,98 EUR/ rok bez DPH,  vypočítaná na základe 
cien a nákladov v roku 2017.  

z toho:  
elektrická energia   606,15 EUR bez DPH 
ostatné služby         453,83 EUR bez DPH   
(vodné, stočné, revízia a  údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, 
nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, 
odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 1.4.2018  do 31.3.2020 
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. 
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Uznesenie č. 24/2018 

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 - ostatná plocha o výmere 30 m², na ktorej stoja dve 
prenosné bunky o výmere 2 x 15 m2, parcela č. 3017/17, k. ú. 
Karlova Ves, LV 727 

Identifikácia nájomcu Ing. Henrich  Hržič, Poľná 3, 900 25 Chorvátsky Grob 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

odstavná plocha, na ktorej stoja dve prenosné bunky, na sklad 
materiálu 

Výška nájomného odstavná plocha: 
14,00 EUR/m2/rok  (420,00 EUR ročne plus 84,00 EUR DPH) 
prenájom dvoch prenosných buniek: 
2,60 EUR/m2/rok  (78,00 EUR ročne plus 15,60 EUR DPH) 

Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.4.2018 do 28.2.2021 

Nájomné od 1.3.2018 do 31.3.2018 bude vyfakturované na základe 
osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 25/2018 

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 

miestnosti na III. nadzemnom podlaží č. 316 o výmere 13,11 m2,  
č. 318 o výmere 13,78 m2, č. 320 o výmere 13,11 m2 a ½ soc. 
zariadenia k miestnosti č. 317b o výmere 4,46 m2, t. j. 2,23 m2 a 
soc. zariadenie k miestnosti č. 317c o výmere 4,46 m2, ktoré sa 
nachádzajú v budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK na 
Botanickej ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava 
IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. 
stavby 6216 

Identifikácia nájomcu Akademický športový klub DUNAJ, Na Riviére 22,  
841 04 Bratislava     IČO: 31808301 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárske miestnosti pre trénerov klubu 

Výška nájomného 40 EUR/m2 /rok za miestnosti č. 316, 318, 320 
15 EUR/m2 /rok za soc. miestnosti č. 317b, 317c 
spolu: 1 700,35 EUR ročne 

Energie a služby 30 EUR/mesiac + DPH za energie a služby spojené s užívaním NP 
Doba nájmu od 15.4.2018 do 14.4.2023 
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Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 26/2018 

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 

miestnosti na III. nadzemnom podlaží č. 313 o výmere 13,58 m2 a 
č. 314 o výmere 13,08 m2 a soc. zariadenie č. 317a o výmere 
4,46 m2, ktoré sa nachádzajú v budove Centra univerzitného športu, 
Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, 
okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, 
č. par. 3141, súp. č. stavby 6216 

Identifikácia nájomcu Vajda Group, s.r.o., Pri Starom Letisku 1/a, 831 07 Bratislava 
IČO: 35750006 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárske miestnosti pre trénerov 

Výška nájomného 40 EUR/m2 /rok za miestnosti č. 313 a č. 314 
15 EUR/m2 /rok za soc. miestnosť č. 317a 
spolu: 1 133,30 EUR ročne 

Energie a služby 20 EUR/mesiac + DPH za energie a služby spojené s užívaním NP 
Doba nájmu od 15.4.2018 do 14.4.2023 
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. 
 
Uznesenie č. 27/2018 

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 

miestnosti na III. nadzemnom podlaží č. 321 o výmere 13,78 m2 a č. 
322 o výmere 13,11 m2 a 317d soc. zariadenie o výmere 4,46 m2, 
ktoré sa nachádzajú v budove Centra univerzitného športu, 
Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, 
okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, 
č. par. 3141, súp. č. stavby 6216 

Identifikácia nájomcu Turist klub Filozof Bratislava, Gondova 2, 811 02 Bratislava 
IČO: 30808022 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárske miestnosti pre trénerov klubu 
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Výška nájomného 40 EUR/m2 /rok za miestnosti č. 321 a 322 
15 EUR/m2 /rok za soc. miestnosť č. 317d 
spolu: 1 142,50 EUR ročne 

Energie a služby 20 EUR/mesiac + DPH za energie a služby spojené s užívaním NP 
Doba nájmu od 15.4.2018 do 14.4.2023 
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. 
 
Uznesenie č. 28/2018 

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 

miestnosti na III. nadzemnom podlaží č. 315 o výmere 13,78 m2 a 
soc. zariadením č. 317b o výmere 4,46 m2 v ½ t. j. 2,23 m2, ktoré sa 
nachádzajú v budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK na 
Botanickej ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres 
Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 
3141, súp. č. stavby 6216 

Identifikácia nájomcu KARPATY Klub horských športov, Rovniakova 20,  
851 02 Bratislava    IČO: 30807173 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárska miestnosť pre trénerov klubu 

Výška nájomného 40 EUR/m2 /rok za miestnosti č. 315 
15 EUR/m2 /rok za soc. miestnosť č. 317b 
spolu: 584,65 EUR ročne 

Energie a služby 10 EUR/mesiac + DPH za energie a služby spojené s užívaním NP 
Doba nájmu od 15.4.2018 do 14.4.2023 
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. 
 
Uznesenie č. 29/2018 

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 - aula UK na Šafárikovom námestí č. 6 
v Bratislave 

Identifikácia nájomcu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo 
námestie č. 18, 814 37 Bratislava   IČO: 00 157 805 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  

zabezpečenie promócií, imatrikulácií a na otvorenie akademického 
roka 
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predmetu nájmu VŠVU bude aulu UK využívať podľa vopred stanovených termínov 
na základe objednávky. 

Výška nájomného 100 EUR za každú začatú hodinu využívania priestorov auly UK 
Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 15.6.2018 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. 
 
Uznesenie č. 30/2018 

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 

miestnosti na I. nadzemnom podlaží (bývalé bistro), ktorá sa 
nachádza v budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK na 
Botanickej ul. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV., 
k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. 
stavby 6216 

Identifikácia nájomcu Akademický športový klub DUNAJ, Na Riviére 22,  
841 04 Bratislava     IČO: 31808301 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prezliekanie a odkladanie oblečenia detí, prípadne aj uchýlenia sa 
pred nepriazňou počasia, počas organizovania denného letného 
detského vodáckeho sústredenia s predpokladaným počtom 10-12 
detí týždenne 

Výška nájomného 65 EUR/ týždenne za skutočne uskutočnený turnus 
Vyúčtovanie bude realizované za každý príslušný týždeň jednou 
faktúrou. 

Energie a služby Cena za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 
(využívanie toalety a studenej a teplej vody) bude fakturovaná 
a základe skutočnej spotreby na základe odpočtu vodomeru, ktorý je 
inštalovaný priamo v sociálnom zariadení po ukončení doby nájmu. 

Doba nájmu mesiac júl a august 2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 31/2018 

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  
predmetu nájmu 

priestor na Výškových blokoch súp. č. 211, č. parcely 2934  
južná štítová stena bloku B  626,70 m2 
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Identifikácia nájomcu 4rent s.r.o, Krížna 64, 821 08 Bratislava 
IČO: 47 689 013 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzkovanie reklamného zariadenia 

Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme č. 024/2017, reg. č. Z/2018/117/IV/VMĽŠ/MO je 
zmena výšky nájomného a doby nájmu, a to v súlade s uznesením Akademického senátu UK 
č. 90/2017 a skutočnosťou, že na základe podmienok zmluvy o nájme poskytol nájomca 
prenajímateľovi reklamné zariadenie bezodplatne v období od 1.7.2017 do 31.12.2017. 

 
II. 

mení uznesenie č. 90/2017 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. júna 2017 takto: 
 
pôvodné znenie 

Výška nájomného 6 500 EUR/m2/rok bez DPH 
 
Počas doby trvania nájmu je nájomca povinný v prípade záujmu 
prenajímateľa poskytnúť pre jeho potreby svoje reklamné zariadenia 
za nasledovných podmienok : 
1. do 100 dni bezodplatne 
2. od 100 do 200 dni za sumu 50 EUR/deň 
3. od 200 do 300 dni za sumu 100EUR/deň 
Náklady na produkciu reklamy a jej inštaláciu si v tomto prípade 
hradí prenajímateľ, ktorý si ich môže zabezpečiť aj od iného 
dodávateľa akým je nájomca, tento záujem musí byť oznámený 
prenajímateľom nájomcovi v termíne minimálne 60 dni vopred a 
nesmie časovo zasahovať do už preukázateľne objednaných 
reklamných kampaní klientov nájomcu. 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2022 
Doba nájmu sa na základe písomnej žiadosti nájomcu predlžuje 
o dobu poskytnutia reklamných zariadení nájomcu na potreby 
prenajímateľa. 

nové znenie 
Výška nájomného 6 500 EUR/m2/rok bez DPH 
Doba nájmu od 1.7.2017 do 31.12.2022 

 
Uznesenie č. 32/2018 

Akademický senát UK berie na vedomie Výročnú správu o činnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2017. 
 
Uznesenie č. 33/2018 

Akademický senát UK schvaľuje účtovnú závierku UK Veda, s.r.o. zostavenú k 31. 12. 2017. 
 
 

 

 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 
 


