UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Materiál na 15. riadne zasadnutie Akademického senátu UK
dňa 9. mája 2018

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
__________________________________________________

Materiál obsahuje:
1. Návrhy uznesení.
2. Informácia o prerokovaní materiálu komisiami AS UK.
3. Žiadosti o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku:
1.

GAST TOM, s.r.o.

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

stravovacie služby

2.

Andrej Maťovčík

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

automat na teplé nápoje

3.

Vladimír Borko T 613

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

automaty na kávu

4.

Falcon Intl. s.r.o.

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

kancelária

5.

GLOBAL ARAB EXPORT

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

sklad

6.

GRAND SLOVAKIA s.r.o.

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

kancelária a sklad

7.

Mgr. Pavol Cibulka

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK

predajňa kanc. potrieb

8.

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

Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK

letná terasa

9.

Delikanti, s.r.o.

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

bufet

10.

Mesto Lučenec

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

kancelárie

4. Žiadosť o udelenie súhlasu s uzatvorením nájmu nehnuteľného majetku (FaF UK).
5. Návrh na zmenu uznesenia AS UK (4rent, s.r.o.).

Návrhy uznesení
1.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory školskej kuchyne a jedálne o výmere 420 m2 a
skladové priestory o výmere 15,24 m2 nachádzajúce sa na ulici
Nábr. arm gen. L. Svobodu č. 9, 814 69 Bratislava, súpisné číslo
4298, číslo parcely 20823
GAST TOM, s.r.o., Šášovská 3018/14, 851 06 Bratislava
IČO: 44 822 316
poskytovanie stravovacích služieb študentov a zamestnancov
FTVŠ UK
36 144 EUR ročne(t. j. 3 012 EUR mesačne)
Dodávka tepla:
260 EUR + DPH, t. j. 312 EUR preddavkovo mesačne
Dodávka teplej a studenej vody:
55 EUR + DPH, t. j. 66 EUR preddavkovo mesačne
Dodávka elektriny:
554 EUR + DPH, t. j. 664,80 EUR preddavkovo štvrťročne
Dodávka plynu:
554 EUR + DPH, t. j.664,80 EUR preddavkovo štvrťročne
Komunálny odpad:
216,67 EUR + DPH, t. j.260 EUR preddavkovo mesačne
Vyúčtovanie najneskôr do 30.6. nasledujúceho kalendárneho roku.
od 1.10.2018 do 30.9.2023
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

nebytové priestory na umiestnenie 1 kusa predajného automatu na
kávu a horúce nápoje o výmere 1 m2 chodby na 1. nadzemnom
podlaží v budove Edukačné centrum JLF UK, súpisné číslo stavby
11161, na ulici Malá Hora 4C v Martine, katastrálne územie Martin,
zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 151/11 o výmere
2 725 m2
Andrej Maťovčík, SZČO, Ševčenkova 4495/3, 036 01 Martin
IČO: 44061242

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

prevádzkovanie jedného kusa predajného automatu na kávu a
horúce nápoje
nájomné na rok za 1 m2: 100 EUR bez DPH
platba nájomného: polročne vopred - k 15. dňu v druhom a ôsmom
mesiaci kalendárneho roka
a) Cena za služby: stráženie, odvoz smetí a likvidácia odpadu je určená paušálne za 1 m2 : 60 EUR za rok, plus DPH (20 %) , t. j.
72 EUR vrátane DPH. Upratovanie si zabezpečí nájomca sám.
b) Cena za služby: dodávka elektrickej energie: na základe
skutočnej spotreby podľa odpočtu vlastného elektromeru na
predajnom automate 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 vodomeru na predajnom
automate 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.

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Platba za služby: stráženie, 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.
od 1.7.2018 do 14.8.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
3.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

nebytové priestory na umiestnenie 5 ks predajných automatov na
kávu a horúce nápoje - o výmere 1 m2 na každý automat a 1 ks
predajného automatu na predaj kusového tovaru o výmere 1 m2, t. j.
spolu 6 m2 pre 6 predajných automatov v objektoch JLF UK
v Martine:
a) o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza
na 1. nadzemnom podlaží v budove Aula MAGNA JLF UK,
súpisné číslo stavby 10701, na ulici Malá Hora 4A v Martine,
katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo
parcely 155/7 o výmere 1 999 m2,
b) o výmere 2 m2 chodby (na 1 automat na kávu a 1 tovarový
automat), ktorá sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží v budove
teoretických ústavov JLF UK, súpisné číslo stavby 4066, na ulici

Malá Hora 4 v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané na liste
vlastníctva č. 299, číslo parcely 158/3 o výmere 1 787 m2,
c) o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza
na 2. 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,
d) o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza
na 1. nadzemnom podlaží v budove Ústavu ošetrovateľstva JLF
UK, súpisné číslo stavby 4067, na ulici Malá Hora 5 v Martine,
katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 3971,
číslo parcely 158/2 o výmere 1 059 m2,
e) o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa
nachádza na 2. nadzemnom podlaží v budove Martinské centrum
pre biomedicínu BIOMED Martin, súpisné číslo stavby 11161, na
ulici Malá Hora 4D v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané
na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 151/11 o výmere 2 725 m2.
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

Energie a služby

Spolu prenájom 6 m2 na 6 predajných automatov.
Vladimír Borko T 613, SZČO, Veľkonecpalská 142,
971 01 Prievidza
IČO: 34956212
prevádzkovanie 5 kusov predajných automatov na kávu a horúce
nápoje - o výmere 1 m2 na každý automat a prevádzkovanie 1 kusa
predajného automatu na predaj kusového tovaru o výmere 1 m2
nájomné na rok za 1 m2: 100 EUR bez DPH (na 1 automat), spolu za
celkovú plochu (6 m2 – na 6 automatov 600 EUR ročne bez DPH)
platba nájomného: polročne vopred - k 15. dňu v druhom a ôsmom
mesiaci kalendárneho roka
a) Cena za služby: upratovanie, stráženie, odvoz smetí a likvidácia
odpadu - je určená paušálne za 1 m2 (1 automat) : 120 EUR za rok,
plus DPH (20 %) , t. j. 144 EUR vrátane DPH. Spolu za 6 m2
(6 automatov) 720 EUR ročne bez DPH, 864 EUR 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 vlastných meračov spotreby nájomcu
(vodomerov na predajných automatoch 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.
Platba za služby: upratovanie, stráženie, 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.

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

od 1.7.2018 do 30.6.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
4.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

spojená kancelária o rozlohe 64,50 m2 v pavilóne CH-1III ( G ),
Ilkovičova 6, číslo kancelárie G-408 + 1 podlažie, v budove
Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty,
súp. č. 5694, zapísanej na LV č.727 pre k. ú. Karlova Ves, obec
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na
parcele č. 3048/4 o rozlohe 3931 m2
Falcon Intl. s.r.o., Slnečná 337/2, 922 31 Sokolovce
IČO : 47 213 531
kancelária pre poskytovanie činností v oblasti sťahovacích služieb
66 EUR/m2/rok
elektrická energia .................... 17,34 EUR s DPH/mesiac
teplo.......................................... 55,08 EUR s DPH/mesiac/64,50 m2
vodné ......................................... 6,52 EUR s DPH/mesiac/2 osoby
stočné.......................................... 6,42 EUR s DPH /mesiac/2 osoby
zrážková voda............................ 2,74 EUR s DPH/ mesiac/64,50 m2
odvoz odpadu............................ 2,00 EUR bez DPH/mesiac/2 osoby
Celkom..................................... 90,10 EUR/ mesiac
od 1.9.2018 do 31.8.2023
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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 o výmere 34,17 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok B, suterén2), 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
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

GLOBAL ARAB EXPORT, s. r. o.,
Černyševského č. 10, Bratislava 851 01
sklad

IČO: 46 381 589

50 EUR/m2/rok bez DPH
(1 708,50 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.7.2018 do 30.6.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
6.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

nebytové priestory o výmere 47,86 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, 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 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza
GRAND SLOVAKIA, s.r.o., Sídlo: Okružna 128, Dudince, 962 71
IČO: 36 011 045
kancelária a sklad
40 EUR/m2/rok bez DPH
(1 914,40 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.7.2018 do 30.6.2021
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

nebytové priestory o výmere 32 m2, ktoré sa nachádzajú v budove

predmetu nájmu

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

č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok C, vestibul, 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
Mgr. Pavol Cibulka, Svätoplukova 8, 97201 Bojnice
IČO: 35382881
predajňa výpočtovej a kancelárskej techniky, školských a
kancelárskych potrieb, dekoračných a darčekových predmetov,
kancelárskych služieb (vrátane tlačových a kopírovacích služieb)
76,35 EUR/m2/rok bez DPH
(2443,20 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.6.2018 do 30.4.2021
Nájomné od 1.4.2018 do 31.5.2018 bude vyfakturované na základe
osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve.
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
8.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

Energie a služby

a) pozemok o výmere 39,27 m2, ktorý sa nachádza v areáli
VI Družba pod budovou D1, číslo parcely 3118, o výmere 1583 m2,
na ulici Botanická 25, v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste
vlastníctva č. 727, vydanom katastrálnym úradom – Správou
katastra pre hl. mesto SR
b) pozemok o výmere 14,28 m2, ktorý sa nachádza v areáli
VI Družba pri budove D1, číslo parcely 3117/16, o výmere 877 m2,
na ulici Botanická 25, v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste
vlastníctva č. 727, vydanom katastrálnym úradom – Správou
katastra pre hl. mesto SR
R.D.M, spol. s r.o., Pri starej prachárni 10, 831 04 Bratislava
IČO: 35 848 529
prevádzkovanie kaviarensko-spoločenských priestorov a vonkajšej
letnej terasy
a) 21,06 EUR/m2/rok za výmeru 39,27 m2 predmetu nájmu časti
pozemku
b) 21,06 EUR/m2/rok za výmeru 14,28 m2 predmetu nájmu časti
pozemku - alikvotne z ročného nájmu za dobu nájmu od 01.06.2018
do 30.09.2018.
bez energií a služieb

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

a) od 01.06.2018 do 31.12.2022
b) od 01.06.2018 do 30.09.2018 (terasa je nezastrešená, vhodná na
využitie len počas letných mesiacov)
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
9.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory plochy 14,42 m2 nachádzajúce sa na prízemí
historickej budovy UK na Šafárikovom nám. 6, Bratislava na parc.
č. 206 v k. ú. Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto,
okres Bratislava l.
Delikanti s.r.o., Nám. Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava
IČO: 46884033
bufet
76,57 EUR/m2/ročne, t. j. 1104,14 EUR ročne
nájomca bude uhrádzať nájomné štvrťročne vo výške 276,04 EUR
Náklady na energie (dodávka el. energie, vody a stočné a odvod
povrchovej vody) budú platené zálohovo 50 EUR mesačne, t. j.
štvrťročne 150 EUR.
od 14.5.2018 do 13.5.2023
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
10.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

nebytové priestory plochy 89,16 m2 nachádzajúce sa na prízemí
budovy č. súpisné 316, na parc. č. 2033/1 v k. ú. Lučenec, na ul.
Novohradská č. 1, Lučenec
Mesto Lučenec, ul. Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
kancelárie mestského úradu
17 EUR/m2/ročne, t. j. 1515,72 EUR ročne
nájomca bude uhrádzať nájomné štvrťročne vo výške 378,93 EUR

Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Náklady na energie (dodávka el. energie, vody a stočné a odvod
povrchovej vody) budú hradené priamo dodávateľom médií a
služieb na základe Príkaznej zmluvy prenajímateľa a nájomcu.
od 1.6.2018 do 31.12.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Návrh uznesenia AS UK k žiadosti FaF UK:
Akademický senát UK
berie na vedomie
žiadosť o udelenie súhlasu s uzatvorením nájmu nehnuteľného majetku predloženú dekanom
FaF UK zo dňa 18.4.2018 - nebytové priestory o výmere 679,40 m2, ktoré sa nachádzajú v suteréne
budovy Farmaceutickej fakulty na adrese Odbojárov 10, 832 32 Bratislava III, mestská časť Nové
Mesto, katastrálne územie Bratislava III Nové Mesto, zapísané na list vlastníctva č. 1401 vedeným
Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, druh stavby iná budova, súpisné číslo 78, číslo
parcely 11279/1 o výmere 4196 m2, na ktorej sa stavba nachádza, a to s nájomcom, na základe
obchodnej verejnej súťaže podľa § 8 zákona č. 176/2004 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. Predmet nájmu slúži na účely prevádzkovania reštaurácie a študentskej
jedálne.
Návrh na zmenu uznesenia AS UK:
Akademický senát UK
mení uznesenie č. 90/2017 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. júna 2017
v znení uznesenia č. 31/2018 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. marca 2018 takto:
pôvodné znenie
Výška nájomného

6 500 EUR/m2/rok bez DPH

nové znenie
Výška nájomného

6 500 EUR/rok bez DPH

Informácia o prerokovaní materiálu komisiami AS UK
Materiál bol prerokovaný na 17. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 25. apríla 2018.
Komisia nebola uznášaniaschopná.
Pripomienky zo zápisnice zo zasadnutia komisie:
2.5 Udelenie súhlasu s uzatvorením nájmu nehnuteľného majetku s budúcim nájomcom za účelom
prevádzkovania reštaurácie a študentskej jedálne - Prítomní členovia komisie sa zhodli, že požiadajú
predkladateľa o pozmenenie žiadosť tak, aby žiadal o súhlas akademického senátu UK so zámerom
vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku.
2.8 Mgr. Pavol Cibulka - nesprávne stanovený začiatok nájmu, predkladateľ pozmenil žiadosť
a požiadal so začatím nájmu od 1.6.2018.

Materiál bol prerokovaný na 22. zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie
AS UK dňa 25. apríla 2018.
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK
(...)
II.
odporúča udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku UK v správe
Vysokoškolského internátu Družba UK pre nájomcu R.D.M., spol. s r.o.
III.
odporúča udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku UK v správe
Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny UK pre nájomcov GRAND SLOVAKIA, s.r.o., GLOBAL
ARAB EXPORT, s. r. o. a pre nájomcu Mgr. Pavol Cibulka po zapracovaní neskoršieho termínu
začiatku nájmu,
(...)

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
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
Nebytové priestory na umiestnenie 1 kusa predajného automatu na kávu a horúce
nápoje o výmere 1 m2 chodby na 1. nadzemnom podlaží v budove Edukačné centrum JLF
UK, súpisné číslo stavby 11161, na ulici Malá Hora 4C v Martine, katastrálne územie Martin,
zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 151/11 o výmere 2.725 m2.
2. Identifikácia nájomcu
Andrej Maťovčík, SZČO, sídlo: Ševčenkova 4495/3, 036 01 Martin, IČO: 44061242,
DIČ: 1070996905, IČ DPH: SK1070996905,
zapísaný: Živnostenský register Okresného úradu Martin, číslo živnostenského
registra: 550-19600.
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Nebytové priestory sa nájomcovi prenechávajú na účely prevádzkovania jedného kusa
predajného automatu na kávu a horúce nápoje. Nájomca má prenajaté nebytové priestory
o výmere 64,5 m2 v budove Edukačného centra JLF UK na prevádzkovanie bufetu
UNIVERSITY CAFE. Požiadal o nájom priestoru na prevádzku nápojového automatu.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné na rok za 1 m2: 100,- € bez DPH. Nájom nebytových priestorov je
oslobodený od DPH (§ 38 Zákona č.222/2004 Z. z.). Platba nájomného: polročne vopred k 15. dňu v druhom a ôsmom mesiaci kalendárneho roka.
Cena za spotrebu energií a služby:
a) Cena za služby: stráženie, odvoz smetí a likvidácia odpadu - je určená paušálne za
1 m2 : 60,- € za rok, plus DPH (20 %) , t. j. 72,- € vrátane DPH. Upratovanie si
zabezpečí nájomca sám.
b) Cena za služby: dodávka elektrickej energie: na základe skutočnej spotreby podľa
odpočtu vlastného elektromeru na predajnom automate 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.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
dekan fakulty
c) Cena za služby: dodávka pitnej vody: na základe skutočnej spotreby podľa odpočtu
vlastného vodomeru na predajnom automate 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.
Platba za služby: stráženie, 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.
5. Doba nájmu
Na dobu určitú: od 01. 07. 2018 do 14. 08. 2021.
Zdôvodnenie dĺžky nájmu:
Správca nebytových priestorov (JLF UK) ponúka nájomcovi nájom na nový predmet nájmu
na tri roky - do konca platnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov na prevádzku bufetu
UNIVERSITY CAFE s ohľadom na terajšiu dobrú spoluprácu.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca - Andrej Maťovčík, SZČO má v súčasnosti uzatvorenú zmluvu o nájme
nebytových priestorov na prevádzku bufetu UNIVERSITY CAFE v priestore Edukačného
centra JLF UK do 14. 08. 2021. Prejavil záujem o umiestnenie predajného automatu na kávu
a horúce nápoje v priestore, ktorý sa nachádza pred bufetom. Upratovanie okolitého priestoru,
tak ako aj bufetu, zabezpečí nájomca. Nakoľko sme s nájomcom nezaznamenali žiadne
problémy a zamestnanci a študenti fakulty prejavujú spokojnosť s doteraz poskytovanými
službami bufetu, vedenie fakulty, ako aj Akademický senát JLF UK vyslovili súhlas s
prevádzkou nápojového automatu v priestoroch Edukačného centra JLF UK.
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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Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 19/2010 Smernice
rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku

a)

b)

c)

d)

e)

Nebytové priestory na umiestnenie 5 ks predajných automatov na kávu a horúce
nápoje - o výmere 1 m2 na každý automat a 1 ks predajného automatu na predaj
kusového tovaru o výmere 1m2, t. j. spolu 6 m2 pre 6 predajných automatov
v objektoch JLF UK v Martine:
o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza na 1. nadzemnom
podlaží v budove Aula MAGNA JLF UK, súpisné číslo stavby 10701, na ulici Malá
Hora 4A v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299,
číslo parcely 155/7 o výmere 1.999 m2,
o výmere 2 m2 chodby (na 1 automat na kávu a 1 tovarový automat), ktorá sa
nachádza na 1. nadzemnom podlaží v budove teoretických ústavov JLF UK, súpisné
číslo stavby 4066, na ulici Malá Hora 4 v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané
na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 158/3 o výmere 1.787 m2,
o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza na 2. 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,
o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza na 1. nadzemnom
podlaží v budove Ústavu ošetrovateľstva JLF UK, súpisné číslo stavby 4067, na ulici
Malá Hora 5 v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č.
3971, číslo parcely 158/2 o výmere 1.059 m2,
o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza na 2. nadzemnom
podlaží v budove Martinské centrum pre biomedicínu BIOMED Martin, súpisné číslo
stavby 11161, na ulici Malá Hora 4D v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané
na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 151/11 o výmere 2.725 m2.
Spolu prenájom 6 m2 na 6 predajných automatov.
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2. Identifikácia nájomcu
Vladimír Borko T 613, SZČO, sídlo: Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza,
zastúpená: Ing. Vladimír Borko, IČO: 34956212, DIČ: 1020586809, IČ DPH:
SK1020586809
zapísaný: Živnostenský register Okresného úradu Prievidza, číslo
živnostenského registra: 307-11609.
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Nebytové priestory sa nájomcovi prenechávajú na účely prevádzkovania 5 kusov
predajných automatov na kávu a horúce nápoje - o výmere 1 m2 na každý automat a
prevádzkovanie 1 kusa predajného automatu na predaj kusového tovaru o výmere 1 m2.
Požiadal o nájom priestoru na prevádzku nápojových automatov.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné na rok za 1 m2: 100,- € bez DPH (na 1 automat), spolu za celkovú plochu (6
2
m – na 6 automatov 600,- € ročne bez DPH. Nájom nebytových priestorov je oslobodený od
DPH (§ 38 Zákona č.222/2004 Z. z.). Platba nájomného: polročne vopred - k 15. dňu
v druhom a ôsmom mesiaci kalendárneho roka.
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) : 120,- € za rok, plus DPH (20 %) , t. j. 144,- €
vrátane DPH. Spolu za 6 m2 (6 automatov) 720,- € ročne bez DPH, 864,- € 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
vlastných meračov spotreby nájomcu (vodomerov na predajných automatoch 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.
Platba za služby: upratovanie, stráženie, 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.
5. Doba nájmu
Na dobu určitú: od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2021.
Zdôvodnenie dĺžky nájmu:
Správca nebytových priestorov (JLF UK) ponúka nájomcovi nájom na tri roky - podobne ako
doteraz uplatňovaná doba nájmu priestorov na prevádzkovanie automatov na teplé nápoje
s ohľadom na terajšiu dobrú spoluprácu.
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6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca - Vladimír Borko T 613, SZČO má v súčasnosti uzatvorenú zmluvu o nájme
nebytových priestorov JLF UK na prevádzkovanie predajných automatov do 30. 06. 2018.
Požiadal o predĺženie doby nájmu.
Podľa zistených referencií a záujmu o ponúkané služby JLF UK súhlasí s uvedeným
nájomcom. Zmluvné podmienky si plní a zamestnanci aj študenti fakulty prejavujú
spokojnosť s poskytovanými službami.
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

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

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

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

spojená kancelária o rozlohe 64,50 m2 v pavilóne CH-1III ( G ), Ilkovičova 6, číslo
kancelárie G-408 + 1 podlažie, v budove Univerzity Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, súp.č. 5694, zapísanej na LV č.727 pre k.ú. Karlova Ves,
obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č.3048/4 o rozlohe
3931 m2.

Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory dočasne neslúžia na
plnenie úloh Prírodovedeckej fakulty UK a aj doteraz boli prenajímané nájomcovi.
2. Identifikácia nájomcu2
Falcon Intl. s.r.o.
Zastúpený : Mgr. Andrej Homola, konateľ
Sídlo : Slnečná 337/2, 922 31 Sokolovce
IČO : 47 213 531
DIČ : 2023796753
IČ DPH: SK2023796753
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu
Trnava, oddiel Sro, vl.č. 31998/T

1
2

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

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

kancelária pre poskytovanie činností v oblasti sťahovacích služieb

4. Výška nájomného: 66 EUR/ m2/rok
Cena za poskytované služby a dodávku energií mesačne :
elektrická energia .......................... 17,34 EUR s DPH/mesiac
teplo................................................ 55,08 EUR s DPH/mesiac/64,50 m2
vodné ............................................... 6,52 EUR s DPH/mesiac/2 osoby
stočné............................................... 6,42 EUR s DPH /mesiac/2 osoby
zrážková voda.................................. 2,74 EUR s DPH/ mesiac/64,50 m2
odvoz odpadu................................... 2,00 EUR bez DPH/mesiac/2 osoby
Celkom............................................ 90,10 EUR/ mesiac
5. Doba nájmu : 1.9.2018 do 31.8.2023
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu :
-

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

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

priestor nebude nájomcom technicky zhodnotený.

V Bratislave dňa 17.4.2018

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dekan fakulty

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny
sekretariát riaditeľa
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA, riaditeľ
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 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 a podľa vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice
rektora UK Nakladanie s majetkom UK
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
Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 34,17 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok B, suterén2), 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.
2. Indentifikácia nájomcu
GLOBAL ARAB EXPORT, s. r. o.
Sídlo: Černyševského č. 10, Bratislava 851 01
IČO: 46 381 589
DIČ: 2023370701
IČ DPH: SK2023370701
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I
Odd: sro, vložka č.: 76486/B
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Sklad.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 50,- EUR/m2/rok bez DPH, t. j. 1708,50,- EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru
predmetu nájmu), energie a služby zálohový poplatok 16,- EUR/m2/rok 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
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1.7.2018 do 30.6.2021.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2017 a požiadal o predĺženie nájmu (telefonicky).
Platná nájomná zmluva č. 017/2017, reg. č. IV/33/17/VMĽŠ bola uzatvorená na dobu nájmu
od 4.7.2017 do 30.6.2018.
Predkladanou žiadosťou sa nenavrhuje rozšíriť rozsah predmetu nájmu ani zmeniť jednotkovú
výšku nájomného za m2. Doba nájmu sa navrhuje predĺžiť do 30.6.2021.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu
Bez technického zhodnotenia.

_________________________
Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA
riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

Zálohový list platieb od 1.7.2018
Zmluvné strany:
1. Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len ,,UK“)
Sídlo : Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
Zast: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor
IČO : 00 397 865
DIČ: 202 084 5332
IČ DPH: SK 202 084 5332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 700 009 0650/ 8180
ako prenajímateľ
2. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Mgr. Róbert Gula, riaditeľ
IČO : 00 397 865 58
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000084736/8180
ako správca
Na strane nájomcu: GLOBAL ARAB EXPORT, s. r. o.
Sídlo: Černyševského č. 10, Bratislava 851 01
IČO: 46 381 589
DIČ: 2023370701
IČ DPH: SK2023370701
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I
Odd: sro, vložka č.: 76486/B

Účel platby
Elektrická energia
Studená voda
Teplá voda
Teplo na vykurovanie
Odvoz a likvidácia odpadu
Celkom štvrťročná platba

Štvrťročná platba
45,31,-EUR plus DPH
8,-EUR plus DPH
12,-EUR plus DPH
67,97,-EUR plus DPH
2,65,-EUR plus DPH
135,93, -EUR plus DPH

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny
sekretariát riaditeľa
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA, riaditeľ
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 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 a podľa vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice
rektora UK Nakladanie s majetkom UK
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
Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 47,86 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok B, 1NP), na ulici Staré
Grunty 36 v obci BA-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.
2. Indentifikácia nájomcu
GRAND SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Okružna 128, Dudince, 962 71
IČO: 36011045
DIČ: 2020474566
IČ DPH: SK2020474566
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Kancelária a sklad.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 40,- EUR/m2/rok bez DPH, t. j. 1914,40,- EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru
predmetu nájmu), energie a služby zálohový poplatok 16,- EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná
cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1.7.2018 do 30.6.2021.

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 2015 a požiadal o predĺženie nájmu (telefonicky).
Platná nájomná zmluva č. 051/2015, reg. č. IV/49/15/VMĽŠ (uznesenie AS UK č.15.6. zo
dňa 24.6.2015) bola uzatvorená na dobu nájmu od 1.7.2015 do 30.6.2018.
Predkladanou žiadosťou sa nenavrhuje rozšíriť rozsah predmetu nájmu ani zmeniť jednotkovú
výšku nájomného za m2. Doba nájmu sa navrhuje predĺžiť do 30.6.2018.
Predchádzajúce nájomné zmluvy:
Zmluva č.031/2014 s rozsahom predmetu nájmu 25,46 m2 a dobou nájmu od 1.12.2014 do
30.11.2015, nájom 50 eur/m2 (iný priestor, na Átriových domkoch). Ukončená k 30.6.2015.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu
Bez technického zhodnotenia.

_________________________
Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA
riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

Zálohový list platieb od 1.7.2018

Zmluvné strany:
1. Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len ,,UK“)
Sídlo : Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
Zast: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor
IČO : 00 397 865
DIČ: 202 084 5332
IČ DPH: SK 202 084 5332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 700 009 0650/ 8180
ako prenajímateľ
2. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Mgr. Róbert Gula, riaditeľ
IČO : 00 397 865 58
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000084736/8180
ako správca
Na strane nájomcu: GRAND SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Okružna 128, Dudince, 962 71
IČO: 36011045
DIČ: 2020474566
IČ DPH: SK2020474566
Č. účtu: SK 7002 0000 0000 1326128658
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
ako nájomca
Účel platby
Elektrická energia
Studená voda
Teplá voda
Teplo na vykurovanie
Odvoz a likvidácia odpadu
Celkom štvrťročná platba

Štvrťročná platba
63,81,-EUR plus DPH
13,-EUR plus DPH
15,92,-EUR plus DPH
92,73,-EUR plus DPH
5,98,-EUR plus DPH
191,44, -EUR plus DPH

SH+4,490
HH+4,639

+5,541

+5,580

CH2
+5,580

C032

C033

C012

C011

C9
C014
C010

C030
C035

C034

+4,200

C3-1
C6

C5
C1-2

C015

+4,200

C4

C1-1

C3

C7

C8

CH1

+5,600

C1

C2

+4,200

C10
+2,800

VM Ľ.Štúra - MLYNY UK
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

Manželské internáty
blok C
Pôdorys 1.NP
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Zálohový list platieb od 1.4.2018
Zmluvné strany:
1. Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len ,,UK“)
Sídlo : Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
Zast: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor
IČO : 00 397 865
DIČ: 202 084 5332
IČ DPH: SK 202 084 5332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 700 009 0650/ 8180
ako prenajímateľ
2. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Mgr. Róbert Gula, riaditeľ
IČO : 00 397 865 58
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000084736/8180
ako správca
Na strane nájomcu: Mgr. Pavol Cibulka
Sídlo: Svätoplukova 8, 97201 Bojnice
R.č:
IČO: 35382881
DIČ: 1020050988
IČ DPH: SK 1020050988
Registrovaný: Živ. Register Okr. úrad Prievidza vl.č. 307 - 13083
Účel platby
Elektrická energia
Studená voda
Teplá voda
Teplo na vykurovanie
Odvoz a likvidácia odpadu
Celkom štvrťročná platba

Štvrťročná platba
42,67,-EUR plus DPH
8,-EUR plus DPH
12,-EUR plus DPH
64,-EUR plus DPH
1,33,-EUR plus DPH
128, -EUR plus DPH

Žiadateľ: Mgr. Ivan Daňo,
riaditeľ VI Družba, UK
Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov a podľa vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice
rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti
majetku
Predmetom tejto žiadosti je rozšírenie súčasného nájmu nebytových priestorov o:
a) pozemok o výmere 39,27m2, ktorý sa nachádza v areáli VI Družba pod
budovou D1, číslo parcely 3118, o výmere 1583m2, na ulici Botanická 25,
v obci Bratislava-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie
Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727, vydanom katastrálnym
úradom – Správou katastra pre hl. mesto SR.
b) pozemok o výmere 14,28m2, ktorý sa nachádza v areáli VI Družba pri budove
D1, číslo parcely 3117/16, o výmere 877m2, na ulici Botanická 25, v obci
Bratislava-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova
Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727, vydanom katastrálnym úradom –
Správou katastra pre hl. mesto SR.
2. Identifikácia nájomcu
R.D.M, spol. s r.o.
Sídlo: Pri starej prachárni 10, 831 04 Bratislava
Zastúpená: Roman Bertovič, konateľ
IČO: 35 848 529
DIČ: 202 169 8470
IČ DPH: SK 202 169 8470
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č. 27843/B

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Účelom nájmu nebytových priestorov je prevádzkovanie kaviarensko
spoločenských priestorov a vonkajšej letnej terasy.

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške:
a) 21,06 EUR/m2/rok za výmeru 39,27m2 predmetu nájmu časti pozemku
b) 21,06 EUR/m2/rok za výmeru 14,28m2 predmetu nájmu časti pozemku alikvotne z ročného nájmu za dobu nájmu od 01.06.2018 do 30.09.2018. Služby
a dodávka energií za predmet nájmu pozemku poskytované nebudú.
5. Doba nájmu
Nájom obidvoch častí pozemku sa uzatvára na dobu určitú:
a) od 01.06.2018 do 31.12.2022
b) od 01.06.2018 do 30.09.2018 ( Terasa je nezastrešená, vhodná na využitie len
počas letných mesiacov).
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Uchádzač je naším nájomcom od roku 1990 a má záujem o rozšírenie nájomných
priestorov o vonkajšiu priľahlú časť pozemku, ktorú bude využívať ako terasu
s celoročným a letným sedením.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.

Bratislava 19.04.2018

.................................
Mgr. Ivan Daňo
riaditeľ VI Družba UK

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Farmaceutická fakulta
832 32 Bratislava, Odbojárov 10
Akademický senát UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
816 06 Bratislava
Naša značka: SD 116-SD /2018

V Bratislave dňa 18.4.2018

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu s uzatvorením nájmu nehnuteľného majetku
Žiadateľ: Farmaceutická fakulta UK
Dekan fakulty : prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
názov súčasti, resp. vnútornej organizačnej jednotky Farmaceutická fakulta UK
Vážený pán predseda,
v súlade s ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993
Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v
súvislosti s internými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave, podľa ktorých sa na
prenájom nehnuteľnej veci vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas AS UK, si Vás
dovoľujem požiadať, aby ste zaradili do programu najbližšieho zasadnutia Akademického
senátu UK bod:
Návrh uznesenia :
Udelenie súhlasu s uzatvorením nájmu nehnuteľného majetku s budúcim nájomcom za
účelom prevádzkovania reštaurácie a študentskej jedálne
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave na návrh dekana Farmaceutickej
fakulty UK udeľuje písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku - nebytové priestory o
výmere 679,40 m2, ktoré sa nachádzajú v suteréne budovy Farmaceutickej fakulty na adrese
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava III, mestská časť Nové Mesto, katastrálne územie Bratislava
III Nové Mesto, zapísané na list vlastníctva č. 1401 vedeným Okresným úradom Bratislava,
katastrálny odbor, druh stavby iná budova, súpisné číslo 78, číslo parcely 11279/1 o výmere
4196 m2, na ktorej sa stavba nachádza, a to s nájomcom, na základe obchodnej verejnej
súťaže podľa § 8 zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom. Predmet nájmu slúži na
účely prevádzkovania reštaurácie a študentskej jedálne.

2. Identifikácia nájomcu:
Nájomca bude zrejmý z výsledku verejnej obchodnej súťaže
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Účelom nájmu je využitie priestorov na prevádzkovanie reštaurácie a študentskej jedálne
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Výška nájmu bude zrejmá po ukončení verejnej obchodnej súťaže,
také nájomné, aké je v tomto čase a na tomto mieste obvyklé .

najmenej však

Nájomca je povinný okrem nájomného platiť prenajímateľovi cenu za služby spojené s užívaním
predmetu nájmu plus DPH - dodávka elektriny, vody, plynu, teplej vody a tepla na vykurovanie
Cena za dodávku elektriny, vody, teplej vody a plynu je určená na základe odpočtu reálnej
spotreby energií a trhovo určených cien uvedených v cenníkoch dodávateľov týchto služieb.

Nájomca je povinný si zabezpečiť odvoz smetí a likvidáciu každého odpadu, ktorí vznikol
v súvislosti s činnosťou, ktoré nájomca vykonáva na predmete nájmu, na vlastné náklady. Na
vlastné náklady si nájomca zabezpečí aj upratovanie všetkých miestností, ktoré tvoria predmet
nájmu.
5. Doba nájmu
Nájom navrhujeme uzatvoriť na dobu určitú v trvaní päť rokov. Začiatok nájmu bude
stanovený v súlade s termínom a výsledkom verejnej obchodnej súťaže.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Farmaceutická fakulta UK predkladá návrh z dôvodu žiadosti o ukončenie nájmu uvedeného
priestoru dohodou, so spoločnosťou CITY GASTRO, s.r.o.Račianska 71, 831 02 Bratislava, č.
zmluvy : IV/1/16/FaF.
Zmluva o prenájme bude uzavretá s najúspešnejším uchádzačom po ukončení a vyhodnotení
verejnej obchodnej súťaže.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Neplánuje sa technické zhodnotenie

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan fakulty
Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 16. 04. 2018. Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému
v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
Bc. Jarmila Simanová
RPČaSN OIOČ RUK

