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Materiál obsahuje: 

1. Návrhy uznesení. 

2. Informácia o prerokovaní materiálu komisiami AS UK. 

3. Žiadosti o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku: 

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

2. GRYF MEDIA, s.r.o. doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK bilboardy 

3. Igor Spiegel - SPIEGEL doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK potravinárska výrobňa 

4. DODO trade & services doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan PriF UK bufet 

5. PEI&C s.r.o. doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan PriF UK výroba potravin. výrobkov 

6. ALCASYS Slovakia, a.s. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK kancelárie, parkovisko 

7. art studio soka s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK sklad 

8. Anna Raffaelli Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK sklad 

9. Coca-Cola HBC s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK nápojové automaty 

10. ČSOB, a.s. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK bankomat 

11. OTP Banka Slovensko, a.s. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK bankomat 

12. PLUS Academia SK Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK kancelária 

13. PROPLUSCO Services SK Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK kancelária 

14. Sport-jump s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK tanečná škola 

15. Vematic s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK nápojové automaty 

16. Vydra group s. r. o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK kancelária 

17. Integrity Life z. ú. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK organizovanie seminárov 

18. Almanach s.r.o. Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK stravovacie zariadenie 

19. Euroinex s.r.o. Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK parkovacie miesta 

20. Hedent s.r.o. Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK zubná ambulancia 

21. MUDr. Andrej Elan Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK zubná ambulancia 

22. MUDr. František Pisarčík Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK ambulancia všeob. lekára 

23. Arriba, s.r.o. Mgr. Milan Jurík, PhD., dekan EBF UK cukrárska výroba 



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 

časť oplotenia atletického štadiónu FTVŠ UK nachádzajúci sa na 

ulici Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 9, 814 69  Bratislava, súpisné 

číslo I.4298 číslo parcely 20822/1 

Identifikácia nájomcu ARTON, s.r.o., Komenského 27, 010 01  Žilina 

IČO: 31595154 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie 10 reklamných panelov o celkovej reklamnej ploche 

122,4 m² na reklamné a informačné služby 

Výška nájomného 400 EUR / ks  ročne  

(t. j. za 10 reklamných panelov 4 000 EUR ročne) 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.7.2018 do 30.6.2023 

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. 

 

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 

časť oplotenia atletického štadiónu FTVŠ UK nachádzajúci sa na 

ulici Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 9, 814 69  Bratislava, súpisné 

číslo I.4298 číslo parcely 20822/1 

Identifikácia nájomcu GRYF MEDIA, s.r.o., Pažite 56, 010 09 Žilina 

IČO: 36382884 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie 2 reklamných panelov o celkovej reklamnej ploche 

24,48 m² na reklamné a informačné služby 

Výška nájomného 450 EUR / ks  ročne  

(t. j. za 2 reklamné panely 900 EUR ročne) 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.7.2018 do 30.6.2023 

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. 



 

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 

nájom nebytového priestoru FTVS UK nachádzajúci sa na ulici 

Nábr. arm. gen. L. Svobodu i. 9, 814 69 Bratislava, súpisné čislo 

I. 4298 číslo parcely 20823 o celkovej výmere podlahovej plochy 

1 m2 

Identifikácia nájomcu Igor Spiegel - SPIEGEL, Mozartova 16, 811 06 Bratislava 

IČO: 32083611 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie 1 ks snackového predajného automatu s označením 

Vendo G-snack 

Výška nájomného 200 EUR ročne  

Energie a služby spotreba elektrickej energie podľa merača elektrickej energie,  

do 10. dňa kalendárneho mesiaca príslušného kvartálu 

Doba nájmu od 1.8.2018 do 31.7.2023 

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. 

 

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 

bufet (bagetka) v pavilóne B1 (na LV 727 ako CH-1III ), 0 podlažie 

o výmere celkovo 58,90 m2, z toho miestnosť bufetu o výmere 

24,45 m2 a časť chodby pre sedenie k bufetu o výmere 34,45 m2, 

ktoré sa nachádzajú v  budove/stavbe č. súpisné 5694 v Mlynskej 

doline, Ilkovičova 6 v Bratislave IV – Karlovej Vsi, katastrálne 

územie Karlova Ves, zapísanej na liste vlastníctva č. 727 vydanom 

Okresným úradom – Katastrálnym odborom, druh stavby 11 - 

budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3049/2 

o výmere 3915 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

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

841 04 Bratislava    IČO : 35 882 719 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

bufet  na poskytovanie  stravovacích služieb  pre zamestnancov a 

študentov PriF UK 

Výška nájomného I. bufet o rozlohe 24,45 m2........................................66 EUR/ m2/rok 

II. sedenie k bufetu o rozlohe 34,45 m2.....................22 EUR/ m2/rok 

Energie a služby elektrická energia........35,93 EUR s DPH/mesiac (13,406 kWh/deň) 

vodné ...........................6,52 EUR s DPH/mesiac/ 2 osoby 

stočné...........................6,42 EUR s DPH/mesiac/ 2 osoby 

zrážková voda..............2,51 EUR s DPH/mesiac/ 58,90 m2 

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



Energie spolu : ...........84,56 EUR/mesiac  

Doba nájmu od 1.9.2018 do 31.8.2023 

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. 

 

5. 

Akademický senát UK  

I. 

zrušuje uznesenie č. 10/2018 zo 14. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK  

dňa 28. marca 2018, 

II. 

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 

zrážková voda 

2,34  EUR s DPH/55 m2/ mesiac 

odvoz odpadu 

1,00  EUR bez DPH/mesiac/ 1 osoba 

teplo 

46,97 EUR s DPH/mesiac/ 55 m2  

Doba nájmu od 1.9.2018 do 31.8.2023 

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. 

 

6. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o celkovej výmere 1640,17 m2, ktoré sa 

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

1PP, prízemie a 1. poschodie, výmera 1314,69 m2) 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 

a časti pozemku o výmere 325 m2, na parcele 2940/34, druh 

pozemku „Ostatné plochy“ o celkovej výmere 697 m2, ktorý sa 

nachádza 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 

Identifikácia nájomcu ALCASYS Slovakia, a.s., Staré Grunty 36,84104 Bratislava 

IČO: 35 879 335 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie (1314,69 m2) a parkovisko (325 m2), pričom na parko-

visku budú parkovať autá nájomcu, bez časového obmedzenia 

Výška nájomného 40 EUR/m2/rok bez DPH  

(t. j. 52587,60 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu 

nájmu - kancelárie o výmere 1314,69 m2) 

12 EUR/m2/rok bez DPH  

(t. j. 3900 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu 

- parkovisko o výmere 325 m2) 

Energie a služby kancelárie: 

zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

parkovisko: (len elektrická energia)  

zálohový poplatok 5 EUR/m2/rok plus DPH 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2025 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 



7. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o celkovej výmere 52,35 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, prízemie) 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 art studio soka s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava  

IČO: 47 689 013 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 20 EUR/m2/rok bez DPH  

(1047 EUR 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 1.9.2018 do 31.8.2021 

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. 

 

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 

nebytové priestory o výmere 20,06 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok J , prízemie), 

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 Anna Raffaelli - BELLA ITALIA 

miesto podnikania: 82102 Bratislava-Ružinov, Ružinovská 9  

IČO: 17 513 391 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 20 EUR/m2/rok bez DPH  

(401,20 EUR 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 1.7.2018 do 30.6.2021 



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. 

 

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 

nebytové priestory o výmere 5 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I,J, prízemie), v budove 

č. súpisné 6134 (Átriové domky bloky C ,1PP a K, 1NP) a v budove 

č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok A, prízemie) na ulici Staré 

Grunty 36 v obci Bratislava, okres Bratislava IV, katastrálne územie 

zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom, Okresným úradom 

Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Bratislava – m. č. Karlova Ves, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 2940/24, o výmere 8942 m2 (Manželské internáty), druh 

stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 2929, o výmere 17987 m2 (Átriové domky) a druh stavby 

„Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 

2934, o výmere 5474 m2 (Výškové budovy), na ktorých sa stavby 

nachádzajú 

Identifikácia nájomcu Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka, 

Tuhovská 1, Bratislava 831 06       IČO: 50 252 160 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie nápojových automatov 

Výška nájomného 160 EUR/m2/rok bez DPH  

(800 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 50 EUR/m2/rok plus DPH 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.11.2018 do 31.10.2021 

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. 

 

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 

nájom časti pozemku  o výmere 3 m2,  na parcele číslo 2933, druh 

pozemku „Zastavané plochy a nádvoria“ o celkovej výmere 

14158 m2, ktorý sa nachádza na ulici Staré Grunty 36 v obci 

Bratislava - m. č. Karlova Ves okres Bratislava IV,  zapísanej na 



liste vlastníctva č. 727 vedenom Správou katastra pre Hlavné mesto 

SR Bratislavu, k. ú.  Karlova Ves 

Identifikácia nájomcu Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, Bratislava 81102 

IČO: 36 854 140 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie a prevádzkovanie bankomatu-ATM 

Výška nájomného 667 EUR/ m2/rok bez DPH  

(2001 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby len elektrická energia na základe skutočnej spotreby 

Doba nájmu od 1.11.2018 do 31.10.2023 

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. 

 

11. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 2 m2, ktoré sa nachádzajú v budove so  

súpisným číslom 211 (Výškové bloky, blok C, 1. NP, vestibul), na 

ulici Staré Grunty 36 obci Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísané na liste vlastníctva č. 727, vydanom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, 

postavenej na parcele číslo 2934, o výmere 5474 m2 (ďalej len 

„budova“) 

Identifikácia nájomcu OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava  

IČO: 31318916 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

osadenie, prevádzkovanie, údržba a opravy bankomatu nájomcu 

Výška nájomného 838 EUR/ m2/rok bez DPH  

(1676 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 80 EUR/m2/rok plus DPH 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.9.2018 do 31.8.2021 

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. 

 

12. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 



Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 15,84 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I, 1.posch.) na 

ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava, okres Bratislava IV, 

katastrálne územie zapísané 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 PLUS Academia SK spol. s.r.o., Staré Grunty 36, 84104 Bratislava  

IČO : 50 361 392 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 40 EUR/m2/rok bez DPH  

(633,60 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 1.9.2018 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. 

 

13. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom nebytových priestorov o výmere 28,62 m2, ktoré sa 

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

1.posch.) na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava, okres 

Bratislava IV, katastrálne územie zapísané 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 PROPLUSCO Services SK spol. s r.o., Staré Grunty 36,  

84104 Bratislava        IČO : 44591462 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

 

Výška nájomného 45 EUR/m2/rok bez DPH  

(1287,90 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 1.10.2018 do 30.9.2021 

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. 



 

14. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 74,63 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok R, 1 PP), 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 Sport-jump s.r.o., SNP 107, Klenovec 980 55 

IČO: 46 955 283 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

tanečná skola 

Výška nájomného 45 EUR/m2/rok bez DPH  

(3358,35EUR 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 1.9.2018 do 31.8.2021 

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. 

 

 

15. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 1 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 211 (Výškové budovy, vestibul medzi blokom A a B, 1 

NP) 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 (Výškové budovy) na ktorom sa 

stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Vematic s.r.o., Tománkova č.6, 841 05 Bratislava 

IČO :  46 857 991 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie nápojových automatov 

Výška nájomného 150 EUR/m2/rok bez DPH  

(150 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 60 EUR/m2/rok plus DPH 



Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.9.2018 do 31.8.2021 

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. 

 

16. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 50,33 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok P, 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 Vydra Group s. r. o., Staré Grunty 36, Bratislava - mestská časť 

Karlova Ves 841 04      IČO: 50 216 716 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 50 EUR/m2/rok bez DPH  

(2516,50EUR 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 1.9.2018 do 31.8.2021 

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. 

 

17. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom nebytových priestorov 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  

(1867,97 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 14,67 EUR/m2/rok plus DPH 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.10.2018 do 30.9.2021 

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. 

 

18. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

a) nájom nebytových priestorov – miestností č. 15, 16, 17, 18, 19, 

22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 66 s celkovou  výmerou 

1 478,06 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.  

b) nájom časti pozemku – dve vyznačené parkovacie miesta v areáli 

VI Družba UK, parkovacie  miesto č. 5 a č. 6, ktoré sa nachádzajú 

na parcele číslo 3117/19, o výmere 1147 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. 

Identifikácia nájomcu ALMANACH, s.r.o., Hrušovská 8/A, 821 04  Bratislava  

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 Výška  nájomného je: 

a) Výrobná časť, priestor na prípravu jedál,               

priestor na výdaj stravy 450,47 m2   30,00 EUR/ m2/rok 

b) Skladové priestory, kancelárie, šatne  

    197,77 m2   20,00 EUR/m2/rok 

c) Chodby, WC  209,82 m2   11,50 EUR/m2/rok 

d) Jedáleň (stravovacia časť) 620,00 m2   17,00 EUR/m2/rok 

e) Vyznačené parkovacie miesta 2 ks  287,50 EUR/ks/rok 

 

Nájom spolu: 30 997,43 EUR/rok 

Energie a služby Cena za poskytované služby a dodávku energií bude vo výške  



5 773,72 EUR vrátane DPH/rok.  

Spotreba elektrickej energie, teplej a studenej vody, stočné a 

spotreba plynu bude fakturovaná na základe skutočnej spotreby 

nameranej elektromerom, vodomerom a meračom plynu. 

Doba nájmu 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia, najviac však do 31.12.2030 

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. 

 

19.  

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

2 vyznačené parkovacie miesta v areáli  VI Družba UK, parkovacie 

miesto č. 5 a č. 6 , ktoré sa nachádzajú na parcele číslo 3117/19,  

o výmere 1147m2, 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 

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

IČO: 36 758 981 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

parkovanie motorových vozidiel nájomcu 

Výška nájomného 345,00 EUR s DPH/1 rok/1 parkovacie miesto 

spolu: 690,00 EUR € s DPH/1 rok/2 parkovacie miesta 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.9.2018 do 31.10.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

20.  

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o celkovej výmere 53,06 m², ktoré sa  

nachádzajú v budove č. súpisné 6161, prízemie, na ulici Botanická 

č. 25, v obci Bratislava m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV,   

katastrálne  územie  Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva 

č. 727 vydanom katastrálnym úradom – Správou katastra pre  

hlavné mesto SR  Bratislavu, druh  stavby 11 –  Budova pre  

školstvo na vzdelávanie a výskum, číslo  parcely 3117/7 o výmere 

1 472 m2,  na ktorej  sa stavba nachádza 



Rozpis prenajatých priestorov: 

ordinácia                   č. 02      18,11 m2 

denná miestnosť                                   č. 01                 11,90 m2 

         predsieň                    č. 08a      2,56 m2 

 predsieň                    č. 08d      0,92 m2 

 kúpeľňa                    č. 08b   1,13 m2 

WC                           č. 01b        0,88 m2  

čakáreň                     č. 010        8,95 m2 

chodba                      č. 011            1,75 m2 

WC pre pacientov    č. 01c           0,22 m2 

umyváreň                č. 01d      0,23 m2 

                 schodisko               č. 014   0,90 m² 

sklad          č. 013        2,25 m2 

vchod                      č. 021         3,26 m² 

spolu                 53,06 m² 

Identifikácia nájomcu Hedent s.r.o., Lopenícka 16, 831 02 Bratislava 

IČO: 47256940 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti v        zdravotníckom 

zariadení – zubná ambulancia 

Výška nájomného 40,00 EUR/m2/rok 

2 122,40  EUR/rok/celková výmera predmetu nájmu 53,06 m2 

Energie a služby Cena za poskytované služby (strážna služba, revízia a údržba 

hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia a dezinsekcia) a  

dodávku tepla bude fakturovaná zálohovo od 01.01.2019 vo výške 

759,84 EUR  vrátane DPH /rok. 

Cena za dodávku elektrickej energie, teplej , studenej vody a stočné 

je fakturovaná prenajímateľom na základe skutočných odberov 

podľa odpočtu meračov nainštalovaných v prenajatých priestoroch. 

Doba nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2023 

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. 

 

21.  

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o celkovej výmere 50,89 m², ktoré sa  

nachádzajú v budove č. súpisné 6161, prízemie, na ulici Botanická 

č. 25,  v obci Bratislava  m.č.  Karlova  Ves,  okres  Bratislava  IV,   

katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 

vydanom  katastrálnym  úradom  –  Správou katastra  pre  hlavné  

mesto  SR  Bratislavu, druh  stavby 11 – Budova  pre  školstvo  na   

vzdelávanie a  výskum,  číslo  parcely  3117/7 o  výmere 1 472 m2,  

na ktorej  sa stavba nachádza 

Rozpis prenajatých priestorov: 

ordinácia                     č. 02      18,11 m² 

denná miestnosť  č. 01        11,90 m² 



predsieň                      č. 01a      2,50 m² 

WC                              č. 01b        1,13 m² 

čakáreň                       č. 010        8,95 m² 

chodba                      č. 011            1,75 m² 

WC pre pacientov       č. 01c           0,22 m² 

umyváreň                č. 01d      0,23 m² 

schodisko             č. 014    0,90 m² 

sklad      č. 013        1,94 m² 

vchod                 č. 021         3,26 m² 

spolu                 50,89 m² 

Identifikácia nájomcu MUDr. Andrej Elan, Ľ. Zúbka 9, 841 01 Bratislava 

IČO: 31771009 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení – 

zubná ambulancia 

Výška nájomného 40,00 EUR/m2/rok 

2035,60 EUR/rok/celková výmera predmetu nájmu 50,89 m2 

Energie a služby Cena za poskytované služby (strážna služba, revízia a údržba 

hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia a dezinsekcia) a  

dodávku tepla bude fakturovaná zálohovo od 01.01.2019 vo výške 

737,60 EUR vrátane DPH /rok. 

Cena za dodávku elektrickej energie, teplej , studenej vody a stočné 

je fakturovaná prenajímateľom na základe skutočných odberov 

podľa odpočtu meračov nainštalovaných v prenajatých priestoroch. 

Doba nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2023 

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. 

 

22. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o celkovej výmere 65,92 m², ktoré sa  

nachádzajú v budove č. súpisné 6161, prízemie, na ulici Botanická 

č. 25,  v obci Bratislava  m. č. Karlova  Ves,  okres  Bratislava  IV,   

katastrálne územie  Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 

vydanom katastrálnym úradom –  Správou  katastra  pre  hlavné  

mesto  SR  Bratislavu, druh  stavby 11 –  Budova  pre  školstvo  na   

vzdelávanie a  výskum,  číslo  parcely  3117/7 o  výmere 1 472 m2,  

na ktorej  sa stavba nachádza 

Rozpis prenajatých priestorov: 

ordinácia                     č. 05a      18,11 m² 

denná miestnosť  č. 05b        18,11 m² 

predsieň                       č. 05c      6,90 m² 

predsieň                       č. 05d      1,40 m² 

kúpeľňa  č. 05e    3,00 m² 

WC                              č. 05f        0,92 m² 

chodba             č. 09            6,82 m² 



chodba             č. 010            2,05 m² 

chodba             č. 011            1,75 m² 

WC pre pacientov       č. 01c           0,22 m² 

umyváreň                č. 01d      0,23 m² 

schodisko             č. 014    0,90 m² 

sklad      č. 015        2,25 m² 

vchod                 č. 021         3,26 m² 

spolu                 65,92 m² 

Identifikácia nájomcu MUDr. František Pisarčík, Botanická 25, 842 14 Bratislava 

IČO: 31770843 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti v  zdravotníckom zariadení – 

ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast 

Výška nájomného 40,00 EUR/m2/rok 

2636,80 EUR/rok/celková výmera predmetu nájmu 65,92 m2 

Energie a služby Cena za poskytované služby (strážna služba, revízia a údržba 

hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia a dezinsekcia) a  

dodávku tepla bude fakturovaná zálohovo od 01.01.2019 vo výške 

891,55 EUR vrátane DPH /rok. 

Cena za dodávku elektrickej energie, teplej , studenej vody a stočné 

je fakturovaná prenajímateľom na základe skutočných odberov 

podľa odpočtu meračov nainštalovaných v prenajatých priestoroch. 

Doba nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2023 

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. 

 

23. (návrh uznesenia bol po zasadnutí Finančnej komisie AS UK upravený predkladateľom) 

 

Akademický senát UK  

I. 

zrušuje uznesenie č. 9/2018 zo 14. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK  

dňa 28. marca 2018, 

II. 

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  

výroba cukrárskych výrobkov s expedíciou a predajom 



predmetu nájmu 

Výška nájomného 30,25 EUR/m2/rok  (3 839,94 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 nájom sa uzatvára na dobu určitú a to v trvaní 66 mesiacov,  

od 1.7.2018 do 31.12.2023 

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. 

 



Informácia o prerokovaní materiálu komisiami AS UK 
 

Materiál bol prerokovaný na 19. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 13. júna 2018.  

 

PEI&C s.r.o. – finančná komisia odporučí schváliť nájom iba pod podmienkou, že návrh na udelenie 

nájmu bude bez technického zhodnotenia 

ALCASYS Slovakia, a.s. – pripomienka k dobe nájmu, komisia navrhuje skrátenie doby nájmu 

na 5 rokov 

Coca-Cola HBC s.r.o. - stiahnuté zo strany predkladateľa 

ČSOB, a.s. - stiahnuté zo strany predkladateľa 

OTP Banka Slovensko, a.s. - stiahnuté zo strany predkladateľa 

PLUS Academia SK - stiahnuté zo strany predkladateľa 

PROPLUSCO Services SK - stiahnuté zo strany predkladateľa 

Vematic s.r.o. - stiahnuté zo strany predkladateľa 

Integrity Life z. ú. – doba nájmu len do 31.12.2019 

Almanach s.r.o. – komisia navrhuje dobu nájmu na 10 rokov 

Arriba, s.r.o. – komisia navrhuje dobu nájmu na 66 mesiacov a pod podmienkou, že návrh 

na udelenie nájmu bude bez technického zhodnotenia 

 

Uznesenie č.1: 

Finančná komisia AS UK odporúča AS UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas s nájmom 

nehnuteľného majetku nájomcovi podľa bodu 2.17 Integrity Life z. ú. pod podmienkou skrátenia 

doby nájmu do 31.12.2019 a tiež odporúča hlasovať o tomto bode na zasadnutí AS UK samostatne. 

 

Hlasovanie č. 1 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 13 7 7 0 6 

 

Uznesenie č.2: 

Finančná komisia AS UK odporúča AS UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas s nájmom 

nehnuteľného majetku nájomcom podľa predložených písomných žiadostí, po zapracovaní 

prednesených pripomienok. 

 

Hlasovanie č.2: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 13 7 13 0 0 

 

 

Materiál bol prerokovaný na 25. zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 

AS UK dňa 13. júna 2018. 

 

Uznesenie č. 5: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK 

I. odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom 

nehnuteľného majetku UK v správe Vysokoškolského internátu Družba UK nájomcom 



ALMANACH, s.r.o., EUROINEX, s.r.o., Hedent s.r.o., MUDr. Andrej Elan, MUDr. František 

Pisarčík; 

II. podporuje zámer pripravovanej rekonštrukcie jedálne v priestoroch Vysokoškolského internátu 

Družba UK. 

 

Uznesenie č. 6: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK  

I. odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom 

nehnuteľného majetku UK v správe Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny UK nájomcom 

ALCASYS Slovakia, a.s., art studio soka s.r.o., Anna Raffaelli - BELLA ITALIA, Sport-jump s.r.o., 

Vydra Group s. r. o.; 

II. odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom 

nehnuteľného majetku UK v správe Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny UK nájomcovi 

Integrity Life z. ú. s dobou nájmu do 31.12.2019. 



Kristek
Obdĺžnik



Priloha d. I k Vnritorn6mu predpisu UK d. 1912010 Smernici rektora UK

Liadatel'z
Dekan fakulty/riaditef SHS/kvestor UK doc. Mgr. Maridn Vanderka, PhD.
nilzov sirdasti, resp. vnritomej organizadnej jednotky FTVS UK

Ziadosf o udelenie srlhlasu s nijmom nehnutel'n6ho majetku

V sflade s $ 13 ods. I pfsm. h) zfikona NR SR E. 17612004 Z. z. o nakladani s majetkom
verejnopr6vnych inStitricif a o zmene zilkona NR SR 8,. 25911993 Z. z. o Slovenskej lesnfckej
komore v zneni neskor5(ch predpisov, podl'a vn0torndho predpisu E. 1912010 Smernice rektora
UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave

Ziadam

Akademic\f sen6t Univerzity Komensk6ho v Bratislave o udelenie predch6dzajriceho
pisomn6ho srlhlasu na n6jom nehnutel'ndho majetku.

N6leZitosti budriceho niljmu :

l. Specifik6cia predmetu n6jmuro a zd6vodnenie dodasnej nepotrebnosti majetku
N6jom iasti oplotenia atletick6ho Stadi6nu FTVS UK nachfdzajrici sa na ulici
N6br. arm. gen. L. Svobodu i. 9,814 69 Bratislava, sfpisn6 dislo I.4298 iislo
parcely 20822/l

2. Identifik6cia n6jomcurr ARTON, s.r.o.
Komensk6h o 27, 010 0t Zitina
fCO: gfSgS154, DIt: 2020449266,It DPH: 5K2020449266
dislo riitu: SK791 1000000002628150353
Branislav Hornung, Jana Vlikovrl konatelia

3. Udel n6.1mu, spdsob a rozsah uLivaniapredmetu n6jmu
Umiestnenie 10 reklamnfch panelov o celkovej reklamnej ploche 122,4 m2 na
reklamn6 a informain6 sluZby.

4. Vf5ka n6jomn6ho, cena za poskytovand sluZby a dod6vku energii
N6jomn6 : 400,- € / ks roEne t.j. za 10 reklamnych panelov 4 000,- € roine
Energie: bez energii

5. Doba n6jmu
r.7.2018-30.6.  2023

6. Zddvodnenie v;fberu n6jomcu
Pokradovanie n6jmu, zmluva konii 30.6.2018.

7 . Technickd zhodnotenie predmetu n6jmu, rieSenie jeho odpisovania a spdsob vyrovnania
technickdho zhodnotenia po ukondeni n6jmu.
Ned6jde k technick6mu zhodnoteniu.

ultil,Egtlt il0!{E!|-q#il0 u 0R{TrstAuE
hkulta telesr;j vlcircvy a Sportu

l,ii:. trl'r lr., i !l,rl,!..r1..',1
.  ,  .  , - :  ,  i  :  . ,  .

podpis Ziadatel'a

Kristek
Obdĺžnik

Kristek
Obdĺžnik
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Priloha d. I k Vnritomdmu predpisu UK d. 1912010 Smernici rektora UK

Liadatel'z
Dekan fakulty/riaditel'SHS/kvestor UK doc. Mgr. Maridn Vanderka, PhD.
n6zov sirdasti, resp. vnftomej organizadnej jednotky FTVS UK

Ziadosf o udelenie srihlasu s nfjmom nehnutel'n6ho majetku

V srilade s $ 13 ods. I pism. h) zikona NR SR (,. 17612004 Z. z. o nakladani s majetkom
verejnopr6vnych in5titricii a o zmene zftkona NR SR (,. 25911993 Z. z. o Slovenskej lesnickej
komore v zneni neskor5ich predpisov, podl'a vnftorn6ho predpisu (,. 1912010 Smernice rektora
UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave

Ziadam

Akademickf sendt Univerzity Komensk6ho v Bratislave o udelenie predchidzajriceho
pisomn6ho sthlasu na n6jom nehnutel'ndho majetku.

N6leZitosti budriceho nrijmu:

l. Specifik6cia predmetu n6jmulo a zdOvodnenie dodasnej nepotrebnosti majetku
Nr{jom iasti oplotenia atletick6ho Stadi6nu FTVS UK nachddzajrici sa na ulici
Nibr. arm gen. L. Svobodu i.9, 814 69 Bratislava, sripisn6 iislo I.4298, iislo
parcely 2082211

2. Identifik6cia n6jomcu:r GRYF MEDIA, s.r.o.
Pailite 56, 010 09 i,ilina,
ldo: sesaz884, Dri: 2020097816. rd DpH: sK7020000306
disto rlitu: 0302563001/5600
Ing. R6bert Magit ,konatel', zastripenri: Bc. Miroslav Tauber

3. Udel nrijmu, spdsob a rozsah uLivania predmetu n6jmu
Umiestnenie 2 reklamn;fch panelov o celkovej ploche 24,48 mt na reklamn6
a informain6 sluZby.

4. Vy5ka nrijomndho, cena za poskytovan6 sluZby a dod6vku energii
Nijomn6: 450,- € / ks roine, t.j. za 2 reklamn6 panely 900,- € rodne.
Energie: bez energii

5. Doba nrljmu
1. 7.2018 -30.6.2023

6. Zd6vodnenie vyberu niijomcu
Pokradovanie nijmu, zmluva kondi 30.6.2018

7 . Technickd zhodnotenie predmetu n6jmu, rie5enie jeho odpisovania a sp6sob vyrovnania
technick6ho zhodnotenia po ukondeni n6jmu.
Ned6jde k technick6mu zhodnoteniu.
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doc. Mgr. Mariin Va(derka
podpis Liadatel'a
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Priloha d. I k Vnritom6mu predpisu UK d. 19/2010 Smernici rektora UK

Liadatel'z
Dekan fakulty/riaditef SHs&vestor UK doc. Mgr. Maririn Vanderka, PhD.
ninov sfidasti, resp. vnritornej organizadnej jednotky FTVS UK

Ziadost'o udelenie srrihlasu s nijmom nehnutel'n6ho majetku

V srilade s $ 13 ods. I pism. h) zilkona NR SR E, 176/2004 Z. z. o nakladani s majetkom
verejnopr6vnych in5titricif a o zmene zikona NR SR E. 2591L993 Z. z. o Slovenskej lesnickej
komore v zneni neskor5ich predpisov, podl'a vnritorndho predpisu E. 19/2010 Smernice rektora
UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave

Ziadam

Akademiclrf sen6t Univerzify Komensk6ho v Bratislave o udelenie predch6dzajfceho
pisomn6ho srihlasu na n6jom nehnutel'ndho majetku.

N6leZitosti budirceho n6jmu :

l. Specifikicia predmetu n6jmuro a zddvodnenie dodasnej nepotrebnosti majetku
Nijom nebytov6ho priestoru FTVS UK nachidzajtci sa na ulici Nibr. arm. gen. L.
Svobodu i. 9, 814 69 Bratislava, sfpisn6 iislo I. 4298 Eislo parcely 20823 o celkovej
vfmere podlahovej plochy I m2

2. Identifik6cia n6jomcurt Igor Spiegel - SPIEGEL
Mozartova 16,811 06 Bratislava
rco: szogl611, DIi: 1024834371, ri DpH: SK1024834371

3. Udel n61-,r, spOsob a rozsah uLivaniapredmetu n6jmu
Umiestnenie 1 ks snackov6ho predajn6ho automatu s oznaEenim Vendo G-snack

4. Vf5ka n6jomn6ho, cena za poskytovand sluZby a doddvku energii
N6jomn6:200,-e roine
Energie: spotreba elektrickej energie podl'a meraia elektrickej energie, do l0.dfia
kalendirneho mesiaca prisluSn6ho kvartrilu

5. Doba n6jmu
1.  8.2018 -31.7.2023

6. Zd6vodnenie vyberu n6jomcu
Spol'ahlivy doddvatel'v oblasti verejn6ho zdujmu - prev6dzkovanie nipojovfch
a snackovjch predajn;fch automatov.

7. Technickd zhodnotenie predmetu nijmu, rie5enie jeho odpisovania a spdsob vyrovnania
technickdho zhodnotenia po ukondeni n6jmu.
Neddjde k technick6mu zhodnoteniu. -/

h,
doc. Mgr. Mariin Vandeirka, PhD.

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

 

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

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

                         dolina, Ilkovičova č. 6, 842 15 Bratislava  

                                                                                                            

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
     

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

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

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

UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave 

 

ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

 

1. Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 

 

- Bufet ( bagetka ) v pavilóne B1 ( na LV 727 ako CH-1III ), 0 podlažie  o výmere 

celkovo 58,90 m2, z toho miestnosť bufetu o výmere 24,45 m2 a časť chodby pre 

sedenie k bufetu o výmere 34,45 m2, ktoré sa nachádzajú v  budove/stavbe č. súpisné 

5694 v Mlynskej doline, Ilkovičova 6 v Bratislave IV – Karlovej Vsi, katastrálne 

územie Karlova Ves, zapísanej na liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným 

úradom – Katastrálnym odborom, druh stavby 11 - budova pre školstvo, na 

vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3049/2 o výmere 3915 m2, na ktorej sa stavba 

nachádza.  

 

            Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory neslúžia na plnenie   

            úloh UK  PRIF sú využívané ako bufet a sedenie k bufetu. 

 

2. Identifikácia nájomcu2  

 

DODO trade & services, spol. s r.o. 

zastúpený : Ing. Matej Šimkovič, konateľ 

sídlo : Karloveská 57, 841 04 Bratislava  

IČO : 35 882 719 

DIČ : 2021822605, IČ DPH : SK 2021822605 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, vložka č. 31409/B     

             

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

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

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



  

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

 

Bufet  na poskytovanie  stravovacích služieb  pre zamestnancov a študentov  PRIF UK.  

 

4.  Výška nájomného:  

 

I.   bufet  o rozlohe 24,45 m2...........................................66 Eur/ m2/rok 

II.  sedenie k bufetu o rozlohe 34,45 m2.......................  22 Eur/ m2/rok 

 

       5.   Cena za poskytované služby a dodávku energií :   

 

elektrická energia...............................35,93 eur s DPH/mesiac ( 13,406 kWh/deň ) 

vodné ................................................  6,52 eur s DPH/mesiac/2 osoby 

stočné...................................................6,42 eur s DPH/mesiac/2 osoby 

zrážková voda......................................2,51 eur s DPH/mesiac/58,90 m2 

odvoz odpadu....................................33,18  eur bez DPH/mesiac 

 

 Energie spolu : ..................................84,56 eur/mesiac  

          

       6.  Doba nájmu : 1.9.2018 do 31.8.2023 

 

 7.   Zdôvodnenie výberu nájomcu :  

 

            Jedná sa o opakovaný nájom. Nájomca mal v budove UK PRIF tieto priestory   

            prenajaté aj v predchádzajúcom období.  

 

  8.  Technické zhodnotenie predmetu nájmu. 

 

- priestor nebude nájomcom technicky zhodnotený.   

  

 

Bratislava 29.5.2018  

 

 

 

 

 

                                                     doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 

                                                   dekan fakulty 

          



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

 

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

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

                          dolina, Ilkovičova č. 6, 842 15 Bratislava  

                                                                                                            

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
     

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

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

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

rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave 

 

ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

 

1. Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 

 

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.  

     Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory dlhodobo  neslúžia na     

     plnenie  úloh  Prírodovedeckej fakulty UK ( ďalej len PRIF UK ). 

 

2. Identifikácia nájomcu2  

 

      PANEURO INVEST & CONSULTING, s.r.o.  

      v skratke PEI&C s.r.o.  

      Zastúpený : Marek Dubravík, konateľ 

      Mgr. Ingrid Ivančíková, prokurista   

      Sídlo : Špitálska 10, 811 01 Bratislava 

      IČO : 35 761 717 

      DIČ : 2020273673 

      IČ DPH: SK2020273673  

      Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č. 18642/B     

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

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

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



 

  

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

 

- výroba potravinárskych výrobkov.  

 

4.  Výška nájomného:  

 

- miestnosť č.05  o rozlohe 55 m2...............................66 Eur/ m2/rok 

 

       5.   Cena za poskytované služby a dodávku energií :   
 

- elektrická energia..............................samostatný elektromer 

dodávka elektrickej energie bude fakturovaná štvrťročne 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 štvrťročne prenajímateľom, v zastúpení 

správcom na základe reálnej spotreby podľa samostatného vodomeru  k predmetu 

nájmu, 

- zrážková voda.................................  2,34  eur s DPH/ 55 m2 / mesiac, 

- odvoz odpadu.................................  1,00  eur bez DPH/mesiac/ 1 osoba, 

- teplo............................................... 46,97  eur s DPH/mesiac/ 55 m2  

          

       6.  Doba nájmu : 1.9.2018 do 31.8.2023 

 

 7.   Zdôvodnenie výberu nájomcu :  

 

- nájomca prejavil záujem o miestnosť, ktorú PRIF UK nevyužíva a predmet nájmu je 

v nej vhodný. 

 

  8.  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.     

  

 

Bratislava 29.5.2018  

 

 

 

 

                                                     doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 

                                                   dekan fakulty 
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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 celkovej výmere 1640,17 m2, ktoré 

sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok I ,1PP, prízemie a 

1.poschodie, výmera 1314,69 m2) 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 a časti 

pozemku  o výmere 325 m2,  na parcele 2940/34, druh pozemku „Ostatné plochy“ o celkovej 

výmere 697 m2, ktorý sa nachádza 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. 

 

2. Indentifikácia nájomcu 

ALCASYS Slovakia, a.s. 

Staré Grunty 36,84104 Bratislava 

IČO: 35 879 335      

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3296/B 

Konanie menom spoločnosti: Ing.Ján Kostka, predseda predstavenstva  

IČ DPH: SK 2021805764 

DIČ: 2021805764 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Kancelárie(1314,69 m2) a parkovisko(325 m2), pričom na parkovisku budú parkovať autá 

nájomcu, bez časového obmedzenia. 

 

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

Nájomné 40,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 52587,60,70 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru 

predmetu nájmu-kancelárie o výmere 1314,69 m2). Energie a služby zálohový poplatok 16,- 

EUR/m2/rok plus DPH.  

Nájomné 12,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 3900 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru 

predmetu nájmu – parkovisko o výmere 325 m2). Energie a služby(len elektrická energia) 



zálohový poplatok 5,- EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz 

ročne.  

 

 

5. Doba nájmu 

Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2019 do 31.12.2025. 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2015 a požiadal o predĺženie nájmu. 

 

Platná nájomná zmluva č. 050/2015 (reg. číslo: IV/58/15/VMĽŠ) bola uzatvorená na základe 

uznesenia č.15.5. zo zasadnutia dňa 24.6.2015 s rozsahom predmetu nájmu 348,34 m2 a dobou 

nájmu od 1.7.2015 do 31.5.2020. 

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje rozšíriť rozsah predmetu nájmu o 20,48  na 368,82 m2, 

jednotková výšku nájomného za m2 sa zvyšuje z 33 eur/m2/rok na 40 eur/m2/rok. Doba nájmu 

sa navrhuje predĺžiť do 31.12.2025. 

 

Platná nájomná zmluva č. 27/2013(reg. číslo: IV/49/13/VMĽŠ) bola uzatvorená na základe 

uznesenia AS UK č. 5.4.2 zo zasadnutia dňa 125.9.2013 s rozsahom predmetu nájmu 737,65 

m2 a dobou nájmu od 1.1.2014 do 31.12.2020. 

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve(reg. číslo: IV/49/13/23/14/VMĽŠ) bol uzatvorený na základe 

uznesenia AS UK č. 5.1.10 zo zasadnutia dňa 19.3.2014. Rozsah predmetu nájmu bol rozšírený 

o 82 m2 na celkovú výmeru 819,65 m2, doba nájmu sa nemenila, jednotková výška nájomného 

za m2 sa dodatkom nezmenila. 

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve(reg. číslo: IV/49/13/19/16/VMĽŠ) bol uzatvorený na základe 

uznesenia AS UK č. 27.9/2015 zo dňa 16.12.2015. Rozsah predmetu nájmu bol rozšírený 

o 126,70 m2 na celkovú výmeru 946,35 m2, doba nájmu a jednotková výška nájomného za m2 

sa dodatkom nezmenili. 

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť doba nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2025 rozsah 

predmetu nájmu sa nemení jednotková výšku nájomného za m2 sa nemení. 

 

Platná nájomná zmluva č. 15/2014(reg. číslo: IV/24/14/VMĽŠ bola uzatvorená na základe 

uznesenia AS UK č. 5.1.7 zo zasadnutia dňa 19.3.2014 s rozsahom predmetu nájmu 325 m2 a 

dobou nájmu od 1.1.2014 do 31.12.2018.(prenájom pozemku za účelom parkoviska) 

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť doba nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2025 rozsah 

predmetu nájmu sa nemení, jednotková výšku nájomného za m2 sa mení z 10 eur/m2/rok, na 

12 eur/m2/rok. 

 

 

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

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu 

Bez technického zhodnotenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zálohový list platieb 

(parkovanie) 
                                                             

Zmluvné strany: 

 

Na strane prenajímateľa : 

 

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 

 Variabilný symbol: 

ako správca  

 

Na strane nájomcu: Alcasys Slovakia a.s. 

Staré Grunty 36,84104 Bratislava 

IČO: 35 879 335      

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3296/B 

Konanie menom spoločnosti: Ing.Ján Kostka, predseda predstavenstva  

IČ DPH: SK 2021805764 

DIČ: 2021805764 

ako nájomca 
 

 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  

Elektrická energia 406,25,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                 406,25, -EUR plus DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zálohový list platieb 

(kancelárie)  

 
                                                             

Zmluvné strany: 

 

Na strane prenajímateľa : 

 

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 

 Variabilný symbol:  

ako správca  

 

Na strane nájomcu: Alcasys Slovakia a.s. 

Staré Grunty 36,84104 Bratislava 

IČO: 35 879 335      

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3296/B 

Konanie menom spoločnosti: Ing.Ján Kostka, predseda predstavenstva  

IČ DPH: SK 2021805764 

DIČ: 2021805764 

ako nájomca 

 
 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  

Elektrická energia 1752,92,-EUR plus DPH 

Studená voda 312,12,-EUR plus DPH 

Teplá voda 400,-EUR plus DPH 

Teplo na vykurovanie 2629,38,-EUR plus DPH 

Odvoz a likvidácia odpadu 164,34,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                               5258,76, -EUR plus DPH 

 



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 celkovej výmere 52,35 m2, ktoré 

sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok J, prízemie) 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 

art studio soka s.r.o. 

Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 

Zast: Mgr. art. Andrej Šoka, konateľ 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 

Odd: Sro Vložka: 97899/B 

IČO : 47 689 013 

DIČ : 2024069674 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Sklad. 

 

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

Nájomné 20,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 1047 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. 

 

 

5. Doba nájmu 

Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1.9.2018 do 31.8.2021. 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2015 a požiadal o predĺženie nájmu. 

 



Platná nájomná zmluva č. 005/2016 (reg. číslo: IV/3/16/VMĽŠ) bola uzatvorená na základe 

uznesenia č.9.9.2015 zo zasadnutia dňa 16.12.2015 s rozsahom predmetu nájmu 16,65 m2 a 

dobou nájmu od 1.9.2015 do 31.8.2028. 

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve(reg. číslo: IV/3/16/45/16/VMĽŠ) bol uzatvorený na základe 

uznesenia AS UK č. 8.3/2016 zo zasadnutia dňa 25.5.2016. Rozsah predmetu nájmu bol 

rozšírený o 18,61 m2 na celkovú výmeru 35,26 m2, doba nájmu sa nemenila, jednotková výška 

nájomného za m2 sa dodatkom nezmenila. 

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve(reg. číslo: IV/3/16/27/17/VMĽŠ) bol uzatvorený na základe 

uznesenia AS UK č. 59/2016 zo zasadnutia dňa 3.5.2017. Rozsah predmetu nájmu bol rozšírený 

o 17,09 m2 na celkovú výmeru 52,35 m2, doba nájmu sa nemenila, jednotková výška nájomného 

za m2 sa dodatkom nezmenila. 

 

Predkladanou žiadosťou sa nenavrhuje rozšíriť rozsah predmetu nájmu, ani jednotková výška 

nájomného za m2. Doba nájmu sa navrhuje predĺžiť do 31.8.2021. 

 

Iné nájomné zmluvy: 

 

Platná nájomná zmluva č. 22/2016(reg. číslo: IV/39/16/VMĽŠ) bola uzatvorená na základe 

uznesenia AS UK č. 15.2/2016 zo zasadnutia dňa 20.4.2016 s rozsahom predmetu nájmu 133,10 

m2 a dobou nájmu od 1.5.2016 do 31.12.2018. 

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve(reg. číslo: IV/3/16/32/17/VMĽŠ) bol uzatvorený dňa 

1.7.2017. Rozsah predmetu nájmu bol zmenšený o 37,15 m2 na celkovú výmeru 95,95 m2, doba 

nájmu sa nemenila, jednotková výška nájomného za m2 sa dodatkom nezmenila. 

Platná nájomná zmluva č. 006/2018(reg. číslo: Z/2018/519/IV/VMĽŠ/OLP bola uzatvorená na 

základe uznesenia AS UK č. 139/2017 zo zasadnutia dňa 25.10.2017 s rozsahom predmetu 

nájmu 50,82 m2 a dobou nájmu od 1.2.2018 do 31.10.2022. 

 

 

 

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  

 
                                                             

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 

 Variabilný symbol:  

ako správca  

 

Na strane nájomcu: art studio soka s.r.o. 

Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 

Zast: Mgr. art. Andrej Šoka, konateľ 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 

Odd: Sro Vložka: 97899/B 

IČO : 47 689 013 

DIČ : 2024069674 

Bankové spojenie: Dexia banka a.s. 

Číslo účtu: 1857122001/5600  

ako nájomca 

 

 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  

Elektrická energia 34,90,-EUR plus DPH 

Studená voda 7,-EUR plus DPH 

Teplá voda 9,-EUR plus DPH 

Teplo na vykurovanie 52,35,-EUR plus DPH 

Odvoz a likvidácia odpadu 1,45,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                   104,70, -EUR plus DPH       

 

Kristek
Obdĺžnik



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 20,06 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok J , prízemie), 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 

Anna Raffaelli - BELLA ITALIA 

Miesto podnikania: 82102 Bratislava-Ružinov, Ružinovská 9 

IČO: 17513391 

DIČ: 1020 168 072 

Zapísaná: Okresný úrad Bratislava 

Číslo živnostenského registra: 102-5437 

Zastúpená: Anna Raffaelli 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Sklad. 

 

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

Nájomné 20,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 401,20 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. 

 

 

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 1.1. 2018 a požiadal o predĺženie nájmu. 

 



Platná nájomná zmluva č. 034/2017 (reg. číslo: Z/2018/62/IV/VMĽŠ/MO) bola uzatvorená dňa 

13.12.2018 s rozsahom predmetu nájmu 20,06 m2 a dobou nájmu od 1.1.2018 do 30.6.2018. 

 

Predkladanou žiadosťou sa nenavrhuje rozšíriť rozsah predmetu nájmu, ani jednotková výška 

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  
                                                             

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 

 Variabilný symbol:  

ako správca  

 

Na strane nájomcu: Anna Raffaelli - BELLA ITALIA 

Miesto podnikania: 82102 Bratislava-Ružinov, Ružinovská 9 

R.č.:536229/021 

IČO: 17513391 

DIČ: 1020 168 072 

Zapísaná: Okresný úrad Bratislava 

Číslo živnostenského registra: 102-5437 

Č. účtu: SK59 0200 0000 0001 3004 1062 

Bankové spojenie: VUB a.s. 

Zastúpená: Anna Raffaelli 

Kontakt: 0911909315,  annaraffaelli@gmail.com 

 

 

 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  

Elektrická energia 26,75,-EUR plus DPH 

Teplo na vykurovanie 13,37,-EUR plus DPH 

Celkom štvrťročná platba                                                   40,12, -EUR plus DPH       

Kristek
Obdĺžnik



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 5 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok I,J, prízemie), v budove č. súpisné 6134 

(Átriové domky bloky C ,1PP a K, 1NP) a v budove č. súpisné 211(Výškové budovy, blok A, 

prízemie) na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava, okres Bratislava IV, katastrálne územie 

zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom, Okresným úradom Bratislava, Katastrálny 

odbor, k. ú. Bratislava – m. č. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie 

a výskum“, číslo parcely 2940/24, o výmere 8942 m2(Manželské internáty), druh stavby 

„Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2929, o výmere 17987 

m2(Átriové domky) a druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 2934, o výmere 5474 m2(Výškové budovy),   na ktorých sa stavby nachádzajú. 

 

2. Indentifikácia nájomcu 

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka 

Sídlo : Tuhovská 1, Bratislava 831 06 

IČO :  50 252 160   

DIČ :  4020136923 

IČ DPH: SK 4020136923 

Zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1  

Odd: Sro, Vložka č: 3293/B 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Prevádzkovanie nápojových automatov. 

 

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



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 
Nájomné 160,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 800 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru 

predmetu nájmu).  Energie a služby zálohový poplatok 50,- EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná 

cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

 

5. Doba nájmu 

Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1.11.2018 do 31.10.2021. 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2014 a požiadal o predĺženie nájmu. 

 

Platná nájomná zmluva č. 010/2016 (reg. číslo: IV/46/16/VMĽŠ) bola uzatvorená na základe 

uznesenia č.12.9.2015 zo zasadnutia dňa 16.12.2015 s rozsahom predmetu nájmu 5 m2 a 

dobou nájmu od 1.11.2015 do 31.10.2018. 

 

Predkladanou žiadosťou sa nenavrhuje rozšíriť rozsah predmetu nájmu, ani jednotková výška 

nájomného za m2. Doba nájmu sa navrhuje predĺžiť do 31.10.2021. 

 

Iné nájomné zmluvy: 

 

Nájomná zmluva č. 029/2014 (reg. číslo: IV/48/14/VMĽŠ) bola uzatvorená dňa 30.10.2014 

s rozsahom predmetu nájmu 5 m2 a dobou nájmu od 1.11.2014 do 31.10.2015. 

 

 

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  

                                                
Zmluvné strany: 

 

Na strane prenajímateľa : 

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 

 Variabilný symbol:  

ako správca  

 

Na strane nájomcu: Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 

Sídlo : Tuhovská 1, P.O. Box 37, Bratislava 831 07 

IČO :  31 340 628 

DIČ :  2020342280 

IČ DPH: SK 2020342280 

Zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 ,  

Odd: Sro, Vložka č: 4201/B 

ako nájomca 

 

 

 

 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  

Elektrická energia 62,50,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                   62,50, -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 časti pozemku  o výmere 3 m2,  na parcele číslo 2933, druh 

pozemku „Zastavané plochy a nádvoria“ o celkovej výmere 14158 m2, ktorý sa nachádza na 

ulici Staré Grunty 36 v obci BA-m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV,  zapísanej na 

liste vlastníctva č. 727 vedenom Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, k. ú.  

Karlova Ves. 

 

2. Indentifikácia nájomcu 

Československá obchodná banka, a.s.  

Sídlo: Žižkova 11, Bratislava 811 02 

IČO: 36 854 140 

DIČ: 2022502768 

IČ DPH: SK 7020000218 

Zapísaná:  v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 4314/B 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Umiestnenie a prevádzkovanie bankomatu-ATM. 

 

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

Nájomné 667,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 2001 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru 

predmetu nájmu). Energie a služby, len elektrická energia na základe skutočnej spotreby. 

 

 

5. Doba nájmu 

Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1.11.2018 do 30.10.2023. 

 



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 2009 a požiadal o predĺženie nájmu. 

 

Platná nájomná zmluva č. 023/2008 (reg. číslo: IV/25/2010/market. odd.) bola dňa 2.11.2009 

s rozsahom predmetu nájmu 3 m2 a dobou nájmu od 1.11.2009 do 31.10.2013. 

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve(reg. číslo: IV/5/8/56/13/VMĽŠ) bol uzatvorený na základe 

uznesenia AS UK č. 11.2.17 zo zasadnutia dňa 24.4.2013. Rozsah predmetu nájmu sa 

nemenil, doba nájmu sa nemenila, jednotková výška nájomného za m2 sa zvýšila z 600 

eur/m2/rok na 667 eur/m2/rok. 

 

Predkladanou žiadosťou sa nenavrhuje rozšíriť rozsah predmetu nájmu, ani jednotková výška 

nájomného za m2. Doba nájmu sa navrhuje predĺžiť do 30.10.2023. 

 

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 

 

 

 

 



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 2 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove so  súpisným číslom 211 (Výškové bloky, blok C, 1.NP, vestibul), na ulici Staré 

Grunty 36 obci BA-m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísané na liste vlastníctva 

č. 727, vydanom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves ,  druh 

stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, postavenej na parcele číslo 2934 , 

o výmere 5474 m2 (ďalej len „budova“). 

 

2. Indentifikácia nájomcu 

OTP Banka Slovensko, a.s. 

Sídlo: Štúrova 5, 813 54 Bratislava 

Zapísaná: v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I 

Oddiel:  Sa,  Vložka číslo: 335/B 

IČO: 31318916 

DIČ: 2020411074 

IČ DPH: SK2020411074 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Osadenie, prevádzkovanie, údržba a opravy bankomatu nájomcu. 

 

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

Nájomné 838,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 1676 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru 

predmetu nájmu). Energie a služby zálohový poplatok 80,- EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná 

cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

 

5. Doba nájmu 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1.9.2018 do 31.8.2021. 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2014 a požiadal o predĺženie nájmu. 

 

Platná nájomná zmluva č. 021/2014 (reg. číslo: IV/36/14/VMĽŠ) bola uzatvorená dňa 

12.8.2014 s rozsahom predmetu nájmu 2 m2 a dobou nájmu od 1.9.2014 do 31.8.2015. 

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve(reg. číslo: IV/36/14/53/15VMĽŠ) bol uzatvorený na základe 

uznesenia AS UK č. 15.9/2016 zo zasadnutia dňa 24.6.2016. Rozsah nájmu sa nemenil, doba 

nájmu sa predĺžila do 31.8.2018, jednotková výška nájomného za m2 sa dodatkom nezmenila. 

 

Predkladanou žiadosťou sa nenavrhuje rozšíriť rozsah predmetu nájmu, ani jednotková výška 

nájomného za m2. Doba nájmu sa navrhuje predĺžiť do 31.8.2021. 

 

 

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  
                                                
                                                             

Zmluvné strany: 

 

Na strane prenajímateľa : 

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 

                      

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 

 IBAN: SK9681800000007000084736 

 BIC code: SPSRSKBAXXX 

 Variabilný symbol: 

 

Na strane nájomcu:  

OTP Banka Slovensko, a.s. 

Sídlo: Štúrova 5, 813 54 Bratislava 

Zapísaná: v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I 

Oddiel:  Sa,  Vložka číslo: 335/B 

Zastúpená: Ing. Tomáš Fiala, vedúci samostatného oddelenia logistiky 

                   Ing. Ľuboš Calpaš, vedúci tímu interných služieb  

IČO: 31318916 

DIČ: 2020411074 

IČ DPH: SK2020411074 

 

 

 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  

Elektrická energia 38,-EUR plus DPH 

Upratovanie 2,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                        40, -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 15,84 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok I, 1.posch.) na ulici Staré 

Grunty 36 v obci Bratislava, okres Bratislava IV, katastrálne územie zapísané 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 

PLUS Academia SK spol. s.r.o. 

Sídlo: Staré Grunty 36, 84104 Bratislava  

IČO : 50 361 392   

DIČ: 2120300919 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: Sro, vložka č. 112119/B 

Zastúpená: PaedDr. Daniel Bacík, konateľ 
 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Kancelária. 

 

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

Nájomné 40,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 633,60 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 1.9.2018 do 31.3.2019. 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2017 a požiadal o predĺženie nájmu. 

 

Platná nájomná zmluva č. 025/2017 (reg. číslo: IV/110/17/VMĽŠ) bola uzatvorená dňa 

25.8.2017, s rozsahom predmetu nájmu 15,84 m2 a dobou nájmu od 1.9.2017 do 31.8.2018. 

 

Predkladanou žiadosťou sa nenavrhuje rozšíriť rozsah predmetu nájmu, ani jednotková výška 

nájomného za m2. Doba nájmu sa navrhuje predĺžiť do 31.8.2021. 

 

 

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 
                                                          

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 

 Variabilný symbol:  

ako správca 

 

Na strane nájomcu: PLUS Academia SK spol. s.r.o. 

Sídlo: Staré Grunty 36, 84104 Bratislava  

IČO : 50 361 392   

DIČ: 2120300919 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: Sro, vložka č. 112119/B 

IBAN: SK8509000000005114624949 

Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa a.s. 

Zastúpená: Ing.  Miloslav Repka, konateľ 
Kontakt: miloslav.repka@plusacademia.sk, +421 903 423 043 

ako nájomca 

 

 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  

Elektrická energia 21,12,-EUR plus DPH 

Studená voda 4,-EUR plus DPH 

Teplá voda 6,-EUR plus DPH 

Teplo na vykurovanie 31,68,-EUR plus DPH 

Odvoz a likvidácia odpadu 0,56,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                   63,36, -EUR plus DPH       

Kristek
Obdĺžnik



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 28,62 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok I, 1.posch.) na ulici Staré 

Grunty 36 v obci Bratislava, okres Bratislava IV, katastrálne územie zapísané 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 

PROPLUSCO Services SK spol. s r.o. 

Sídlo: Staré Grunty 36, 84104 Bratislava  

IČO : 44591462 

DIČ: 2022766273 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: Sro, vložka č. 23997/N 

Zastúpená: Ing.  Miloslav Repka, konateľ 
 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Kancelária. 

 

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

Nájomné 45,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 1287,90,- 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 1.10.2018 do 30.9.2021. 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2015 a požiadal o predĺženie nájmu. 

 



Platná nájomná zmluva č. 032/2017 (reg. číslo: Z/2018/8/IV/VMĽŠ/OLP) bola uzatvorená dňa 

8.1.2018 s rozsahom predmetu nájmu 28,62 m2 a dobou nájmu od 1.10.2017 do 30.9.2018. 

 

Predkladanou žiadosťou sa nenavrhuje rozšíriť rozsah predmetu nájmu, ani jednotková výška 

nájomného za m2. Doba nájmu sa navrhuje predĺžiť do 30.9.2021. 

 

 

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  

                                                
                                                             

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 

 Variabilný symbol:  

ako správca 

 

 

Na strane nájomcu: PROPLUSCO Services SK spol. s r.o. 

Sídlo: Staré Grunty 36, 84104 Bratislava  

IČO : 44591462 

DIČ: 2022766273 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: Sro, vložka č. 23997/N 

ako nájomca 
 

 

 

 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  

Elektrická energia 38,16,-EUR plus DPH 

Studená voda 8,-EUR plus DPH 

Teplá voda 10,-EUR plus DPH 

Teplo na vykurovanie 57,24,-EUR plus DPH 

Odvoz a likvidácia odpadu 1,08,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                 114,48, -EUR plus DPH 

 



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 74,63 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok R, 1 PP), 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 2929, o výmere 17987 m2, na 

ktorej sa stavba nachádza. 

 

2. Indentifikácia nájomcu 

Sport-jump s.r.o. 

Sídlo: SNP 107, Klenovec 980 55 

Zapísaná: v Obchodnom  registri Okresného súdu Banská Bystrica 

Odd: Sro ,Vložka č: 23531/S 

Zastúpená: Mgr. Gabriela Štefániková, konateľ 

IČO: 46 955 283 

DIČ: 2023688623 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Tanečná škola. 

 

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

Nájomné 45,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 3358,35 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 1.9.2018 do 31.8.2021. 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2015 a požiadal o predĺženie nájmu. 

 



Platná nájomná zmluva č. 025/2014 (reg. číslo: IV/43/14/VMĽŠ) bola uzatvorená dňa 

28.8.2014 s rozsahom predmetu nájmu 74,63 m2 a dobou nájmu od 1.9.2014 do 31.8.2015. 

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve(reg. číslo IV/43/14/57/15/VMĽŠ) bol uzatvorený na základe 

uznesenia AS UK č. 15.10 zo zasadnutia dňa 24.6.2015. Rozsah predmetu nájmu sa nemenil, 

doba nájmu sa predĺžila do 31.8.2018, jednotková výška nájomného za m2 sa dodatkom 

nezmenila. 

 

Predkladanou žiadosťou sa nenavrhuje rozšíriť rozsah predmetu nájmu, jednotková výška 

nájomného za m2 sa znižuje z 50 eur/m2/rok na 45 eur/m2/rok. Doba nájmu sa navrhuje predĺžiť 

do 31.8.2021. 

Nájomca požiadal o zníženie nájmu, vzhľadom na to, že umožňuje bezplatnú prax pre študentov 

FTVŠ.   

 

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  
                                                             

Zmluvné strany: 

 

Na strane prenajímateľa : 

 

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 

 Variabilný symbol:  

ako správca 

 

Na strane nájomcu: Sport-jump s.r.o. 

Sídlo: SNP 107, Klenovec 980 55 

Zapísaná: v Obchodnom  registri Okresného súdu Banská Bystrica 

Odd: Sro ,Vložka č: 23531/S 

Zastúpená: Mgr. Gabriela Štefániková, konateľ 

IČO: 46 955 283 

DIČ: 2023688623 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 

Číslo účtu: 0382076536/0900 

Kontakt: 0904491790, gabi.stefanikova@gmail.com 

 

  

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  

Elektrická energia 98,51,-EUR plus DPH 

Studená voda 20,-EUR plus DPH 

Teplá voda 25,-EUR plus DPH 

Teplo na vykurovanie 149,26,-EUR plus DPH 

Odvoz a likvidácia odpadu 5,75,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                 298,52, -EUR plus DPH       

 

Kristek
Obdĺžnik



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 1 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 211(Výškové budovy, vestibul medzi blokom A a B, 1 NP) 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 2934, o výmere 5474 

m2(Výškové budovy) na ktorom sa stavba nachádza. 

 

2. Indentifikácia nájomcu 

Vematic s.r.o. 

Sídlo : Tománkova č.6, 841 05 Bratislava 

IČO :  46 857 991 

DIČ :  2023625021 

Zapísaný:     v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 , Odd: Sro, Vložka č: 84765/B 

Zastúpená :  Ľuboš Studenič, konateľ 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Prevádzkovanie nápojových automatov. 

 

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

Nájomné 150,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 150 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru 

predmetu nájmu). Energie a služby zálohový poplatok 60,- EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná 

cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

 

 

5. Doba nájmu 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1.9.2018 do 31.8.2021. 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2014 a požiadal o predĺženie nájmu. 

 

Platná nájomná zmluva č. 024/2014 (reg. číslo: IV/38/14/VMĽŠ) bola uzatvorená dňa 

25.8.2014 s rozsahom predmetu nájmu 1 m2 a dobou nájmu od 1.9.2014 do 31.8.2015. 

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve(reg. číslo: IV/38/14/63/15/VMĽŠ) bol uzatvorený na 

základe uznesenia AS UK č. 15.12 zo zasadnutia dňa 24.6.2015. Rozsah predmetu nájmu sa 

nemenil, doba nájmu sa predĺžila do 31.8.2018, jednotková výška nájomného za m2 sa 

dodatkom nezmenila. 

 

Predkladanou žiadosťou sa nenavrhuje rozšíriť rozsah predmetu nájmu, ani jednotková výška 

nájomného za m2. Doba nájmu sa navrhuje predĺžiť do 31.8.2021. 

 

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 
 

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 

 Variabilný symbol:  

ako správca  

 

Na strane nájomcu: Vematic s.r.o. 

Sídlo : Tománkova č.6, 841 05 Bratislava 

IČO :  46 857 991 

DIČ :  1039768894 

Zapísaný:     v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 , Odd: Sro, Vložka č: 84765/B 

Číslo účtu : 20527635/6500 

Bankové spojenie: Poštová banka 

Zastúpená :  Ľuboš Studenič , konateľ 

Kontakt:  +421948045806, lubos.studenic@vematic.sk 

 

 

 

 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  

Elektrická energia 10,-EUR plus DPH 

Studená voda 5,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                       15, -EUR plus DPH       

 

Kristek
Obdĺžnik



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 50,33 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 6134(Átriové domky, blok P, 3NP) 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 2929, o výmere 17987 m2, na 

ktorej sa stavba nachádza. 

 

2. Indentifikácia nájomcu 

Vydra Group s. r. o. 

Sídlo:  Staré Grunty 36, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 

Zapísaná:  v OR Okresného súdu Bratislava I 

Odd: Sro ,Vložka č: 109833/B 

Zastúpená: Marek Vydra, konateľ 

IČO: 50 216 716   

DIČ: 2120219277   

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Kancelária. 

 

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

Nájomné 50,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 2516,50 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. 

 

 

5. Doba nájmu 

Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1.9.2018 do 31.8.2021. 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2017 a požiadal o predĺženie nájmu. 

 



Platná nájomná zmluva č. 027/2017 (reg. číslo: IV/122/17/VMĽŠ) bola uzatvorená dňa 

30.8.2017 s rozsahom predmetu nájmu 50,33 m2 a dobou nájmu od 1.9.2015 do 31.8.2028. 

 

Predkladanou žiadosťou sa nenavrhuje rozšíriť rozsah predmetu nájmu, ani jednotková výška 

nájomného za m2. Doba nájmu sa navrhuje predĺžiť do 31.8.2021. 

 

 

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  
 

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 

 Variabilný symbol: 17027 

ako správca 

 

Na strane nájomcu: Vydra Group s. r. o. 

Sídlo:  Staré Grunty 36, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 

Zapísaná:  v OR Okresného súdu Bratislava I 

Odd: Sro ,Vložka č: 109833/B 

Zastúpená: Marek Vydra, konateľ 

IČO: 50 216 716   

DIČ: 2120219277   

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. 

Číslo účtu: SK4011000000002941033188 

Kontakt: 948801001, mavy@mavy.sk 
 

 

 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  

Elektrická energia 67,11,-EUR plus DPH 

Studená voda 10,-EUR plus DPH 

Teplá voda 20,-EUR plus DPH 

Teplo na vykurovanie 100,66,-EUR plus DPH 

Odvoz a likvidácia odpadu 3,55,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                 201,32, -EUR plus DPH 

 

Kristek
Obdĺžnik



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 50,94 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 6134(Átriové domky, blok N, 3NP) 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 2929, o výmere 17987 m2, na 

ktorej sa stavba nachádza. 

 

2. Indentifikácia nájomcu 

Integrity Life z. ú. 

Sídlo: Hlinky 50/128, Pisárky, 603 00 Brno 

IČO: 15528341 

Zapísaná: v RÚ  Krajského súdu v Brne 

Odd: Ú, vložka č.: 195 

Zastúpená: Ing. JOSEF PAVLIŇÁK, riaditeľ 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Organizovanie seminárov. 

 

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

Nájomné 36,67,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 1867,97 EUR bez DPH ročne za celkovú 

výmeru predmetu nájmu). Energie a služby zálohový poplatok 14,67,- 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 01.10.2018 do 30.09.2021 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2017 a požiadal o predĺženie nájmu(osobne). 

 

Platná nájomná zmluva č. 009/2018 (číslo zmluvy: Z/2018/566/IV/VMĽŠ/OLP) bola 

uzatvorená na dobu nájmu od 01.04.2018 do 30.09.2018. 

 

Predkladanou žiadosťou sa nenavrhuje rozšíriť rozsah predmetu nájmu ani zmeniť jednotkovú 

výšku nájomného za m2. Doba nájmu sa navrhuje predĺžiť do 30.09.2021. 

 

Iné zmluvy 

Nájomná zmluva č. 009/2017 (číslo zmluvy: IV/24/17/VMĽŠ) bola uzatvorená na dobu 

nájmu od 1.4.2017 do 31.3.2018. 

 

 

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 

                                                
                                                             

Zmluvné strany: 

 

Na strane prenajímateľa : 

 

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 

 Variabilný symbol: xxx 

ako správca  
 

Na strane nájomcu:  Integrity Life z. ú. 

Sídlo: Hlinky 50/128, Pisárky, 603 00 Brno 

IČO: 15528341 

Zapísaná: v RÚ  Krajského súdu v Brne 

Odd: Ú, vložka č.: 195 

Zastúpená: Ing. JOSEF PAVLIŇÁK, riaditeľ 

ako nájomca 

 

 
 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  

Elektrická energia 60,15,-EUR plus DPH 

Studená voda 12,08,-EUR plus DPH 

Teplá voda 18,-EUR plus DPH 

Teplo na vykurovanie 90,22,-EUR plus DPH 

Odvoz a likvidácia odpadu 6,37,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                 186,82, -EUR plus DPH 

 

 

 

  



Kristek
Obdĺžnik



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 č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona 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 

 

                                         ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

 

 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti 

majetku 

a) Predmetom  je nájom nebytových priestorov – miestností č. 15, 16, 17, 18,   

19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 66  s celkovou  výmerou 1 478,06 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.  

b) Predmetom je nájom časti pozemku – dve vyznačené parkovacie miesta v 

areáli VI Družba UK, parkovacie  miesto č. 5 a č. 6, ktoré sa nachádzajú na 

parcele číslo 3117/19, o výmere 1147 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. 

 

 

2. Identifikácia nájomcu 

ALMANACH, s.r.o. 

Sídlo:                   Hrušovská 8/A, 821 04  Bratislava II. 

Zastúpený: Jana Fúsková, konateľ 

IČO: 35 825 537 

DIČ: 202 161 8698 

IČ DPH: SK202 161 8698 

Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava 1, 

 oddiel: Sro, vložka číslo 25446/B 

 



3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Účelom nájmu nebytových priestorov je prevádzkovanie stravovacieho 

zariadenia, zriadenie skladov, chodby, šatne pre zamestnancov, kancelárie 

a priestorov na výrobu a prípravu jedál. 

 

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

Výška  nájomného  je: 

a) Výrobná časť, priestor na prípravu jedál,               

priestor na výdaj stravy 450,47 m2   30,00 €/m2/rok 

b) Skladové priestory, kancelárie, šatne 197,77 m2   20,00 €/m2/rok    

c) Chodby, WC 209,82 m2   11,50 €/m2/rok 

d) Jedáleň (stravovacia časť) 620,00 m2   17,00 €/m2/rok 

e) Vyznačené parkovacie miesta 2 ks  287,50 €/ks/rok 

 

Nájom spolu: 30 997,43 €/rok 

 

Nájom je oslobodený od DPH. 

Cena za poskytované služby a  dodávku energií  bude vo výške 5 773,72 €  

vrátane DPH/rok. Zálohový list je prílohou tejto žiadosti. Spotreba elektrickej  

energie, teplej a studenej vody, stočné a spotreba plynu bude fakturovaná   na   

základe skutočnej spotreby nameranej elektromerom, vodomerom a meračom 

plynu. 

 

5. Doba nájmu 

10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, 

najviac však do 31.12.2030. 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Uchádzač je naším súčasným nájomcom od roku 2007. Poskytuje stravovacie 

služby (raňajky, obedy a večere ) pre študentov, zamestnancov a hotelových 

hostí VI Družba UK počas celého týždňa, vrátane víkendov. Zabezpečuje 

stravovacie služby pre návštevníkov kongresového centra a akcie organizované 

fakultami UK. 

V roku 2019 sa plánuje realizovať rekonštrukcia pôvodnej kuchyne a jedálne z 

roku 1980, ktorej výrobná časť je v súčasnej dobe mimo prevádzky. Nájomca 

investuje do zariadenia prevádzky cca 360 000 € s DPH (výrobné technológie, 

zariadenie kuchyne, jedálne a výdajnej časti, skladov, mobiliár). 

 

7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania 

a spôsob  vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu 

Bez technického zhodnotenia. 

 

Bratislava  06.06.2018                                     ........................................  

                                                                                  Mgr. Ivan Daňo  

                                                                                                   riaditeľ VI  Družba UK       



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



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 

 

ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

 

1. Špecifikácia  predmetu nájmu  a  zdôvodnenie dočasnej  nepotrebnosti                    

majetku 

Predmetom nájmu  sú  2 vyznačené parkovacie miesta v areáli  VI Družba UK, 

parkovacie miesto č. 5 a č. 6 , ktoré sa nachádzajú na parcele  číslo   3117/19, 

o výmere 1147m2, 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 

                      EUROINEX, s.r.o. 

  Sídlo: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica 

                      Zastúpená: Peter Spodniak,   konateľ spoločnosti 

                                         Igor Zliechovský, konateľ spoločnosti 

          IČO: 36 758 981 

          DIČ: 202 235 7579 

          IČ DPH: SK 202 235 7579 

          Zapísaná: Obchodný register Okr. Súdu Banská Bystrica 

                                       oddiel Sro, vložka č. 12869/S 

              

                         

 

 

              3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

                  Účelom nájmu je parkovanie motorových vozidiel nájomcu. 

 

 

 

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

     Výška nájomného je stanovená na 345,00 € s DPH/1 rok/1 parkovacie miesto, t.j. 

spolu 690,00 € (slovom:  šesťstodeväťdesiat €) s DPH/1 rok/2 parkovacie miesta. 



 

        5. Doba nájmu 

    Nájom sa uzatvára  na dobu určitú od 01.09.2018 do 31.10.2020. 

 

              6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

    Uchádzač je naším nájomcom.  Má  prenajaté  nebytové priestory vo VI Družba 

UK v  budove  D1, D2, ktoré využíva  na umiestnenie predajných nápojových 

a kusových automatov – platná zmluva IV/184/17/Družba schávlená uznesením 

104/2017 zo dňa 28.06.2017 a v ubytovni Švédske domky v budove B9, ktoré 

využíva  na skladové priestory – platná zmluva IV/123/17/Družba schválená 

uznesením 105/2017 zo dňa 28.06.2017. 

 Parkovacie miesta má prenajaté od roku 2017 – platná zmluva V/4/17/VMĽŠ 

schválená uznesením106/2017 zo dňa 28.06.2017 a má záujem naďalej využívať 

parkovacie miesta v súvislosti s prevádzkovaním predajných automatov a skladov 

vo VI Družba UK.  

        

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

     vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

     Bez technického zhodnotenia. 

 

 

 

 

Bratislava 06.06.2018 

 

 

 

         

 

                                                                                             ................................. 

                   Mgr. Ivan Daňo 

                                                                                                                  riaditeľ VI Družba UK     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

 

     1. Špecifikácia  predmetu nájmu  a  zdôvodnenie dočasnej  nepotrebnosti majetku 

Predmetom   nájmu   sú    nebytové   priestory  o  celkovej  výmere  53,06  m²,   ktoré sa  

nachádzajú v budove   č. súpisné 6161, prízemie, na ulici Botanická č. 25,  v obci 

Bratislava   m.č.   Karlova  Ves,  okres  Bratislava  IV,   katastrálne  územie  Karlova Ves, 

zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom  katastrálnym  úradom  –  Správou  katastra  

pre  hlavné  mesto  SR  Bratislavu, druh  stavby 11 –  Budova  pre  školstvo  na   

vzdelávanie a  výskum,  číslo  parcely  3117/7 o  výmere 1 472 m2,  na ktorej  sa stavba 

nachádza. 
 

Rozpis prenajatých priestorov: 

ordinácia                     č. 02      18,11 m2 

denná miestnosť             č. 01        11,90 m2 

         predsieň                        č. 08a      2,56 m2 

 predsieň                        č. 08d      0,92 m2 

 kúpeľňa č. 08b   1,13 m2 

         WC                              č. 01b        0,88 m2  

         čakáreň                                     č. 010        8,95 m2 

         chodba            č. 011            1,75 m2 

    WC pre pacientov       č. 01c           0,22 m2 

     umyváreň                č. 01d    0,23 m2 

                     schodisko             č. 014   0,90 m² 

    sklad      č. 013        2,25 m2 

    vchod                 č. 021         3,26 m²    

    spolu                 53,06 m² 

 

 

2. Identifikácia nájomcu 

Hedent s.r.o. 

                          Sídlo: Lopenícka 16, 831 02 Bratislava 

                          Zastúpená:  MUDr. Helena Bajteková, konateľ 

                          IČO: 47256940 

     IČ DPH: neplatca DPH 

     Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1 



     Oddiel: SRO, vložka č. 102394/B 

 

 

 3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Účelom nájmu nebytových priestorov je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v        

zdravotníckom zariadení – zubná ambulancia. 

                    

 

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

  Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 40,00 EUR/m2/rok, t.j. 2.122,40    

EUR/rok/celková výmera predmetu nájmu 53,06 m2. Nájom je oslobodený od DPH. 

 

Cena za poskytované služby (strážna služba, revízia a údržba hasiacich prístrojov a 

hydrantov, deratizácia a dezinsekcia) a  dodávku tepla  bude  fakturovaná zálohovo od 

01.01.2019 vo výške 759,84 eur  vrátane DPH /rok. Zálohový list platný od 01.01.2019 je 

prílohou tejto žiadosti. 

Cena za dodávku elektrickej energie, teplej , studenej vody a stočné je fakturovaná 

prenajímateľom na základe skutočných odberov podľa odpočtu meračov nainštalovaných v 

prenajatých priestoroch.  

 

 5. Doba nájmu 
      Nájom sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 5 rokov od 01.01.2019 do 31.12.2023.  

      b) od 01.06    

 

               6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Uchádzač je  naším nájomcom od roku 2006. Poskytuje liečebno preventívnu starostlivosť 

študentom a zamestnancom UK v Bratislave. Zmluvné záväzky si plní. Nemá podĺžnosti 

voči prenajímateľovi. S jeho službami je všeobecná spokojnosť. 

   Nájomná zmluva č IV/3/05/Družba bola uzatvorená do 31.12.2010. Nájom bol predĺžený do 

31.12.2013 zmluvou č. IV/3/11/Družba uzatvorenou na základe uznesenia AS UK č. 5 zo 

dňa 15.12.2010. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve bol uzatvorený na základe uznesenia AS 

UK č. 5. 4/2013 zo dňa 25.09.2013, kde bol nájom predĺžený do 31.12.2018. 

 

 

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

vyrovnania  technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia. 

 

 

 Bratislava 31.05.2018 

 

 

        

 

 

                                                                                             ................................. 

                   Mgr. Ivan Daňo 

                                                                                                                  riaditeľ VI Družba UK    

 

 



 
 

 

 

 

 



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 

 

ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

 

     1. Špecifikácia  predmetu nájmu  a  zdôvodnenie dočasnej  nepotrebnosti majetku 

Predmetom   nájmu   sú    nebytové   priestory  o  celkovej  výmere  50,89  m²,   ktoré sa  

nachádzajú v budove   č. súpisné 6161, prízemie, na ulici Botanická č. 25,  v obci 

Bratislava   m.č.   Karlova  Ves,  okres  Bratislava  IV,   katastrálne  územie  Karlova Ves, 

zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom  katastrálnym  úradom  –  Správou  katastra  

pre  hlavné  mesto  SR  Bratislavu, druh  stavby 11 –  Budova  pre  školstvo  na   

vzdelávanie a  výskum,  číslo  parcely  3117/7 o  výmere 1 472 m2,  na ktorej  sa stavba 

nachádza. 
 

Rozpis prenajatých priestorov: 

ordinácia                     č. 02      18,11 m2 

denná miestnosť             č. 01        11,90 m2 

         predsieň                        č. 01a      2,50 m2 

         WC                              č. 01b        1,13 m2  

         čakáreň                                     č. 010        8,95 m2 

         chodba            č. 011            1,75 m2 

    WC pre pacientov       č. 01c           0,22 m2 

     umyváreň                č. 01d    0,23 m2 

                     schodisko             č. 014   0,90 m² 

    sklad      č. 013        1,94 m2 

    vchod                 č. 021         3,26 m²    

    spolu                 50,89 m² 

 

 

                      2.  Identifikácia nájomcu 

MUDr. Andrej Elan 

                          Sídlo: Ľ. Zúbka 9, 841 01 Bratislava 

                          Zastúpená:  MUDr. Andrej Elan 

                          IČO: 31771009 

     DIČ: 1026578102 

IČ DPH: neplatca DPH 

     Právna forma: 105 Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca  na základe  iného  

                             ako živnostenského zákona 



 

 

 

      3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

  Účelom nájmu nebytových priestorov je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v   

zdravotníckom zariadení – zubná ambulancia. 

                    

 

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

  Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 40,00 EUR/m2/rok, t.j. 2035,60    

EUR/rok/celková výmera predmetu nájmu 50,89 m2. Nájom je oslobodený od DPH. 

 

Cena za poskytované služby (strážna služba, revízia a údržba hasiacich prístrojov a 

hydrantov, deratizácia a dezinsekcia) a  dodávku tepla  bude  fakturovaná zálohovo od 

01.01.2019 vo výške 737,60 eur  vrátane DPH /rok. Zálohový list platný od 01.01.2019 je 

prílohou tejto žiadosti. 

Cena za dodávku elektrickej energie, teplej , studenej vody a stočné je fakturovaná 

prenajímateľom na základe skutočných odberov podľa odpočtu meračov nainštalovaných v 

prenajatých priestoroch.  

 

                         

          5. Doba nájmu 

     Nájom sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 5 rokov od 01.01.2019 do 31.12.2023.  

      b) od 01.06    

 

               6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Uchádzač je  naším nájomcom od roku 2006. Poskytuje liečebno preventívnu starostlivosť 

študentom a zamestnancom UK v Bratislave. Zmluvné záväzky si plní. Nemá podĺžnosti 

voči prenajímateľovi. S jeho službami je všeobecná spokojnosť. 

   Nájomná zmluva č IV/5/05/Družba bola uzatvorená do 31.12.2010. Nájom bol predĺžený do 

31.12.2013 zmluvou č. IV/4/11/Družba uzatvorenou na základe uznesenia AS UK č. 5 zo 

dňa 15.12.2010. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve bol uzatvorený na základe uznesenia AS 

UK č. 5. 4/2013 zo dňa 25.09.2013, kde bol nájom predĺžený do 31.12.2018. 

 

        

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

vyrovnania  technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
Bez technického zhodnotenia. 

 

 

 Bratislava 31.05.2018 

 

 

        

 

 

                                                                                             ................................. 

                   Mgr. Ivan Daňo 

                                                                                                                  riaditeľ VI Družba UK     

 



 
 

 

 

 

 



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 

 

ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

 

     1. Špecifikácia  predmetu nájmu  a  zdôvodnenie dočasnej  nepotrebnosti majetku 

Predmetom   nájmu   sú    nebytové   priestory  o  celkovej  výmere  65,92  m²,   ktoré sa  

nachádzajú v budove   č. súpisné 6161, prízemie, na ulici Botanická č. 25,  v obci 

Bratislava   m.č.   Karlova  Ves,  okres  Bratislava  IV,   katastrálne  územie  Karlova Ves, 

zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom  katastrálnym  úradom  –  Správou  katastra  

pre  hlavné  mesto  SR  Bratislavu, druh  stavby 11 –  Budova  pre  školstvo  na   

vzdelávanie a  výskum,  číslo  parcely  3117/7 o  výmere 1 472 m2,  na ktorej  sa stavba 

nachádza. 
 

Rozpis prenajatých priestorov: 

ordinácia                     č. 05a      18,11 m2 

denná miestnosť             č. 05b        18,11 m2 

         predsieň                        č. 05c      6,90 m2 

 predsieň                        č. 05d      1,40 m2 

 kúpeľňa č. 05e   3,00 m2 

         WC                              č. 05f        0,92 m2  

         chodba            č. 09            6,82 m2 

         chodba            č. 010            2,05 m2 

         chodba            č. 011            1,75 m2 

    WC pre pacientov       č. 01c           0,22 m2 

     umyváreň                č. 01d    0,23 m2 

                     schodisko             č. 014   0,90 m² 

    sklad      č. 015        2,25 m2 

    vchod                 č. 021         3,26 m²    

    spolu                 65,92 m² 

 

              2. Identifikácia nájomcu 

              MUDr. František Pisarčík 

                 Sídlo: Botanická 25, 842 14 Bratislava 

            Zastúpená:  MUDr. František Pisarčík 

              IČO: 31770843 

 IČ DPH: neplatca DPH 

 Právna forma: 105 Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca  na základe  iného  



                            ako živnostenského zákona 

 

              3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

  Účelom nájmu nebytových priestorov je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v  

zdravotníckom zariadení – ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast. 

                    

 

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

  Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 40,00 EUR/m2/rok, t.j. 2 636,80    

EUR/rok/celková výmera predmetu nájmu 65,92 m2. Nájom je oslobodený od DPH. 

 

Cena za poskytované služby (strážna služba, revízia a údržba hasiacich prístrojov a 

hydrantov, deratizácia a dezinsekcia) a  dodávku tepla  bude  fakturovaná zálohovo od 

01.01.2019 vo výške 891,55 eur  vrátane DPH /rok. Zálohový list platný od 01.01.2019 je 

prílohou tejto žiadosti. 

Cena za dodávku elektrickej energie, teplej , studenej vody a stočné je fakturovaná 

prenajímateľom na základe skutočných odberov podľa odpočtu meračov nainštalovaných v 

prenajatých priestoroch.  

 

                         

           5. Doba nájmu 

     Nájom sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 5 rokov od 01.01.2019 do 31.12.2023.  

      b) od 01.06    

 

                 6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

  Uchádzač je  naším nájomcom od roku 2006. Poskytuje liečebno preventívnu starostlivosť 

študentom a zamestnancom UK v Bratislave. Zmluvné záväzky si plní. Nemá podĺžnosti 

voči prenajímateľovi. S jeho službami je všeobecná spokojnosť. 

  Nájomná zmluva č IV/6/05/Družba bola uzatvorená do 31.12.2010. Nájom bol predĺžený do 

31.12.2013 zmluvou č. IV/5/11/Družba uzatvorenou na základe uznesenia AS UK č. 5 zo 

dňa 15.12.2010. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve bol uzatvorený na základe uznesenia AS 

UK č. 5. 4/2013 zo dňa 25.09.2013, kde bol nájom predĺžený do 31.12.2018.    

   

 

        

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

vyrovnania  technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  
            Bez technického zhodnotenia. 

 

 

 Bratislava 31.05.2018 

 

     

 

 

                                                                                             ................................. 

                   Mgr. Ivan Daňo 

                                                                                                                  riaditeľ VI Družba UK    
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 Vážený pán 
 

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 
predseda AS UK 

Akademický senát Univerzity Komenského 

v Bratislave 

Šafárikovo námestie 6, P.O. Box 440 

814 99 Bratislava 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 

 EBF 181/2018 Ing. Samuel Láska / 02 206 67 184 7. júna 2018 

 

 

 

Vec:  Žiadosť o udelenie súhlasu o prenájom nebytových priestorov (nevyužívaných 

kuchynských priestorov)  

 

Vážený pán predseda AS UK, 
 

dovoľujem si Vám predložiť žiadosť o udelenie súhlasu Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, ktorého predmetom je prenájom nehnuteľného majetku (nebytových 

priestorov) – nevyužívaných kuchynských priestorov a súvisiacich skladových priestorov. 

Predmetom dočasného užívania formou nájmu bude výroba cukrárskych výrobkov 

s expedíciou a predajom. Priestory sa nachádzajú v budove súpisné č. 6159 na Bartókovej ulici 

č. 8 v obci Bratislava - m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I, katastrálne územie Staré Mesto. 

 

Bližšia špecifikácia predmetu prenájmu je konkretizovaná v priloženej žiadosti. 

 

 

S úctou srdečným pozdravom, 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Milan Jurík, PhD. 

dekan EBF UK 

 

 

 

Príloha č.1: Žiadosť na AS UK Súhlas s nájmom 

Príloha č.2: Súhlas ECAV pre EBF-ARRIBA 

Príloha č.3: Legenda nebytových priestorov Jedáleň s príslušenstvom 

 

mailto:sd@fevth.uniba.sk
http://www.fevth.uniba.sk/
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 Príloha č.1 

 

 

 

 

Žiadateľ:  

 

Mgr. Milan Jurík, PhD. 

Dekan EBF UK 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Evanjelická Bohoslovecká fakulta 

Bartoková 8, Bratislava  811 02 

 

 

 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

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

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

komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú 

zásady uzatvárania zmlúv o nájme nehnuteľnosti 

 

ž i a d a m 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  s nájmom nehnuteľného majetku. 

 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

 Predmetom žiadosti je nájmom nehnuteľného majetku, nebytových priestorov – 

nevyužívaných kuchynských priestorov a súvisiacich skladových priestorov 

do dočasného užívania za účelom nájmu – výroba cukrárskych výrobkov s expedíciou 

a predajom, ktoré sa nachádzajú v budove súpisné č. 6159 na Bartókovej ulici č. 8 v obci 

Bratislava - m.č. 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 (ďalej ako „Nehnuteľnosť“), 

na ktorej sa stavba nachádza. 

  

 EBF UK predmetné priestory dlhodobo nevyužíva, pretože náklady na prevádzkovanie 

výrobne jedál by prevyšovali príjmy z takejto činnosti a vytvárali by stratu v hospodárení 

v podnikateľskej činnosti fakulty. Spoločnosť ARRIBA, s.r.o. má sídlo spoločnosti 

v blízkosti objektu fakulty na ulici Mozartova 23. 

EBF UK na základe žiadosti o udelenie súhlasu k modernizácii priestorov kuchyne 

na cukrárenskú výrobu dostala od väčšinového vlastníka budovy súhlas k vykonaniu 

stavebných prác za uvedeným účelom.  

 Písomný súhlas ECAV tvorí prílohu č.2 tejto žiadosti. 

  

mailto:sd@fevth.uniba.sk
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2. Identifikácia nájomcu 

 Arriba, s.r.o.   

Zastúpená: Ing. Vierou Retzerovou, konateľkou  

Sídlo spoločnosti : Mozartova 23, 811 02 Bratislava 

IČO : 35 712 066 

IČ DPH : SK 2020990004 

Bankové spojenie :  TATRA BANKA  

Číslo účtu : SK38 1100 0000 002629844808 

Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 14141/B, oddiel 

Sro 

Kontakt: posta@cukrarenarriba.sk  

  

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

 EBF UK, ako správca má záujem o zhodnotenie zvereného majetku v súvislosti 

s Dohodou spoluvlastníkov o užívaní, správe a hospodárení so spoločnou vecou, číslo 

XII/116/RUK, podpísanou 18.12.2015 Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku, 

a Univerzitou Komenského v Bratislave formou prenájmu dlhodobo nevyužívaných 

kuchynských priestorov a súvisiacich skladových priestorov, v časti „Jedáleň spolu 

s príslušenstvom“ pozostávajúcich z desiatich samostatných priestorov (2.28 – 2.42), 

zoznam ktorých tvorí prílohu č.3 tejto zmluvy so zámerom získať finančné prostriedky 

pre zabezpečenie činnosti fakulty. Pre tento účel chce prenajať predmetné priestory 

do dočasného užívania spoločnosti ARRIBA, s.r.o., ktorá so svojou doterajšou výrobnou 

a predajnou prevádzkou je stabilnou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti cukrárenskej 

výroby. 

Webová stránka spoločnosti: www.cukrarenarriba.sk  

  

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

 Výška nájomného je 30,25 Eur/m2/rok, za celkovú výmeru predmetu nájmu 126,94 m2.  

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. 

  

5. Doba nájmu 

 Nájom sa uzatvára na dobu určitú a to v trvaní 66 mesiacov, od 1.7.2018 do 31.12.2023. 

  

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

 Ide o spoločnosť so sídlom prevádzky v susedstve fakulty na ulici Mozartovej, s čistou 

výrobnou prevádzkou, pre ktorú sú nevyužívané kuchynské priestory a súvisiace 

skladové priestory najviac vhodné. Neznehodnotia nami upravený priestor po nájomcovi, 

ktorý pred časom vyrábal parené knedle. Spoločnosť ARRIBA, s.r.o. prispeje úpravami 

a technickým zhodnotením k revitalizácii nebytového priestoru. 
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7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob 

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

  

 Predmet nájmu bude prenajatý bez technického zhodnotenia. 

 

V Bratislave, 5.6.2018 

 

S úctou a srdečným pozdravom, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Milan Jurík, PhD. 

dekan 
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