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Materiál obsahuje: 
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2. Informácia o prerokovaní materiálu komisiami AS UK. 

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

1. ELIMA, s.r.o. prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK sklad 

2. EUROINEX, s.r.o. prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan LF UK nápoj. a predaj. automaty 

3. Vematic s.r.o. prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan LF UK nápojový automat 

4. Bratislavský spolok medikov prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan LF UK výpožička nebyt.priestorov 

5. SYNKOLA, s.r.o. doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan PriF UK kancelárie, laborat., sklad 

6. In Music Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK sklad 

7. Martin Derner, Mgr. art. Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK sklad 

8. OFFICE110 architekti, s.r.o. Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK kancelárie 

9. Vodácky klub Tatran Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK provizórny sklad 

10. PLUSIM spol. s r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK kancelárie 

11. PROPLUSCO Services Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK kancelárie 

12. art studio soka s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK výtvarný ateliér 

13. unique s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK šatňa a bar 

14. VERY GOODIES SK s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK prevod práv a povinností 

15. Molinary, s.r.o. Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK prevod práv a povinností 

16. SEQURA INTEGRAL 

SLOVAKIA, s.r.o. 

Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Mlyny UK prevod práv a povinností 

17. Kníhkupectvo KNIHOMOL prof. RNDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan FiF UK zníženie nájomného 

18. AlifeStyle, s.r.o. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK zníženie nájomného 



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 

Nájmom pozemku – parcela registra „ C “, parcelné číslo 11276/39, 

o výmere 48m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý 

sa nachádza v Bratislave – mestská časť Nové Mesto, okres 

Bratislava III, katastrálne územie Nové Mesto. Pozemok je zapísaný 

na liste vlastníctva č. 5410 vedenom Okresným úradom 

v Bratislave, Katastrálnym odborom. 

Identifikácia nájomcu ELIMA, s.r.o., Drieňová 16160/1G, 821 01 Bratislava 

IČO : 46 380 884 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Účelom užívania a existencie stavby je sklad s  administratívnym 

zázemím, ktorý je vo vlastníctve nájomcu ELIMA, s.r.o., vlastník 

pozemku je Univerzita Komenského v Bratislave. 

Výška nájomného 2,50 EUR/1 m2/1 rok  

nájom celkom : 120,00 EUR ročne (nájom je oslobodený od DPH) 

Energie a služby Elektrická energia  - bez energií 

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. 

 

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 nebytových priestorov s celkovou rozlohou 2,4 m2 v dvoch 

budovách Lekárskej fakulty UK, a to  

a) v budove Starých teoretických ústavov LF UK na Sasinkovej ul. 

č. 2 v Bratislave, súpisné č. budovy 102626, nachádzajúcej sa na 

parcele registra C, parcela č. 9805/1, zapísanej na LV č. 3405, 

katastrálne územie Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto 

b) v budove Nových teoretických ústavov LF UK na Sasinkovej ul. 

č. 4 v Bratislave, súpisné č. budovy 2627, nachádzajúcej sa na 

parcele registra C, parcela č. 9801/3, zapísanej na LV č. 3405, 

katastrálne územie Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto 

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

IČO: 36758981 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzka 5 ks nápojových a predajných automatov 



Výška nájomného 14,58 EUR/ m2/ mesiac 

35 EUR mesačne za celkovú výmeru prenajatých priestorov 

Energie a služby paušálna úhrada za odber vody, elektrickej energie a odvoz 

odpadkov vo výške 9,05 EUR/mesiac s DPH za jeden automat 

Doba nájmu od 1.11.2018 do 30.9.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

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 

časť nebytových priestorov s celkovou rozlohou 1 m2 v budove 

Lekárskej fakulty UK na Moskovskej ul. č. 2 v Bratislave, súpisné 

č. budovy 102673, nachádzajúcej sa na parcele registra C, parcela 

č. 10172, zapísanej na LV č. 3405, katastrálne územie Staré Mesto, 

obec Bratislava - m. č. Staré Mesto 

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

IČO: 46857991 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzka jedného nápojového automatu 

Výška nájomného 14,58 EUR/ m2/ mesiac 

14,58 EUR mesačne za celkovú výmeru prenajatých priestorov 

Energie a služby paušálna úhrada za odber vody, elektrickej energie a odvoz 

odpadkov vo výške 9,05 EUR/mesiac s DPH za jeden automat 

Doba nájmu od 1.11.2018 do 30.9.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

4.  

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. g) 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 výpožičku nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu výpožičky 

Nebytové priestory s celkovou rozlohou 160,45 m2, pozostávajúce 

spolu s príslušenstvom zo štyroch podkrovných miestností 

v podkroví a prednáškovej miestnosti v prízemí v prízemnom 

objekte bez súpisného čísla, vo dvore areálu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty, na Sasinkovej ul. č. 2 

v Bratislave, na parcele registra C, parcela číslo 9805/1, zapísanej 

na LV č. 3405, katastrálne územie Staré Mesto, obec Bratislava - 

m. č. Staré Mesto 



Identifikácia 

vypožičiavateľa 

Bratislavský spolok medikov, Sasinkova 2626/2, 813 79 Bratislava 

IČO: 31747698    právna forma: občianske združenie 

Účel výpožičky, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu výpožičky 

Realizácia činnosti Bratislavského spolku medikov v súlade so 

Stanovami Bratislavského spolku medikov, najmä: 

a) vytváranie podmienok pre odbornú činnosť a rast študentov, 

b) rozvíjanie spoločenského života študentov v oblasti kultúrnej, 

záujmovej a športovej, 

c) spolupráca s inými organizáciami doma i v zahraničí, zvlášť 

s lekárskymi spoločnosťami, Červeným krížom a organizáciami 

študentov medicíny, 

d) šírenie myšlienok humanity, spravodlivosti, porozumenia, 

zdravotnej osvety a dobrého mena LF UK, 

e) realizácia podujatí a projektov s vyššie uvedeným zameraním, 

f) materiálne zabezpečenie činnosti zastupiteľských orgánov 

študentskej časti akademickej obce fakulty a študentských aktivít 

rozvíjaných na fakulte, 

g) zabezpečenie priestorov vhodných pre knižnicu odbornej 

literatúry, počítačové centrum, študovňu a zasadaciu miestnosť. 

Výška odplaty bezodplatne 

Doba výpožičky na dobu neurčitú 

Technické zhodnotenie 

predmetu výpožičky 

bez technického zhodnotenia 

Zmluva o výpožičke bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že zmluva o výpožičke nebude zmluvnými 

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

5. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

kancelária - seminárna miestnosť č. 121 o rozlohe 34,0 m2, 

kancelária č. 423 o rozlohe 22,6 m2 , laboratórium č. 203 o rozlohe 

29,2 m2, laboratórium č. 336 o rozlohe 49,0 m2, laboratórium č. 409 

o rozlohe 72,0 m2, laboratórium č. 234 o rozlohe 47,5 m2, 

laboratórium č. 428 o rozlohe 21,6 m2, sklad č. 108 o rozlohe 

22,60 m2, pričom všetky nebytové priestory sa nachádzajú 

v pavilóne CH2 Univerzity Komenského v Bratislave - 

Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej  na LV č.727 pre k. ú. 

Karlova Ves, obec Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava 

IV na parcele č.3049/1, súp. č. 3278 

Identifikácia nájomcu SYNKOLA, s.r.o., Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava – mestská časť 

Karlova Ves     IČO : 35 908 629 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie, laboratóriá a sklad pre poskytovanie činností v oblasti 

výskumu prírodných a technických vied a syntézy organických 

látok 

Výška nájomného kancelárie a laboratóriá 66 EUR/m2/rok 

sklad 44 EUR/m2/rok 

Energie a služby CH2 – 121  -     34,0 m2 – kancelária  (seminárna miestnosť ) : 

El. energia   1,28 EUR s DPH /mesiac  (0,48 kWh/deň) 

Teplo    26,72  EUR s DPH/mesiac/ 34,0 m2 

Zrážková voda :  1,44   EUR s DPH/  1 mesiac 



Celkom:  29,44  EUR s DPH/  1 mesiac 

 

CH2 – 423  -     22,6  m2 - kancelária : 

El. energia   14,63  EUR s DPH/mesiac (5,46 kWh/deň) 

Teplo    17,76  EUR s DPH/mesiac/ 22,6 m2 

Vodné   3,26 EUR/s DPH/mesiac/ 1 osoba 

Stočné   3,21 EUR s DPH/mesiac/ 1 osoba 

Zrážková voda 0,95 EUR s DPH/mesiac 

Odvoz odpadu  1,12  EUR bez DPH/mesiac/ 1 osoba 

Celkom:  40,93  EUR/  1 mesiac   

 

CH2 – 203  -     29,2  m2 - laboratórium : 

El. energia   33,66  EUR s DPH/mesiac (12,56 kWh/deň) 

Teplo    22,95  EUR s DPH/mesiac/ 29,2 m2 

Vodné   6,52  EUR/s DPH/mesiac/ 2 osoby 

Stočné   6,42 EUR s DPH/mesiac/ 2 osoby 

Zrážková voda 1,24 EUR s DPH/mesiac 

Odvoz odpadu  2,24  EUR bez DPH/mesiac/ 2 osoby 

Celkom:  73,03  EUR/  1 mesiac   

 

CH2 – 336  -     49,0  m2 - laboratórium : 

El. energia   77,50 EUR s DPH /mesiac (28,92 kWh/deň) 

Teplo    38,51  EUR s DPH/mesiac/ 49,0 m2 

Vodné   9,78 EUR s DPH/mesiac/ 3 osoby 

Stočné   9,63 EUR s DPH/mesiac/ 3 osoby 

Zrážková voda 2,08 EUR s DPH/mesiac 

Odvoz odpadu  3,36  EUR bez DPH/mesiac/ 3 osoby 

Celkom:  140,86  EUR/ 1 mesiac   

 

CH2 – 409  -     72,0  m2 - laboratórium : 

El. energia   133,35 EUR s DPH /mesiac (49,76 kWh/deň) 

Teplo    56,59  EUR s DPH/mesiac/ 72,0 m2 

Vodné    9,78 EUR s DPH/mesiac/ 3 osoby 

Stočné   9,63 EUR s DPH/mesiac/ 3 osoby 

Zrážková voda            3,05 EUR s DPH/mesiac 

Odvoz odpadu  3,36  EUR bez DPH/mesiac/ 3 osoby 

Celkom:  215,76  EUR/ 1 mesiac   

 

CH2 – 234  -     47,5  m2 - laboratórium : 

El. energia   77,13  EUR s DPH/mesiac (28,78 kWh/deň) 

Teplo    37,33  EUR s DPH/mesiac/ 47,5 m2 

Vodné    9,78 EUR s  DPH/mesiac/ 3 osoby 

Stočné   9,63 EUR s  DPH/mesiac/ 3 osoby 

Zrážková voda 2,01 EUR s DPH/mesiac  

Odvoz odpadu  3,36 EUR bez DPH/mesiac/ 3 osoby 

Celkom:  139,24  EUR/ 1 mesiac 

 

CH2 – 428  -     21,6  m2 - laboratórium : 

El. energia   57,99  EUR s DPH/mesiac (21,64 kWh/deň) 

Teplo    16,97  EUR s DPH/mesiac/ 21,6 m2 

Vodné    6,52 EUR s  DPH/mesiac/ 2 osoby 

Stočné   6,42 EUR s  DPH/mesiac/ 2 osoby 

Zrážková voda 1,63 EUR s DPH/mesiac  

Odvoz odpadu  2,24 EUR bez DPH/mesiac/ 2 osoby 



Celkom:  91,77  EUR/ 1 mesiac 

 

CH2 – 108  -     22,6  m2 – sklad : 

Teplo    17,76  EUR s DPH/mesiac/ 22,6 m2 

Zrážková voda 0,95 EUR s DPH/mesiac  

Celkom:  18,71 EUR s DPH/ 1 mesiac 

 

Náklady na energie spolu: 749,74 EUR/mesiac  

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. 

 

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 –  miestnosti  č. 929 a č. 930 v celkovej výmere 

30 m2. Nebytové priestory sa  nachádzajú v budove č. súpisné 6220, 

blok  B9, na 1. poschodí, na ulici Botanická 7 v obci Bratislava – 

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

Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným  

úradom Bratislava –Katastrálny odbor, druh stavby 20 – Iná  

budova, parcela č. 3146 o výmere 570 m2 na ktorej sa stavba  

nachádza. 

Identifikácia nájomcu In Music, Lehockého 3038/2, 811 05 Bratislava 

IČO: 37926373 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie skladu na uskladnenie pracovno-hudobného materiálu 

a zriadenie pracovno-hudobného ateliéru s klavírom 

Výška nájomného 39,83 EUR/ m2/ rok 

1 194,90 EUR ročne za celkovú výmeru prenajatých priestorov 

Energie a služby Elektrická energia a ostatné služby je vo výške 1 608,15 EUR/ rok 

bez DPH, vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2017. 

Z toho:  

elektrická energia  1 292,40 EUR bez DPH 

ostatné služby          315,75 EUR bez DPH 

(vodné, stočné, revízia a  údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, 

nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, 

odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 



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 –  miestnosti  č. 938 a č. 939 v celkovej výmere 

30 m2. Nebytové priestory sa  nachádzajú v budove č. súpisné 6220, 

blok B9, na 1. poschodí, na ulici Botanická 7 v obci Bratislava – 

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

Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným  

úradom Bratislava –Katastrálny odbor, druh stavby 20 – Iná  

budova, parcela č. 3146 o výmere 570 m2 na ktorej sa stavba  

nachádza. 

Identifikácia nájomcu Martin Derner , Mgr. art., Námestie SNP 475/16, 811 06 Bratislava 

IČO: 1076193481 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie skladu na uskladnenie kníh, papiera a iného spotrebného 

výtvarníckeho materiálu 

Výška nájomného 39,83 EUR/ m2/ rok 

1 194,90 EUR ročne za celkovú výmeru prenajatých priestorov 

Energie a služby Elektrická energia a ostatné služby je vo výške 354,63 EUR/ rok bez 

DPH, vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2017. Z toho:  

elektrická energia   38,33 EUR bez DPH 

ostatné služby      315,75 EUR bez DPH 

(vodné, stočné, revízia a  údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, 

nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, 

odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

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 – miestnosť č. 937, 943 a 944  o výmere 40 m2.  

Nebytové priestory sa  nachádzajú v budove č. súpisné 6220, blok  

B9, 1. poschodie, na ulici Botanická 7 v obci Bratislava – m. č. 

Karlova Ves, okres Bratislava IV,  katastrálne územie Karlova Ves, 

zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným úradom 

Bratislava –Katastrálny odbor, druh stavby 20 – Iná budova, parcela 

č. 3146 o výmere 570 m2 na ktorej sa stavba nachádza. 

Identifikácia nájomcu OFFICE110 architekti, s.r.o., 29. augusta 30, 811 09 Bratislava 

IČO: 36 738 034 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie kancelárií pre architektov 



Výška nájomného 39,83 EUR/ m2/ rok 

1 593,20 EUR ročne za celkovú výmeru prenajatých priestorov 

Energie a služby Elektrická energia a ostatné služby je vo výške 1 974,03 EUR/ rok 

bez DPH, vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2017. 

Z toho:  

elektrická energia   1 404,73 EUR bez DPH 

ostatné služby           569,30 EUR bez DPH 

(vodné, stočné, revízia a  údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, 

nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, 

odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

9.  

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Nebytové priestory –  miestnosť č. 906 o výmere 20 m2. Nebytové 

priestory sa  nachádzajú v budove č. súpisné 6220, blok B9, 

prízemie, na ulici Botanická 7 v obci Bratislava – m. č. Karlova 

Ves, okres Bratislava IV,  katastrálne územie Karlova Ves, zapísané 

na liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným  úradom Bratislava –

Katastrálny odbor,  druh stavby 20 – Iná  budova, parcela č. 3146  

o výmere 570 m2  na  ktorej  sa  stavba  nachádza. 

Identifikácia nájomcu Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava, o.z., Botanická 

22/11, 841 04 Bratislava      IČO: 00686778 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie provizórneho dočasného skladu na uskladnenie 

športových potrieb 

Výška nájomného 39,83 EUR/ m2/ rok 

796,60 EUR ročne za celkovú výmeru prenajatých priestorov 

Energie a služby Elektrická energia a ostatné služby je vo výške 304,79 EUR/ rok bez 

DPH, vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2017. Z toho:  

elektrická energia   224,16 EUR bez DPH 

ostatné služby          80,60 EUR bez DPH 

(vodné, stočné, revízia a  údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, 

nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, 

odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 5.11.2018 do 31.3.2019 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 



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 

nebytové priestory o výmere 170,52 m2, ktoré sa nachádzajú 

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

ulici staré Grunty 36, v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

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

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

parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu PLUSIM spol. s r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 

IČO: 35818565 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 45 EUR/m2/rok bez DPH  

(7 673,40 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 1.11.2018 do 31.3.2021 

Nájomné od 1.10.2018 do 31.10.2018 bude vyfakturované na 

základe osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej 

zmluve. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

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 celkovej výmere 97,25 m2, ktoré sa nachádzajú 

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

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 PROPLUSCO Services spol. s r.o., Staré Grunty 36,  

Bratislava 841 04     IČO: 47 908 611 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 45 EUR/m2/rok bez DPH  

(4 376,25 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 1.11.2018 do 31.12.2019 

Nájomné od 1.10.2018 do 31.10.2018 bude vyfakturované na 

základe osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej 

zmluve. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

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 celkovej výmere 112,04 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 

výtvarný ateliér 

Výška nájomného 20 EUR/m2/rok bez DPH  

(2 240,80 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. 

Doba nájmu od 1.11.2018 do 30.9.2023 

Nájomné od 1.10.2018 do 31.10.2018 bude vyfakturované na 

základe osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej 

zmluve. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

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 210,60 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok C, 

2. posch. o výmere 25 m2 a blok C, 1.posch. o výmere 185,60 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 2934, o výmere 5474 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu unique, s.r.o., 958, Závod 908 72 

IČO: 36 815 128 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

šatňa a bar 

 

Výška nájomného 10 EUR/m2/rok (250 EUR ročne) za priestory o výmere 25 m2 

30 EUR/m2/rok (5 088,16 EUR ročne) za priestory o výmere 

185,60 m2 

(7 126,08 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu 

nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok  

16 EUR/m2/rok plus DPH za priestory o výmere 185,60 m2 

8 EUR/m2/rok plus DPH za priestory o výmere 25 m2 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.11.2018 do 31.8.2025 

Výška nájomného uvedená v tomto uznesení sa vzťahuje na 

obdobie od 1.11.2018 do 31.8.2021. V období od 1.9.2021 do 

31.8.2025 sa uplatňuje výška nájomného podľa zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 001/2016, reg. č. IV/24/16/VMĽŠ v znení 

dodatku reg. č. D/2018/1741/IV/VMĽŠ/OLP zo dňa 13.9.2018. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

14. 

Akademický senát UK  

I. 

podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

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

v znení neskorších predpisov 

 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas s prevodom práv a povinností 

 

Identifikácia zmluvy zmluva o nájme nebytových priestorov č. 012/2017 

reg. č. IV/25/17/VMĽŠ  

Prevádzajúci Zdravomat s. r. o., Brančská 11, Bratislava 851 05 

IČO: 36 769 304 

Nadobúdateľ VERY GOODIES SK s. r. o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava 

831 04    IČO: 35 730 625   

Predmetom dohody o postúpení práv a povinností je prevod všetkých práv a povinností 

prevádzajúceho vyplývajúcich z nájomnej zmluvy na nadobúdateľa. Na základe zmluvy 

o prevode práv a povinností sa nadobúdateľ dňom podpisu zmluvy zaväzuje prevziať na seba 

všetky práva a povinnosti prevádzajúceho, ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy. Nadobúdateľ 



podpisom zmluvy vstupuje do všetkých práv a povinností prevádzajúceho vyplývajúcich 

z nájomnej zmluvy a zaväzuje sa ich plniť a dodržiavať v plnom rozsahu. 

 

II. 

mení uznesenie č. 64/2017 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 3. mája 2017 takto: 

 

pôvodné znenie 

Identifikácia nájomcu Zdravomat s. r. o., Brančská 11, Bratislava 851 05 

IČO: 36 769 304 

nové znenie 

Identifikácia nájomcu VERY GOODIES SK s. r. o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava   

831 04      IČO: 35 730 625 

 

15. 

Akademický senát UK  

I. 

podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

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

v znení neskorších predpisov 

 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas s prevodom práv a povinností 

 

Identifikácia zmluvy zmluva o nájme nebytových priestorov č. 023/2015 

reg. č. IV/26/15/VMĽŠ  

dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 023/2015 

reg. č. IV/176/2015/248/2016/MO 

Prevádzajúci Richard Tahotný, Cajlanská 49, 902 01 Pezinok 

IČO: 41029216 

Nadobúdateľ Molinari, s.r.o., Cígeľská 18, 831 06 Bratislava 

IČO: 36763110 

Predmetom dohody o postúpení práv a povinností je prevod všetkých práv a povinností 

prevádzajúceho vyplývajúcich z nájomnej zmluvy na nadobúdateľa. Na základe zmluvy 

o prevode práv a povinností sa nadobúdateľ dňom podpisu zmluvy zaväzuje prevziať na seba 

všetky práva a povinnosti prevádzajúceho, ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy. Nadobúdateľ 

podpisom zmluvy vstupuje do všetkých práv a povinností prevádzajúceho vyplývajúcich 

z nájomnej zmluvy a zaväzuje sa ich plniť a dodržiavať v plnom rozsahu. 

 

II. 

mení uznesenie č. 8.12 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 25. marca 2015 takto: 

 

pôvodné znenie 

Identifikácia nájomcu Richard Tahotný, Cajlanská 49, 902 01 Pezinok 

IČO: 41029216 

nové znenie 

Identifikácia nájomcu Molinari, s.r.o., Cígeľská 18, 831 06 Bratislava 

IČO: 36763110 

 

III. 

mení uznesenie č. 9.4/2016 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 22. júna 2016 takto: 

 

pôvodné znenie 

Identifikácia nájomcu Richard Tahotný, Cajlanská 49, 902 01 Pezinok 



IČO: 41029216 

nové znenie 

Identifikácia nájomcu Molinari, s.r.o., Cígeľská 18, 831 06 Bratislava 

IČO: 36763110 

 

16. 

Akademický senát UK  

I. 

podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

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

v znení neskorších predpisov 

 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas s prevodom práv a povinností 

 

Identifikácia zmluvy zmluva o nájme nebytových priestorov č. 027/2017 

reg. č. IV/122/17/VMĽŠ 

dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 027/2017 

reg. č. D/218/1372/IV/VMĽŠ/OLP 

Prevádzajúci Vydra Group s. r. o., Staré Grunty 36, Bratislava - mestská časť 

Karlova Ves 841 04    IČO: 50 216 716 

Nadobúdateľ SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA, s.r.o., Sihelné 238, 029 46 

Sihelné    IČO: 44281765 

Predmetom dohody o postúpení práv a povinností je prevod všetkých práv a povinností 

prevádzajúceho vyplývajúcich z nájomnej zmluvy na nadobúdateľa. Na základe zmluvy 

o prevode práv a povinností sa nadobúdateľ dňom podpisu zmluvy zaväzuje prevziať na seba 

všetky práva a povinnosti prevádzajúceho, ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy. Nadobúdateľ 

podpisom zmluvy vstupuje do všetkých práv a povinností prevádzajúceho vyplývajúcich 

z nájomnej zmluvy a zaväzuje sa ich plniť a dodržiavať v plnom rozsahu. 

 

II. 

mení uznesenie č. 86/2018 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 27. júna 2018 takto: 

 

pôvodné znenie 

Identifikácia nájomcu Vydra Group s. r. o., Staré Grunty 36, Bratislava - mestská časť 

Karlova Ves 841 04    IČO: 50 216 716 

nové znenie 

Identifikácia nájomcu SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA, s.r.o., Sihelné 238, 029 46 

Sihelné    IČO: 44281765 

 

17. 

Akademický senát UK  

podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

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

neskorších predpisov 
 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytový priestor v Bratislave na Štúrovej ul. 9, súpisné číslo 

100022, parcela číslo 8890/5, katastrálne územie Staré Mesto, 

zapísaný na LV číslo 4356 o výmere 226 m2 

Identifikácia nájomcu Kníhkupectvo KNIHOMOL, spol. s r. o., Lotyšská 24,  

821 06 Bratislava      IČO: 47 437 731 

Účel nájmu predaj kníh 



Výška nájomného 

podľa zmluvy 

84 EUR/m2/rok  

(18 984 EUR ročne) 

Výška nájomného 

po znížení 

54,15 EUR/m2/rok 

(12 238,99 EUR ročne) 

Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. IV/5/2014/FiF UK je 

zníženie výšky nájomného na dobu od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2020. 

 

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 

predmetom nájmu sú nebytové priestory o výmere 155 m2 (sklad 

47,48 m2, soc. zariadenie 2,24 m2 a obchodné priestory 105,28 m2), 

nachádzajúce sa v Bratislave na Štúrovej ul. č. 9 na parc. č. 8890/5 

k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 4356 

Identifikácia nájomcu AlifeStyle, s.r.o., Štúrova ul. č. 9, 811 02 Bratislava 

IČO: 44 633 513 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nebytové priestory sú určené ako obchodné a skladovacie priestory 

(predajňa skla, porcelánu a spotrebného tovaru pre domácnosť) 

Výška nájomného navrhovaná cena nájmu je 8 EUR/m2/mesiac, t. j. 1240 EUR/mesiac 

bez DPH 

Energie a služby cena za energie je 170 EUR s DPH za mesiac, ktorá sa vyúčtuje 

podľa skutočného odberu za dodávku energií 1x ročne za uplynulý 

rok 

Doba nájmu zmluva na predmet nájmu bola uznesením AS UK č. 8.4/2014 

predĺžená o 5 rokov, t. j. do 30.9.2019 

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 20. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 3. októbra 2018.  

 

Uznesenie Finančnej komisie AS UK č. 1: 

 

Finančná komisia Akademického senátu UK zaujíma nasledovné stanovisko k žiadosti o udelenie 

súhlasu so znížením nájomného UK Kníhkupectvo KNIHOMOL spol. s r.o. : 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť žiadosť 

o udelenie súhlasu so znížením nájomného UK Kníhkupectvo KNIHOMOL spol. s r.o. . 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 10 9 9 1 0 

 

 

Uznesenie Finančnej komisie AS UK č. 2: 

 

Finančná komisia Akademického senátu UK zaujíma nasledovné stanovisko k žiadosti o udelenie 

súhlasu so znížením nájomného spoločnosti AlifeStyle, s.r.o. : 

Finančná komisia Akademického senátu UK neodporúča Akademickému senátu UK schváliť žiadosť 

o udelenie súhlasu so znížením nájomného spoločnosti AlifeStyle, s.r.o. . 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 10 6 0 6 4 

 

Uznesenie Finančnej komisie AS UK č. 3: 

 

Finančná komisia Akademického senátu UK zaujíma nasledovné stanovisko k Žiadostiam o udelenie 

súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť žiadosti  

3 - 18. o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku po zapracovaní uvedených pripomienok. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 10 6 10 0 0 

 

 

Materiál bol prerokovaný na 26. zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 

AS UK dňa 3. októbra 2018. V následnom hlasovaní spôsobom per-rollam komisia prijala 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 6/2018 p. r. 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK (ďalej aj „komisia“) 

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

nehnuteľného majetku UK v správe Vysokoškolského internátu Družba UK nájomcom In Music; 

Martin Derner, Mgr. art.; OFFICE110 architekti, s. r. o. a Vodácky klub Tatran. 



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

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

PLUSIM spol. s r. o.; PROPLUSCO Services; art studio soka, s. r. o. so začiatkom nájmu od 

1. 11. 2018. 

III. odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas s prevodom práv a 

povinností nájomcom v správe Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK nasledovne: 

prevádzajúci:    nadobúdateľ: 

Zdravomat s. r. o.  VERY GOODIES SK s. r. o. 

Richard Tahotný   Molinari, s.r.o. 

Vydra Group s. r. o.  SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA, s.r.o. 

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

nehnuteľného majetku UK v správe Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK nájomcovi unique, 

s. r. o. s dobou nájmu od 1. 11. 2018 do 31. 8. 2021. 

(...) 



Univerzita Komenského v Bratislave 
Farmaceutická fakulta 

 
Ulica odbojárov 10, 832 32 Bratislava 3 

 
 

 

tel.: +421-2-50117101 e-mail: sd@fpharm.uniba.sk web: http://www.fpharm.uniba.sk IČO: 00397865 
 

  

Akademický senát UK  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo nám. 6 

816 06 Bratislava 

 

 

Naša značka:   280 – SD/2018   V Bratislave dňa 26.9.2018 

 

 

Vec: žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku  
 

Žiadateľ: Farmaceutická fakulta UK 

Dekan fakulty/riaditeľ SHS/kvestorka UK :  prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 

názov súčasti, resp. vnútornej organizačnej jednotky Farmaceutická fakulta UK  

 

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

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

komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského v 

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

žiadam  Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho  

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu:  

 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku  

 

Žiadame o udelenie súhlasu s nájmom pozemku – parcela registra „ C “, parcelné číslo 11276/39, 

o výmere 48m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa  BA- m. č. Nové Mesto, 

okres Bratislava III, katastrálne územie Nové Mesto. Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva  č. 

5410 vedenom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom.   

 

2. Identifikácia nájomcu 

 

názov:  ELIMA, s.r.o  

adresa:  Drieňová 16160/1G, 821 01 Bratislava 

zastúpená: Mgr. Eleonóra Klinková 

IČO :   46 380 884 
 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu  

 

Účelom užívania a existencie stavby je sklad s  administratívnym zázemím, ktorý je vo 

vlastníctve nájomcu ELIMA, s.r.o., vlastník pozemku je Univerzita Komenského v Bratislave.  

 

 

 



 

tel.: +421-2-50117101 e-mail: sd@fpharm.uniba.sk web: http://www.fpharm.uniba.sk IČO: 00397865 
 

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

 

výška nájomného sa navrhuje:  2,50 eur/ 1 m2 / 1 rok  

nájom celkom :    120,00 eur ročne ( nájom je oslobodený od DPH ) 

 

Elektrická energia  - bez energií 

 

5. Doba nájmu  

 

od 1.11.2018 do 31.10.2023  

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu  

 

S  nájomcom máme uzatvorenú zmluvu o nájme pozemku. Z dôvodu dobrej spolupráce je 

záujem oboch strán pokračovať v nájomnom vzťahu.  

 

 

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

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  

 

Neplánuje sa technické zhodnotenie  

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Farmaceutická fakulta  

Odbojárov 10 

832 321 Bratislava  

Parč. č. 11276/39 

Výmera:48,00 m 2 

 

 

 

 

 

 

 

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.  

             dekan fakulty 

 

 

 

Prílohy k žiadosti : 

 

1. Situačná mapa 

2. Výpis z LV č. 5410  

3. Čiastočný výpis z LV č. 5410 

4. Výpis z OR – ELIMA, s.r.o. 

 













































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

 

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

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

                        dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava  

                                                                                                            

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
     

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

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

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

rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave 

 

ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

 

1. Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

 

Kancelária – seminárna miestnosť č.121 o rozlohe 34,0 m2, kancelária č.423 o rozlohe 

22,6 m2 , laboratórium č.203 o rozlohe 29,2 m2, laboratórium č.336 o rozlohe 49,0 m2,  

laboratórium č.409 o rozlohe 72,0 m2, laboratórium č.234 o rozlohe 47,5 m2, 

laboratórium č.428 o rozlohe 21,6 m2,  sklad č. 108 o rozlohe 22,60 m2, pričom všetky 

nebytové priestory sa nachádzajú v pavilóne CH2 Univerzity Komenského 

v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej  na LV č.727 pre k.ú. 

Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č.3049/1, 

súp.č. 3278.      

                   

            Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory dočasne neslúžia  

            na plnenie  úloh UK.  

       

2. Identifikácia nájomcu2  

 

SYNKOLA, s.r.o.  

zastúpený : Ing. Roman Fišera, konateľ 

sídlo : Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava –mestská časť Karlova Ves   

IČO : 35 908 629 

DIČ : 2021912178, IČ DPH : SK 2021912178 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.33928/B     

 

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

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

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

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



 

Kancelárie, laboratóriá a sklad pre poskytovanie činností v oblasti výskumu 

prírodných a technických vied a syntézy organických látok 

  

 

4. Výška nájomného  

 

- kancelárie a laboratóriá :  -    66 Eur/ m2/rok 

-     sklad :  -    44 Eur/ m2/rok 

 

        

       5.  Cena za poskytované služby a dodávku energií :  

 

CH2 – 121  -     34,0 m2 – kancelária  (seminárna miestnosť ) : 

El.energia ....................................................1,28 € s DPH /mesiac  (0,48 kWh/deň) 

Teplo ...................................................      26,72  € s DPH/mesiac/ 34,0 m2 

Zrážková  voda : ................................         1,44   € s DPH/  1 mesiac 

Celkom:                        29,44  € s DPH/  1 mesiac 

 

CH2 – 423  -     22,6  m2 - kancelária : 

El.energia ............................................       14,63  € s DPH/mesiac (5,46 kWh/deň) 

Teplo ...................................................       17,76  € s DPH/mesiac/ 22,6 m2 

Vodné...................................................         3,26 €/s DPH/mesiac/ 1 osoba 

Stočné...................................................         3,21 € s DPH/mesiac/ 1 osoba 

Zrážková voda......................................         0,95 € s DPH/mesiac 

Odvoz odpadu .....................................         1,12  € bez DPH/mesiac/ 1 osoba 

Celkom:              40,93  €/  1 mesiac   

 

CH2 – 203  -     29,2  m2 - laboratórium : 

El.energia .............................................       33,66  € s DPH/mesiac (12,56 kWh/deň) 

Teplo .........................................................  22,95  € s DPH/mesiac/ 29,2 m2 

Vodné...................................................         6,52  €/s DPH/mesiac/ 2 osoby 

Stočné...................................................         6,42 € s DPH/mesiac/ 2 osoby 

Zrážková voda......................................         1,24 € s DPH/mesiac 

Odvoz odpadu .....................................         2,24  € bez DPH/mesiac/ 2 osoby 

Celkom:              73,03  €/  1 mesiac   

 

CH2 – 336  -     49,0  m2 - laboratórium : 

El.energia ..............................................       77,50 € s DPH /mesiac (28,92 kWh/deň) 

Teplo ........................................................    38,51  € s DPH/mesiac/ 49,0 m2 

Vodné  ..................................................         9,78 € s DPH/mesiac/ 3 osoby 

Stočné...................................................          9,63 € s DPH/mesiac/ 3 osoby 

Zrážková voda......................................         2,08 € s DPH/mesiac 

Odvoz odpadu .....................................         3,36  € bez DPH/mesiac/ 3 osoby 

Celkom:             140,86  €/ 1 mesiac   

 

CH2 – 409  -     72,0  m2 - laboratórium : 

El.energia ..............................................      133,35 € s DPH /mesiac (49,76 kWh/deň) 

Teplo ........................................................    56,59  € s DPH/mesiac/ 72,0 m2 

Vodné  ..................................................         9,78 € s DPH/mesiac/ 3 osoby 



Stočné...................................................          9,63 € s DPH/mesiac/ 3 osoby 

Zrážková voda......................................         3,05 € s DPH/mesiac  

Odvoz odpadu .....................................         3,36  € bez DPH/mesiac/ 3 osoby 

Celkom:             215,76  €/ 1 mesiac   

 

CH2 – 234  -     47,5  m2 - laboratórium : 

El.energia .................................................    77,13  € s DPH/mesiac (28,78 kWh/deň) 

Teplo ........................................................    37,33  € s DPH/mesiac/ 47,5 m2 

Vodné  ..................................................         9,78 € s  DPH/mesiac/ 3 osoby 

Stočné...................................................          9,63 € s  DPH/mesiac/ 3 osoby 

Zrážková voda......................................          2,01 € s DPH/mesiac  

Odvoz odpadu .........................................      3,36 € bez DPH/mesiac/ 3 osoby 

Celkom:                                  139,24  €/ 1 mesiac 

 

CH2 – 428  -     21,6  m2 - laboratórium : 

El.energia .................................................    57,99  € s DPH/mesiac (21,64 kWh/deň) 

Teplo ........................................................    16,97  € s DPH/mesiac/ 21,6 m2 

Vodné  ..................................................         6,52 € s  DPH/mesiac/ 2 osoby 

Stočné...................................................          6,42 € s  DPH/mesiac/ 2 osoby 

Zrážková voda......................................          1,63 € s DPH/mesiac  

Odvoz odpadu .........................................       2,24 € bez DPH/mesiac/ 2 osoby 

Celkom:                                     91,77  €/ 1 mesiac 

 

CH2 – 108  -     22,6  m2 – sklad : 

Teplo ........................................................    17,76  € s DPH/mesiac/ 22,6 m2 

Zrážková voda......................................          0,95 € s DPH/mesiac  

Celkom:                         18,71 € s DPH/ 1 mesiac 

 

Náklady na energie spolu:                        749,74 €/mesiac  
          

      6.  Doba nájmu : od 1.1.2019 do 31.12.2023 

 

      7.  Zdôvodnenie výberu nájomcu :  

 

            Uvedené priestory mal nájomca  v budove PRIF  UK už prenajaté v predchádzajúcom   

            období.  

 

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

      vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu : 

 

Predmet nájmu nebude nájomcom  technicky zhodnotený.   

 

 

V Bratislave dňa 19.09.2018 

 

 

                                                     doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 

                                                   dekan fakulty 

          



Žiadateľ:            

Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ 

VI Družba, UK 
                                                                                                            

 Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
     

V súlade s § 13 odds. 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, 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  –  miestnosti  č. 929 a č. 930 v celkovej 

výmere 30 m2.  Nebytové priestory sa  nachádzajú v budove č. súpisné 6220, blok  B9, na 1. 

poschodí, na ulici Botanická 7 v obci Bratislava – m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava 

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

Okresným  úradom Bratislava –Katastrálny odbor,  druh stavby 20 – Iná  budova, parcela č.  

3146  o výmere 570 m2  na  ktorej  sa  stavba  nachádza. 

 

2.    Identifikácia nájomcu          

       In Music 

       Sídlo:                       Lehockého 3038/2, 811 05 Bratislava 

       IČO:                         37926373 

       DIČ:                         2022457558 

       IČ DPH:                   Nie je platca DPH 

 

3.     Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu na účely zriadenia skladu na 

uskladnenie pracovno-hudobného materiálu a zriadenie pracovno-hudobného ateliéru s 

klavírom. 

 

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

     Výška   nájomného  39,83  €/ m2/ rok  t.j. 1 194,90 €  ročne  za  celkovú výmeru 30 m2    

prenajatých  priestorov. Nájom je oslobodený od DPH. 

  Cena  za  poskytované  služby  – elektrická energia a ostatné služby  je vo výške 1 608,15 

€/  rok bez DPH,  vypočítaná na základe cien a nákladov  v roku 2017.  

  Z toho: elektrická energia -         1 292,40 € bez DPH 

ostatné služby                  -           315,75 € bez DPH   

 (vodné, stočné, revízia a  údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna  

služba, upratovanie spoločných priestorov, odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a 

dezinsekcia).   

 



 

 

 

5.    Doba nájmu  

 Nájom sa uzatvára  od  01.01.2019  do 31.12.2020.   

    

 6.  Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Uchádzač   je  našim   nájomcom od roku 2017 a má záujem o predĺženie nájmu. Platná 

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. IV/20/17/Družba.    

          

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

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

 Bez technického zhodnotenia.  
 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 27.09.2018  

 

 

 

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

                                                                                     Mgr. Ivan Daňo 

                                                                               riaditeľ VI Družba UK 

  



 
 

 

 

 

 

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, 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  –  miestnosti  č. 938 a č. 939 v celkovej 

výmere 30 m2.  Nebytové priestory sa  nachádzajú v budove č. súpisné 6220, blok  B9, na 1. 

poschodí, na ulici Botanická 7 v obci Bratislava – m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava 

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

Okresným  úradom Bratislava –Katastrálny odbor,  druh stavby 20 – Iná  budova, parcela č.  

3146  o výmere 570 m2  na  ktorej  sa  stavba  nachádza. 

 

2.    Identifikácia nájomcu          

       Martin Derner , Mgr. art. 

       Sídlo:                       Námestie SNP 475/16, 811 06 Bratislava 

       DIČ:                         1076193481 

       IČ DPH:                   Nie je platca DPH 

 

3.     Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu na účely zriadenia skladu na 

uskladnenie kníh, papiera a iného spotrebného výtvarníckeho materiálu. 

 

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

     Výška   nájomného  39,83  €/ m2/ rok  t.j. 1 194,90 €  ročne  za  celkovú výmeru 30 m2    

prenajatých  priestorov. Nájom je oslobodený od DPH. 

  Cena  za  poskytované  služby  – elektrická energia a ostatné služby  je vo výške 354,63 

€/ rok bez DPH,  vypočítaná na základe cien a nákladov  v roku 2017.  

  Z toho: elektrická energia -          38,88 € bez DPH 

ostatné služby                  -           315,75 € bez DPH   

 (vodné, stočné, revízia a  údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna  

služba, upratovanie spoločných priestorov, odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a 

dezinsekcia).   

 

 

 



 

5.    Doba nájmu  

 Nájom sa uzatvára  od  01.01.2019  do 31.12.2020.   

    

 6.  Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Uchádzač   je  našim   nájomcom od roku 2014 a má záujem o predĺženie nájmu. Platná 

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. IV/3/16/Družba a platná Zmluva č. 

IV/3/16/3/17/Družba, (ukončené náj. zmluvy č: IV/6/14/Družba a č. IV/I/15/Družba).   

          

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

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

 Bez technického zhodnotenia.  
 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 27.09.2018  

 

 

 

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

                                                                                     Mgr. Ivan Daňo 

                                                                               riaditeľ VI Družba UK 

  



 
 

 

 

 

 

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, 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  –  miestnosť  č. 937, 943 a 944  o výmere 40 

m2.  Nebytové priestory sa  nachádzajú v budove č. súpisné 6220, blok  B9, 1. poschodie, na 

ulici Botanická 7 v obci Bratislava – m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV,  

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

úradom Bratislava –Katastrálny odbor,  druh stavby 20 – Iná  budova, parcela č.  3146  

o výmere 570 m2  na  ktorej  sa  stavba  nachádza. 

 

2.    Identifikácia nájomcu          

       OFFICE110 architekti, s.r.o. 

       Sídlo:                       29. augusta 30, 811 09 Bratislava 

       IČO:        36 738 034 

       DIČ:                         2022327362 

       IČ DPH:                   SK2020327362 

 

3.     Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu na účely zriadenia kancelárií pre 

architektov. 

 

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

     Výška   nájomného  39,83  €/ m2/ rok  t.j. 1 593,20 €  ročne  za  celkovú výmeru 40 m2    

prenajatých  priestorov. Nájom je oslobodený od DPH. 

  Cena  za  poskytované  služby  – elektrická energia a ostatné služby  je vo výške 1 974,03 

€/ rok bez DPH,  vypočítaná na základe cien a nákladov  v roku 2017.  

  Z toho: elektrická energia -          1 404,73 € bez DPH 

ostatné služby                  -                569,30 € bez DPH   

 (vodné, stočné, revízia a  údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna  

služba, upratovanie spoločných priestorov, odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a 

dezinsekcia).   

 

 



 

 

5.    Doba nájmu  

 Nájom sa uzatvára  od  01.01.2019  do 31.12.2020.   

    

 6.  Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Uchádzač   je  našim   nájomcom od roku 2007 a má záujem o predĺženie nájmu. Platná 

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. IV/1/16/Družba s platným Dodatkom š. 

IV/1/16/8/16/Družba. (História  náj. zmlúv: č: IV/4/07/Družba, č. IV/30/10/VI Družba, č. 

IV/3/15/Družba). 

          

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

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

 Bez technického zhodnotenia.  
 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 27.09.2018  

 

 

 

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

                                                                                     Mgr. Ivan Daňo 

                                                                               riaditeľ VI Družba UK 

  



 
 

 

 

 

 

 

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, 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  –  miestnosť  č. 906  o výmere 20 m2.  

Nebytové priestory sa  nachádzajú v budove č. súpisné 6220, blok  B9, prízemie, na ulici 

Botanická 7 v obci Bratislava – m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV,  katastrálne 

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

Bratislava –Katastrálny odbor,  druh stavby 20 – Iná  budova, parcela č.  3146  o výmere 

570 m2  na  ktorej  sa  stavba  nachádza. 

 

2.    Identifikácia nájomcu          
       Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava, o.z. 

       Sídlo:                       Botanická 22/11, 841 04 Bratislava 

       IČO:        00686778 

       DIČ:                         2020802487 

       IČ DPH:                   SK2020802487 

 

3.     Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu na účely zriadenia provizórneho 

dočasného skladu na uskladnenie športových potrieb. 

 

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

     Výška   nájomného  39,83  €/ m2/ rok  t.j. 796,60 €  ročne  za  celkovú výmeru 20 m2    

prenajatých  priestorov. Nájom je oslobodený od DPH. 

  Cena  za  poskytované  služby  – elektrická energia a ostatné služby  je vo výške 304,79 

€/ rok bez DPH,  vypočítaná na základe cien a nákladov  v roku 2017.  

  Z toho: elektrická energia -          224,16 € bez DPH 

ostatné služby                  -               80,63 € bez DPH   

 (vodné, stočné, revízia a  údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna  

služba, upratovanie spoločných priestorov, odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a 

dezinsekcia).   

 

 



 

 

5.    Doba nájmu  

 Nájom sa uzatvára  od  05.11.2018  do 31.03.2019.   

    

 6.  Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Uchádzač   je  našim   nájomcom od roku 2013, ktorý využíva nebytový priestor každý 

rok sezónne na 5 mesiacov na uskladnenie športových potrieb. Posledná Zmluva o nájme 

nebytových priestorov č. IV/4/17/Družba z roku 2017/2018.  

          

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

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

 Bez technického zhodnotenia.  
 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 27.09.2018  

 

 

 

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

                                                                                     Mgr. Ivan Daňo 

                                                                               riaditeľ VI Družba UK 

  



 
 

 

 

 

 

Kristek
Obdĺžnik



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 žiadosti je nájom nebytových priestorov o výmere 170,52 m2  ktoré sa 

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

PLUSIM spol. s r.o. 

Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava         

IČO: 35818565     

IČ DPH: SK 2020224921 

DIČ: 2020224921 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 

Odd: Sro, Vložka: 24752/B     

V zastúpení: Mgr. Radoslav Stankoven, konateľ 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Kancelárie. 

 

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

Nájomné 45,-EUR/m2/rok bez DPH (t. j. 7 673,40 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru 

predmetu nájmu), energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná 

cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 



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 1.10.2018 do 31.3.2021 

 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2010 a žiada o rozšírenie nájmu(telefonicky).  

 

Platná nájomná zmluva č. 012/2018, reg.č. Z/2018/798/IV/VMĽŠ/OLP(uznesenie AS UK 

č.16/2018 zo dňa 28.3.20018) bola uzatvorená na dobu nájmu od 1.4.2018 do 31.3.2021. 

 

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje rozšíriť rozsah nájmu z 219 m2 na 389,52 m2. Výška 

nájmu sa nemení. 

 

Iné nájomné zmluvy:  

Nájomná zmluva č. 016/2009, reg.č. IV/1/10/VMĽŠ,(uznesenie AS UK č.9 zo dňa 

11.11.2009) bola uzatvorená na dobu nájmu od 1.1.2010 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 od 1.10.2018 

(389,52 m2) 

 
 

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: xxx 

ako správca  
 

Na strane nájomcu: PLUSIM spol. s r.o. 

Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava         

IČO: 35818565     

IČ DPH: SK 2020224921 

DIČ: 2020224921 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 

Odd: Sro, Vložka: 24752/B     

V zastúpení: Mgr. Radoslav Stankoven, konateľ 

ako nájomca 
 

 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  

Elektrická energia 519,36,-EUR plus DPH 

Studená voda 100,-EUR plus DPH 

Teplá voda 140,-EUR plus DPH 

Teplo na vykurovanie 779,04,-EUR plus DPH 

Odvoz a likvidácia odpadu 19,68,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                               1 558,08 -EUR plus DPH 

 

  



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

Marketingové oddelenie 
   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 žiadosti je nájom nebytových priestorov o celkovej výmere 97,25 m2, ktoré 

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

PROPLUSCO Services spol. s r.o.  

Sídlo / Miesto podnikania: Staré Grunty 36, Bratislava 841 04 

IČO:  47 908 611     

Zapísaná v obchodnom registri okr. Súdu Bratislava 1   

Oddiel: s.r.o, Vložka číslo: 100743/B   

DIČ: 2024145651 

IČ DPH: SK2024145651 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Kancelárie. 

 

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

Nájomné 45,-EUR/m2/rok bez DPH (t. j. 4 376,25 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 

Marketingové oddelenie 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 
5. Doba nájmu 

Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1.10.2018 do 31.12.2019 

 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2010 a žiada o rozšírenie nájmu (osobne).  

 

Platná nájomná zmluva č. 012/2015, reg.č. IV/12/15/VMĽŠ (uznesenie AS UK č.13.12.1 zo 

dňa 18. 2.2015) bola uzatvorená na dobu nájmu od 1.1.2015 do 31.12.2019. 

 

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve reg. číslo: IV/12/15/35/16/VMĽŠ (uznesenie AS UK 

č. 21.2/2016 zo dňa 20.04.2016) bol uzatvorený dňa 29.4.2016. Rozsah predmetu nájmu bol 

rozšírený  o 65,96 m2 na celkovú výmeru 182,78 m2, doba nájmu sa nemenila, jednotková 

výška nájomného za m2 sa dodatkom nezmenila. 

 

 

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje rozšíriť rozsah nájmu z 182,78 m2 na 280,03 m2. Výška 

nájmu sa nemení. 

 

 

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  

   (280,03m2) 

 
                                                             

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 spol. s r.o.  

Sídlo / Miesto podnikania: Staré Grunty 36, Bratislava 841 04 

IČO:  47 908 611     

Zapísaná v obchodnom registri okr. Súdu Bratislava 1   

Oddiel: s.r.o, Vložka číslo: 100743/B   

DIČ: 2024145651 

IČ DPH: SK2024145651 

ako nájomca 

 

 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  

Elektrická energia 373,37,-EUR plus DPH 

Studená voda 70,00 -EUR plus DPH 

Teplá voda 100,00 -EUR plus DPH 

Teplo na vykurovanie 560,06,-EUR plus DPH 

Odvoz a likvidácia odpadu 16,69,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                  1 120,12 -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 celkovej výmere 112,04 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 

Výtvarný ateliér. 

 

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

Nájomné 20,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 2 240,8 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 1.10.2018 do 30.9.2023. 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2016, požiadal o predĺženie nájmu a rozšírenie nájmu 

o 16,09 m2. 

 

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. 

 

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje rozšíriť rozsah predmetu nájmu o 16,09 m2, jednotková 

výška nájomného za m2   sa zvyšuje z 18 Eur/m2/rok na 20 Eur/m2/rok. Doba nájmu sa 

navrhuje predĺžiť do 30.9.2023. 

 

Iné nájomné zmluvy: 

 

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. 

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. 

 

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:  

Číslo účtu:  

ako nájomca 

 

 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  

Elektrická energia 149,39,-EUR plus DPH 

Studená voda 30,00 -EUR plus DPH 

Teplá voda 40,00 -EUR plus DPH 

Teplo na vykurovanie 224,08,-EUR plus DPH 

Odvoz a likvidácia odpadu 4,69,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                   448,16, -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 žiadosti  je nájom nebytových priestorov o výmere 210,60 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok C, 2.posch. o výmere 25 m2 

a blok C, 1.posch. o výmere 185,60 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 2934, o výmere 5474 m2, na ktorej 

sa stavba nachádza. 

 

 

 

2. Indentifikácia nájomcu 

 

unique, s.r.o. 

Sídlo / Miesto podnikania: 958, Závod 908 72  

IČO: 36 815 128      

Zapísaná v obchodnom registri okr. Súdu Bratislava 1   

Oddiel: s.r.o, Vložka číslo: 47299/B 

IČ DPH: SK2022432016 

DIČ: 2022432016 

 

 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Šatňa a bar 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 
 

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

Nájomné 10,- eur/m2/rok , t.j. 250,- eur ročne za priestory o výmere 25 m2 a 30,-eur/m2/rok, 

t.j. 5 088,16,- eur  ročne za priestory o výmere 185,60 m2 (t. j. 7 126,08,- EUR bez DPH 

ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu), energie a služby zálohový poplatok 16,-

EUR/m2/rok plus DPH za priestory o výmere 185,60 m2 a 8 Eur/m2/rok plus DPH za 

priestory o výmere 25 m2.. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

 

5. Doba nájmu 

Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1.10.2018 do 31.8.2025. 

 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2016 a žiada o zníženie nájomného. /písomne/  

 

Platná nájomná zmluva č. 001/2016, reg.č. IV/24/16/VMĽŠ(uznesenie AS UK č.19.9./2015 

zo dňa 16.11.2015) bola uzatvorená na dobu nájmu od 1.1.2016 do 31.8.2025. 

Dodatok č.001/2016 reg.č. D/2018/1741/IV/VMĽŠ/OLP bol uzatvorený  dňa 13.9.2018. 

Rozsah nájmu bol zmenšený o 90,78m2 na celkovú výmeru 210,60 m2, doba nájmu sa 

nemenila, výška nájomného sa nemenila. 

 

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje znížiť výšku nájomného  z 50 Eur/m2 na 30 Eur/m2/rok.  

Doba nájmu sa nemení. 

 

Iné nájomné zmluvy:  

 

Nájomná zmluva č. 045/2008, reg.č. IV/14/09/ĽS, zo dňa 3. 7. 2009, bola uzatvorená na dobu 

nájmu od 1.1.2010 do 31.12.2019. 

Nájomná zmluva č. 043/2008, reg.č. IV/15/09/ĽS, zo dňa 3. 7. 2009, bola uzatvorená na dobu 

nájmu od 1.1.2010 do 31.12.2019. 

 

 

 

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 

 



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 s prevodom práv a povinností. 

 

  Jedná sa o zmluvu č. 012/2017, reg.č. IV/25/17/VMĽŠ v súčasnosti uzavretú so 

spoločnosťou Zdravomat s. r. o. ( ďalej len„prevádzajúci“), ktorá žiada o prevod práv 

a povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy na spoločnosť VERY GOODIES SK s. r. o.   

.(ďalej len „nadobúdateľ“). Predmetný nájom bol schválený Akademickým senátom UK, 

uznesenie č. 64/2017 zo dňa 3.5.2017.  

    

 

Prevádzajúci:  

Zdravomat s. r. o. 
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45654/B 

Sídlo: Brančská 11, Bratislava 851 05 

IČO: 36 769 304 

IČ DPH: SK2022380195 

 

Nadobúdateľ:  

VERY GOODIES SK s. r. o.   

Sídlo:  Nová Rožňavská   134/A, Bratislava   831 04 

IČO: 35 730 625   

IČ DPH:  SK2020251090 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: sro, Vložka číslo: 15814/B 

 

 

  Predmetom tejto žiadosti je prevod všetkých práv a povinností prevádzajúceho 

vyplývajúcich z nájomnej zmluvy na nadobúdateľa. Na základe zmluvy o prevode práv 

a povinností(ďalej len “zmluvy“ sa nadobúdateľ dňom podpisu zmluvy zaväzuje prevziať na 

seba všetky práva a povinnosti prevádzajúceho, ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy. 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 
Nadobúdateľ podpisom zmluvy vstupuje do všetkých práv a povinností prevádzajúceho 

vyplývajúcich z nájomnej zmluvy a zaväzuje sa ich plniť a dodržiavať v plnom rozsahu.  

 

 

                                                                                                         

_________________________ 

                                                                                   Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA 

                                                                                 riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK 
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ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
č. 012/2017 

uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 

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: Zdravomat s. r. o. 
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45654/B 
Zastúpená: Ing. Vladimír Tlčík, konateľ 
Sídlo: Brančská 11, Bratislava 851 05 
IČO: 36 769 304 
IČ DPH: SK2022380195 
Bankové spojenie :  
Číslo účtu IBAN :  
SWIFT/BIC :  
Kontakt:  
ako nájomca 
 
uzatvárajú v súlade s ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č.259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov túto     
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zmluvu o nájme nebytových priestorov. 
 

Predmetný nájom bol schválený uznesením Akademického senátu Univerzity Komenského 
v Bratislave (ďalej len ,,AS UK“) č.64/2017 zo dňa 3.5.2017. Kópia uznesenia tvorí prílohu   
č.1 tejto zmluvy. 

 
 

 
Čl. I 

Predmet nájmu 
 
1) Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových  priestorov o výmere 1 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok I, prízemie)  na ulici 
Staré Grunty 36 v obci Bratislava, okres Bratislava IV, obec BA – m.č.  Karlova Ves, 
katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným 
úradom Bratislava.  Katastrálny odbor, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie 
a výskum“, číslo parcely 2940/24, o výmere 8942 m2 na ktorej sa stavba nachádza. 

 
2)  Prenajaté nebytové priestory uvedené v ods. 1 (ďalej len ,,predmet nájmu“) sú vyznačené 

šrafovaním na situačnom pláne, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Kópia listu 
vlastníctva č. 727 tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. Predmet nájmu je vo výlučnom 
vlastníctve prenajímateľa a v užívaní správcu. 

 
3)  Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu do dočasného užívania za odplatu 

a nájomca ho do dočasného užívania preberá. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu 
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a platiť prenajímateľovi nájomné a platby za 
služby, ktorých poskytovanie je s užívaním predmetu nájmu spojené podľa tejto zmluvy. 

 
Čl. II 

Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
 

1)  Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu za účelom prevádzky potravinového 
automatu. 

 
2)  Nájomca vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností, na ktoré si predmet nájmu    

prenajal. Kópia výpisu z obchodného registra je prílohou č. 4 tejto zmluvy. 
 
3)  Účel nájmu je možné meniť po dohode zmluvných strán formou písomného dodatku 

k tejto zmluve. 
  

Čl. III 
Doba nájmu 

 
1)  Nájom sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 2 roky a 10 mesiacov, od 1.6.2017 do 

31.3.2020. 
 
2) Dohodnutú dobu nájmu je možné predĺžiť výlučne formou písomného dodatku k tejto 

zmluve. Ak celková doba nájmu, ktorú tvorí doterajšia doba nájmu a budúca doba nájmu, 
presahuje trvanie jedného roka, na platnosť dodatku je potrebný predchádzajúci písomný 
súhlas AS UK.  



 3 

 
Čl. IV 

Nájomné 
 

1)  Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 150,- eur/m2/rok , t.j. 150,- eur ročne 
za celkovú výmeru predmetu nájmu. 

 
2)  Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné štvrťročne vopred, a to vo výške 37,50  eur (slovom: 

tridsaťsedem eur a päťdesiat centov) Nájom je oslobodený od DPH. 
 
3) Nájomca zaplatí štvrťročné  nájomné na základe faktúry vystavenej prenajímateľom vždy 

k 15. dňu prvého kalendárneho mesiaca daného kalendárneho štvrťroka, a to na účet 
v Štátnej pokladnici, č.ú. 7000084736/8180 so splatnosťou uvedenou na faktúre. 

 
4)  Ak deň začiatku nájomného vzťahu pripadne na iný než prvý deň príslušného 

kalendárneho štvrťroka, nájomca je povinný zaplatiť alikvótnu časť  nájomného za takýto 
prvý neúplný kalendárny štvrťrok, do 10 dní od vzniku nájomného vzťahu. 

 
5)  Peňažný záväzok nájomcu zaplatiť nájomné sa považuje za splnený okamihom pripísania 

peňažných prostriedkov na bankový účet podľa ods.3. 
 
6)  Prenajímateľ je oprávnený jedenkrát v kalendárnom roku jednostranne zvýšiť nájomné 

podľa ods.1 o percentuálnu mieru inflácie publikovanú Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky za predchádzajúci kalendárny rok podľa vývoju indexu spotrebiteľských cien. 
O výške nového nájomného podľa predchádzajúcej vety bude nájomca písomne 
informovaný najneskôr do 31.marca príslušného kalendárneho roka. Prenajímateľ je týmto 
spôsobom oprávnený upraviť výšku dohodnutého nájomného prvý krát v roku 2018. 
Zvýšenie nájomného oznámi nájomcovi za prenajímateľa listom správca majetku. 

 
 
 
 
 
 

Čl. V 
Cena za služby spojené s užívaním predmetu nájmu 

 
1) Nájomca je povinný okrem nájomného platiť prenajímateľovi cenu za služby spojené 

s užívaním predmetu nájmu (ďalej len  ,,cena za služby,,)  plus DPH. 
 
2) Službami spojenými s užívaním predmetu nájmu sú tieto služby:  
 
       a)dodávka elektriny 
  
3)  Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady upratovanie predmetu nájmu. 
 
4) Cena za služby je určená prenajímateľom zálohovo na základe skutočných nákladov na 

služby spojené s užívaním predmetu nájmu za predchádzajúci rok. Cena za služby 
vyčíslená na 1 m2 je 240 eur plus DPH, celková cena za služby je 240,- eur/rok plus DPH. 
Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu č.5 tejto zmluvy. 
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5) Cenu za služby je nájomca povinný platiť štvrťročne vopred na základe faktúry, ktorú mu 

vystaví prenajímateľ vždy najneskôr do 15. dňa prvého kalendárneho mesiaca daného 
kalendárneho štvrťroka,  a to na účet v Štátnej pokladnici, č.ú. 7000084736/8180 so 
splatnosťou uvedenou na faktúre. Ak sa v priebehu kalendárneho roka zvýši cena služieb, 
alebo spotreba služieb prenajímateľ je oprávnený vystaviť nový zálohový list a nájomca 
sa zaväzuje platiť úhradu za služby primerane zvýšenú. 

 
6) Skutočnú cenu služby za príslušný kalendárny rok  prenajímateľ nájomcovi vyúčtuje so 

31.mája nasledujúceho kalendárneho roka. Vo vyúčtovaní prenajímateľ zohľadní rozdiel 
medzi zálohami za služby zaplatenými nájomcom a skutočnou cenou za služby vyčíslenou 
na základe odpočtu meračov spotreby, prípadne na základe výšky vyúčtovacích faktúr od 
dodávateľov služieb. 

 
7) Nedoplatok z vyúčtovania je nájomca povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa doručenia 

vyúčtovania na účet prenajímateľa. Preplatok z vyúčtovania prenajímateľ vráti do 15 dní 
odo dňa vystavenia vyúčtovania na účet nájomcu. 

                                
 
 
 
 
                                           

Čl. VI 
Práva a povinnosti prenajímateľa 

 
1) Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave podľa preberacieho 

protokolu a ktorý nájomca dôkladne pozná, akceptuje ho a v tomto stave ho preberá. 
Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že prenajímateľ nie je v čase trvania nájmu povinný 
predmet nájmu udržiavať v stave spôsobilom na dohovorené užívanie, túto povinnosť na 
seba preberá nájomca. 

 
2) Prenajímateľ je oprávnený kontrolovať, či nájomca užíva predmet nájmu v súlade 

s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a za týmto účelom vstupovať do predmetu 
nájmu v sprievode poverenej osoby nájomcu. 

 

3) Prenajímateľ je povinný zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je 
s užívaním predmetu nájmu spojené (čl.V ods.2) 

 

4) V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov (§24 zákona č.595/2003 
Z.z.) predmet nájmu odpisuje prenajímateľ. 

 

5) Prenajímateľ si v prípade omeškania  nájomcu s platením nájomného uplatní úroky 
z omeškania podľa § 517 ods.2 Občianskeho zákonníka. 
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Čl. VII 
Práva a povinnosti nájomcu 

 
1) Nájomca sa zaväzuje prevziať predmet nájmu v stave podľa preberacieho protokolu. 

Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať výlučne na účel, spôsobom a v rozsahu 
dohodnutom v tejto zmluve. 

  
2) Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi nájomné a cenu za služby spojené s užívaním 

predmetu nájmu v dohodnutých termínoch splatnosti. 
 
3) Nájomca je povinný chrániť predmet nájmu pred poškodením, nadmerným 

opotrebovaním a zničením, neznehodnocovať ho nedostatočnou údržbou a zabezpečovať 
celkovú riadnu starostlivosť o predmet nájmu. 

 
4) Nájomca na seba preberá všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej obrany 
a požiarnej ochrany (ďalej len ,,predpisy BOZP, CO a PO“), je povinný tieto predpisy 
a vnútorné predpisy prenajímateľa dodržiavať a plnenie všetkým povinností z nich 
vyplývajúcich zabezpečiť na vlastné náklady. Nájomca určí konkrétnu osobu, ktorá bude 
zodpovedná za dodržiavanie predpisov BOZP, CO a PO.  

 
 

5) Nájomca rovnako nie je oprávnený vykonávať na predmete nájmu stavebné úpravy ako aj 
ďalšie zmeny bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

 
6) Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opráv, 

ktoré má zabezpečiť prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti nájomca zodpovedá za 
škodu tým spôsobenú. 

 
7) Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu alebo výpožičky, nemá 

prednostné právo na kúpu predmetu nájmu, nemôže naň zriadiť záložné právo ani ho inak 
zaťažiť. 

 
8) Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi prístup k predmetu nájmu za účelom 

kontroly. 
 
9) Nájomca na svoje náklady poistí predmet nájmu a vnesený majetok do prenajatých 

priestorov proti živelným udalostiam a proti krádeži. 
 
10)  Nájomca je povinný riadne označiť predmet nájmu svojím obchodným menom, alebo 

názvom a v označení uviesť kontaktnú osobu a telefónne číslo na kontaktnú osobu 
nájomcu. 

 
11) Ak nájomca poruší ktorúkoľvek zo zmluvných povinností podľa ods. 10 , je povinný 

zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 eur. Tým nie je dotknutý nárok 
prenajímateľa na náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek povinnosti podľa 
odseku 10 . 
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Čl. VIII 

Ďalšie dojednania 
 

1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení 
záväzkov z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach 
potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy. 

 
2) Zmluvné strany sa zaväzujú písomne si oznámiť každú zmenu týkajúcu sa účtovných 

a daňových údajov (názov, sídlo, identifikačné číslo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 
pracovných dní odo dňa zmeny. Zmluvná strana, ktorá túto povinnosť nesplní, zodpovedá 
druhej zmluvnej strane v plnej výške za škodu, ktorá v jej dôsledku toho vznikla.  

 
3) Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná 

nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. 
 
4) Ak nájomca vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa, je povinný po skončení 

nájmu uviesť predmet nájmu na svoje náklady do pôvodného stavu. 
 
5) V prípade ukončenia nájmu, nájomca je povinný do 18.00. hodiny v deň, keď končí 

nájom, predmet nájmu vypratať. Pri nesplnení tejto povinnosti sa nájomca zaväzuje 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku mesačného nájomného za každý i začatý 
mesiac omeškania s vyprataním predmetu nájmu. 

 
6) Ak nájomca nevyprace predmet nájmu podľa ods.5, podpisom tejto zmluvy nájomca 

splnomocňuje prenajímateľa: 
a) vstúpiť do priestorov predmetu nájmu; 
b) za prítomnosti dvoch osôb vykonať súpis vecí nájomcu umiestnených v predmete 

nájmu a na náklady nájomcu ich uskladniť na mieste, ktoré prenajímateľ uzná za 
vhodné; 

c) vykonať všetky ďalšie nevyhnutné úkony potrebné na vypratanie predmetu nájmu. 
 

7) Nájomca je oprávnený vymeniť potravinové automaty za iné automaty rovnakého druhu 
a kvality,  tieto zmeny a práce súvisiace so zmenou automatov smie vykonať len nájomca 
alebo odborník s písomným súhlasom nájomcu.  
 

8) Nájomca vykonáva bezplatne riadnu údržbu a dopĺňanie potravinových automatov. 
Výhradné právo na výber peňazí z potravinových automatov má nájomca. Nájomca 
použije na dopĺňanie potravinových automatov len nezávadné suroviny, ktoré sú povolené 
na predaj. V prípade, že sa zmenia prevádzkové náklady nájomcu, je tento  oprávnený 
primerane zvýšiť svoje ceny. Nájomca môže podľa potreby vykonať odpovedajúcu zmenu 
sortimentu. 

 
9) Poruchy potravinových automatov ktoré vzniknú v priebehu riadneho používania  alebo 

ich prirodzeným opotrebovaním, odstráni nájomca na vlastné náklady.  
 
10)  Prenajímateľ sa zaväzuje nevypínať zariadenia bez vážnej príčiny a ak k tomu dôjde, 

bude bezodkladne informovať nájomcu e-mailom na adresu : dagmar@zdravomat.com 
alebo telefonicky na číslo 0918 454 341.  Prenajímateľ nezodpovedá  za vypnutie tretími 
stranami, nie je povinný kontrolovať funkčnosť zariadenia, ani oznamovať prípadné 
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poruchy. Nájomca zodpovedá za  prípadné škody ktoré môžu prevádzkou jeho zaradenia 
vzniknúť na majetku prenajímateľa a  je povinný sa v tejto veci poistiť.   

 
 
 
 
 

Čl. IX 
Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu 

 
1) Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu nájomcovi a nájomca sa zaväzuje 

prevziať predmet nájmu od prenajímateľa v deň začiatku nájomného vzťahu podľa   čl. III 
ods.1 tejto zmluvy. 

 
2) Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu vyhotovia písomný 

preberací protokol, v ktorom uvedú najmä: 
 
a) popis stavu, v akom sa predmet nájmu nachádza v čase jeho odovzdania 

a prevzatia vrátane spísania závad; 
b) zoznam zariadení a iných hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v predmete nájmu; 
c) údaj o počiatočných stavoch meračov médií a energií; 
d) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán. 

  
3) Pri skončení nájmu sa zmluvné strany zaväzujú spísať protokol o odovzdaní a prevzatí 

predmetu nájmu a náležitosťami podľa ods.2. 
 
4) Pri skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odstrániť z predmetu nájmu na vlastné náklady 

všetky zariadenia a iné hnuteľné veci, ktoré vniesol na predmet nájmu. Nájomca sa 
súčasne zaväzuje odovzdať prenajímateľovi predmet nájmu v stave zodpovedajúcom 
dojednanému spôsobu užívania, ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave 
v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

 
 
 
 

Čl. X 
Skončenie nájmu 

 
1) Nájomný vzťah založený touto zmluvou skončí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý. 
 
2) Nájomný vzťah založený touto zmluvou môže pred uplynutím dojednanej doby skončiť 

tiež písomnou dohodou zmluvných strán, odstúpením od tejto zmluvy alebo výpoveďou  
niektorej zo zmluvných strán. 

 
3) Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu pred uplynutím dohodnutej doby, ak:  

  
a) nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou, najmä ak porušuje 

ustanovenia čl. II a čl. VII až VIII; 
b) nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo úhradou  za 

služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom; 
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c) nájomca alebo osoby, ktoré sním užívajú predmet nájmu, napriek písomnému 
upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok; 

d) bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať 
predmet nájmu; 

e) nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu; 
f) predmetom nájmu je nebytový priestor v nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe 

podľa zákona č.403/1990Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových 
krívd; 

g) predmetom nájmu je nebytový priestor v nehnuteľnosti prevedenej pôvodnému 
vlastníkovi podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde 
a inému poľnohospodársku majetku. 

 
4) Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu pred uplynutím dohodnutej doby, ak: 

 
a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si predmet nájmu najal; 
b) sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené 

užívanie; 
c) prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z § 5 ods. 1 zákona č. 

116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, ak sa v tejto zmluve nedohodlo inak. 
 

d) Ak bude počet predaných porcií v potravinovom automate nízky a ukáže sa                      
nerentabilnosť, je nájomca oprávnený vypovedať zmluvu bez ohľadu na dobu 
platnosti tejto zmluvy uvedenú v článku III., prípadne znížiť počet 
prevádzkovaných automatov. 

 
5) Výpovedná lehota v prípadoch podľa ods. 3 a 4 je jednomesačná a začína plynúť od 

prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
 
6) Prenajímateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak: 

 
a) nájomca bezdôvodne odmieta protokolárne prevziať predmet nájmu napriek tomu, 

že tento spĺňa všetky dojednané podmienky; 
b) nájomca napriek písomnej výzve užíva predmet nájmu alebo ak trpí užívanie 

predmetu nájmu takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu 
hrozí značná škoda; 

c) nájomca opakovane porušil inú svoju povinnosť dohodnutú v tejto zmluve než je 
uvedené v ods.3. 

 
7) Účinky okamžitého odstúpenia od zmluvy podľa ods.6  nastávajú doručením písomného 

oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
 
8) Nájomný vzťah ďalej zaniká: 
 

a) zánikom predmetu nájmu; 
b) zánikom právnickej osoby, ak je nájomcom;  

 
 
 

Čl. XI 
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Doručovanie písomností 
 

1) Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy sa rozumie doručenie 
písomnosti doporučene poštou na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenia príslušnej zmluvnej strane. 

 
2) Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, 

doručovanú písomnosť prevzala, čo potvrdila svojím podpisom na rovnopise písomnosti 
alebo na osobitnej doručenke, odoprela prevziať alebo deň, v ktorý márne uplynula lehota 
pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte. 

 
 
 
 

Čl. XII 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1) Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán, a to vo forme 

číslovaného dodatku, okrem zmeny podľa čl. IV ods. 6, čl. V ods. 5. 
 
 

2) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy tak, ako to vyplýva z obsahu textu 
tejto zmluvy. 

 
3) Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 

ustanoveniami zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

 
 
4) Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr 

stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných 
ustanovení sa použije právna úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto 
zmluvy a následne v danej veci zmluvné strany čo najskôr uzatvoria platný dodatok podľa 
ods.1. 
 

5) Nájomca priestory uvedené v Čl. I ods. 1 tejto zmluvy fakticky užíval v trvaní od 
15.4.2017.  Za uvedené obdobie sa nájomca zaväzuje uhradiť nájomné v zmysle Čl. IV 
tejto zmluvy  ako i cenu za služby  spojené s užívaním predmetu nájmu v zmysle Čl.V 
tejto zmluvy jednorázovo na základe faktúry vystavenej prenajímateľom v prospech účtu 
prenajímateľa č.  7000084736/8180 vedenom v Štátnej pokladnici v lehote uvedenej na 
faktúre.  Cena za nájom a služby spojené s užívaním predmetu nájmu za obdobie od 
15.4.2017 do nadobudnutia účinnosti  tejto zmluvy bude fakturovaná spätne. Faktúra bude 
vystavená do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 
 
6) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť  nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv Úradu vlády. 
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7) Nájomca súhlasí s kompletným zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 
 

 
8) Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.  

Jedno vyhotovenie tejto zmluvy prevezme prenajímateľ a po jednom správca a nájomca.  
 
 
9) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak toho ,že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju 
vlastnoručne podpísali. 

 
 V Bratislave dňa ...........             V ....................dňa.............  V ........................dňa.............. 
 
  Prenajímateľ:                                Správca:                                     Nájomca: 
 
 
  
––––––––––––––––                      ––––––––––––––––––               ––––––––––––––––– 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.                      Mgr. Róbert Gula                          Ing. Vladimír Tlčík 

                                                                                                           Zdravomat s. r. o. 
 
 
                                                                                                         
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Kópia uznesenia AS UK 
Príloha č. 2 – Situačný plán 
Príloha č. 3 – LV č. 727 
Príloha č. 4 –Výpis z obchodného registra 
Príloha č. 5 - Zálohový list platieb za jednotlivé služby 
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Zálohový list platieb od 15.4.2017 
                                               k zmluve č. 012/2017 
                                                             
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: Zdravomat s. r. o. 
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45654/B 
Zastúpená: Ing. Vladimír Tlčík, konateľ 
Sídlo: Brančská 11, Bratislava 851 05 
IČO: 36 769 304 
IČ DPH: SK2022380195 
Bankové spojenie :  
Číslo účtu IBAN :  
SWIFT/BIC : 
Kontakt:  
ako nájomca 
 
 
 
                               Účel platby    Štvrťročná  platba  
Elektrická energia 60,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                        60, -EUR plus DPH       
 
 
 
V Bratislave ................                                                               .......................................... 
                                                                                                    Mgr. Róbert Gula, riaditeľ   



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 s prevodom práv a povinností. 

 

  Jedná sa o zmluvu č. 023/2015, reg.č. IV/26/15/VMĽŠ v súčasnosti uzavretú s Richard 

Tahotný ( ďalej len„prevádzajúci“), ktorý žiada o prevod práv a povinností vyplývajúcich 

z nájomnej zmluvy, na spoločnosť Molinari, s. r. o.(ďalej len „nadobúdateľ“). Predmetný 

nájom bol schválený Akademickým senátom UK, uznesenie č.8.12 zo dňa 25.3.2015. Doba 

nájmu bola predĺžená dodatkom č.,1 reg.č. IV/26/15/52/16/VMĽŠ do 31.10.2021 a zároveň 

bol aj rozšírený rozsah nájmu z 346,34 m2 na 431,45 m2. Uvedené zmeny boli schválené 

Akademickým senátom UK,  uznesenie 9.4/2016 zo dňa 22.6.2016. 

 

 

    

Prevádzajúci:  

Richard Tahotný 

Miesto podnikania: Cajlanská 49, 90201 Pezinok 

IČO: 41029216 

DIČ: 103 847 6153  

Registrácia: Okresný úrad Pezinok, 

Číslo živnostenského registra: 107-13120   

 

 

 

 

Nadobúdateľ:  

Molinari, s.r.o. 

Sídlo: Cígeľská 18,83106 Bratislava 

IČO: 36763110 

DIČ: 2022361836 

Registrácia: ORSR Okresného súdu Bratislava I 

Odd: sro, Vl. č.: 45431/B 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 
 

 

 

  Predmetom tejto žiadosti je prevod všetkých práv a povinností prevádzajúceho 

vyplývajúcich z nájomnej zmluvy na nadobúdateľa. Na základe zmluvy o prevode práv 

a povinností(ďalej len“zmluvy“ sa nadobúdateľ dňom podpisu zmluvy zaväzuje prevziať na 

seba všetky práva a povinnosti prevádzajúceho, ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy. 

Nadobúdateľ podpisom  zmluvy vstupuje do všetkých práv a povinností prevádzajúceho 

vyplývajúcich z nájomnej zmluvy a zaväzuje sa ich plniť a dodržiavať v plnom rozsahu.  

 

 

 

                                                                                                         

_________________________ 

                                                                                   Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA 

                                                                                 riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK 
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ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
č. 023/2015 

uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 

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:  Richard Tahotný 
Miesto podnikania: Cajlanská 49, 90201 Pezinok 
Trvalé bydlisko: Cajlanská 49, 90201 Pezinok 
Narodený:  
IČO: 41029216 
DIČ: 103 847 6153  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Registrácia: Obvodný úrad v Pezinok, 
Číslo živnostenského registra: 107-13120   
Kontakt:     
ako nájomca 
 
uzatvárajú v súlade s ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č.259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov túto     
 

zmluvu o nájme nebytových priestorov. 
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Predmetný nájom bol schválený uznesením Akademického senátu Univerzity Komenského 
v Bratislave (ďalej len ,,AS UK“) č.8.12. zo dňa 25.3.2015. Kópia uznesenia tvorí prílohu   
č.1 tejto zmluvy. 

 
 
 

Čl. I 
Predmet nájmu 

 
1) Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových  priestorov o výmere 346,34 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 6135(kotolňa) 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 „Iná 
budova“, číslo parcely 2939, o výmere 573 m2, na ktorej sa stavba nachádza. 

 
2)  Prenajaté nebytové priestory uvedené v ods. 1 (ďalej len ,,predmet nájmu“) sú vyznačené 

šrafovaním na situačnom pláne, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Kópia listu 
vlastníctva č. 727 tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. Predmet nájmu je vo výlučnom 
vlastníctve prenajímateľa a v užívaní správcu. 

 
3)  Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu do dočasného užívania za odplatu 

a nájomca ho do dočasného užívania preberá. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu 
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a platiť prenajímateľovi nájomné a platby za 
služby, ktorých poskytovanie je s užívaním predmetu nájmu spojené podľa tejto zmluvy. 

 
Čl. II 

Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
 

1) Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu za účelom prevádzky pohostinského 
zariadenia-baru. 

 
2)  Nájomca vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností, na ktoré si predmet nájmu    

prenajal. Kópia výpisu z obchodného registra je prílohou č. 4 tejto zmluvy. 
 
3)  Účel nájmu je možné meniť po dohode zmluvných strán formou písomného dodatku 

k tejto zmluve. 
  

Čl. III 
Doba nájmu 

 
1)  Nájom sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 2 roky, od 1.11.2014  do 31.10.2016. 
 
2) Dohodnutú dobu nájmu je možné predĺžiť výlučne formou písomného dodatku k tejto 

zmluve. Ak celková doba nájmu, ktorú tvorí doterajšia doba nájmu a budúca doba nájmu, 
presahuje trvanie jedného roka, na platnosť dodatku je potrebný predchádzajúci písomný 
súhlas AS UK.  

 
 
 

Čl. IV 
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Nájomné 
 

1)  Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 16,60,- eur/m2/rok , t.j. 5749,24,- eur 
ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu. 

 
2)  Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné štvrťročne vopred, a to vo výške 1437,31,- eur 

(slovom: tisícštyristotridsaťsedem eur a tridsaťjeden centov). Nájom je oslobodený od 
DPH. 

 
3) Nájomca zaplatí štvrťročné  nájomné na základe faktúry vystavenej prenajímateľom vždy 

k 15. dňu prvého kalendárneho mesiaca daného kalendárneho štvrťroka, a to na účet 
v Štátnej pokladnici, č.ú. 7000084736/8180 so splatnosťou uvedenou na faktúre. 

 
4)  Ak deň začiatku nájomného vzťahu pripadne na iný než prvý deň príslušného 

kalendárneho štvrťroka, nájomca je povinný zaplatiť alikvótnu časť  nájomného za takýto 
prvý neúplný kalendárny štvrťrok, do 10 dní od vzniku nájomného vzťahu. 

 
5)  Peňažný záväzok nájomcu zaplatiť nájomné sa považuje za splnený okamihom pripísania 

peňažných prostriedkov na bankový účet podľa ods.3. 
 
6)  Prenajímateľ je oprávnený jedenkrát v kalendárnom roku jednostranne zvýšiť nájomné 

podľa ods.1 o percentuálnu mieru inflácie publikovanú Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky za predchádzajúci kalendárny rok podľa vývoja indexu spotrebiteľských cien. 
O výške nového nájomného podľa predchádzajúcej vety bude nájomca písomne 
informovaný najneskôr do 31.marca príslušného kalendárneho roka. Prenajímateľ je týmto 
spôsobom oprávnený upraviť výšku dohodnutého nájomného prvýkrát v roku 2016. 
Zvýšenie nájomného oznámi nájomcovi za prenajímateľa listom správca majetku. 

 
        Čl. V 

Cena za služby spojené s užívaním predmetu nájmu 
 

1) Nájomca je povinný okrem nájomného platiť prenajímateľovi cenu za služby spojené 
s užívaním predmetu nájmu (ďalej len  ,,cena za služby“)  plus DPH. 

 
2) Službami spojenými s užívaním predmetu nájmu sú tieto služby:  
 
       a)dodávka elektriny, vody, teplej vody, tepla na vykurovanie; 
       b)odvoz smetí a likvidácia odpadu. 
  
3)  Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady upratovanie predmetu nájmu. 
 
4) Cena za služby je určená prenajímateľom zálohovo na základe skutočných nákladov na 

služby spojené s užívaním predmetu nájmu za predchádzajúci rok. Cena za služby 
vyčíslená na 1 m2 je 16 eur plus DPH, celková cena za služby je 5541,44,- eur/rok plus 
DPH. Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu č.5 tejto zmluvy. 

 
5) Cenu za služby je nájomca povinný platiť štvrťročne vopred na základe faktúry, ktorú mu 

vystaví prenajímateľ vždy najneskôr do 15. dňa prvého kalendárneho mesiaca daného 
kalendárneho štvrťroka,  a to na účet v Štátnej pokladnici, č.ú. 7000084736/8180 so 
splatnosťou uvedenou na faktúre. Ak sa v priebehu kalendárneho roka zvýši cena služieb, 
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alebo spotreba služieb, prenajímateľ je oprávnený vystaviť nový zálohový list a nájomca 
sa zaväzuje platiť úhradu za služby primerane zvýšenú. 

 
6) Skutočnú cenu za služby za príslušný kalendárny rok  prenajímateľ nájomcovi vyúčtuje do 

31.mája nasledujúceho kalendárneho roka. Vo vyúčtovaní prenajímateľ zohľadní rozdiel 
medzi zálohami za služby zaplatenými nájomcom a skutočnou cenou za služby vyčíslenou 
na základe odpočtu meračov spotreby, prípadne na základe výšky vyúčtovacích faktúr od 
dodávateľov služieb. 

 
7) Nedoplatok z vyúčtovania je nájomca povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa doručenia 

vyúčtovania na účet prenajímateľa. Preplatok z vyúčtovania prenajímateľ vráti do 15 dní 
odo dňa vystavenia vyúčtovania na účet nájomcu. 

                                                        
Čl. VI 

Práva a povinnosti prenajímateľa 
 

1) Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave podľa preberacieho 
protokolu a ktorý nájomca dôkladne pozná, akceptuje ho a v tomto stave ho preberá. 
Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že prenajímateľ nie je v čase trvania nájmu povinný 
predmet nájmu udržiavať v stave spôsobilom na dohovorené užívanie, túto povinnosť na 
seba preberá nájomca. 

 
2) Prenajímateľ je oprávnený kontrolovať, či nájomca užíva predmet nájmu v súlade 

s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a za týmto účelom vstupovať do predmetu 
nájmu v sprievode poverenej osoby nájomcu. 

 

3) Prenajímateľ je povinný zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je 
s užívaním predmetu nájmu spojené (čl.V ods.2 a ods.4) 

 

4) V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov (§24 zákona č.595/2003 
Z.z.) predmet nájmu odpisuje prenajímateľ. 

 

5) Prenajímateľ si v prípade omeškania  nájomcu s platením nájomného uplatní úroky 
z omeškania podľa § 517 ods.2 Občianskeho zákonníka. 

 
6) Prenajímateľ je oprávnený mať náhradný kľúč od prenajatých priestorov k dispozícii 

počas celej doby trvania nájmu. 
 

7) Prenajímateľ je oprávnený použiť náhradný kľúč aj bez prítomnosti nájomcu v prípade 
vzniku havarijnej situácie alebo na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej škody. 

 
Čl. VII 

Práva a povinnosti nájomcu 
 

1) Nájomca sa zaväzuje prevziať predmet nájmu v stave podľa preberacieho protokolu, 
zaväzuje sa existujúce závady odstrániť na vlastné náklady, predmet nájmu na vlastné 
náklady upraviť do stavu spôsobilého na dohodnuté užívanie a v tomto stave ho následne 
na vlastné náklady udržiavať. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať výlučne na 
účel, spôsobom a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. 
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2) Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi nájomné a cenu za služby spojené s užívaním 
predmetu nájmu v dohodnutých termínoch splatnosti. 

 
3) Nájomca je povinný chrániť predmet nájmu pred poškodením, nadmerným 

opotrebovaním a zničením, neznehodnocovať ho nedostatočnou údržbou a zabezpečovať 
celkovú riadnu starostlivosť o predmet nájmu. 

 
4) Nájomca na seba preberá všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej obrany 
a požiarnej ochrany (ďalej len ,,predpisy BOZP, CO a PO“), je povinný tieto predpisy 
a vnútorné predpisy prenajímateľa dodržiavať a plnenie všetkým povinností z nich 
vyplývajúcich zabezpečiť na vlastné náklady. Nájomca určí konkrétnu osobu, ktorá bude 
zodpovedná za dodržiavanie predpisov BOZP, CO a PO. Nájomca uloží v zalepenej 
obálke na dohodnutom mieste u prenajímateľa duplikáty kľúčov od predmetu nájmu. 

 
5) Nájomca rovnako nie je oprávnený vykonávať na/v predmete nájmu akékoľvek stavebné 

alebo iné úpravy, zmeny alebo práce  ako aj ďalšie zmeny bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu prenajímateľa, a to ani na vlastné náklady.. V prípade, ak chce 
nájomca vykonať na/v predmete nájmu akékoľvek stavebné alebo iné úpravy, zmeny 
alebo práce, zašle písomnú žiadosť o udelenie súhlasu prenajímateľa na adresu správcu, 
obsahom ktorej bude aj popis týchto stavebných alebo iných úprav, zmien alebo prác.  

 
6) Nájomca je povinný zabezpečovať bežnú údržbu predmetu nájmu a vykonať bez 

zbytočného odkladu drobné opravy predmetu nájmu. 
 
7) Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opráv, 

ktoré má zabezpečiť prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti nájomca zodpovedá za 
škodu tým spôsobenú. 

 
8) Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu alebo výpožičky, nemá 

prednostné právo na kúpu predmetu nájmu, nemôže naň zriadiť záložné právo ani ho inak 
zaťažiť. 

 
9) Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi prístup k predmetu nájmu za účelom 

kontroly. 
 
10) Nájomca na svoje náklady poistí predmet nájmu a vnesený majetok do prenajatých 

priestorov proti živelným udalostiam a proti krádeži. 
 
11)  Nájomca je povinný riadne označiť predmet nájmu svojím obchodným menom, alebo 

názvom a v označení uviesť kontaktnú osobu nájomcu a telefónne číslo na kontaktnú 
osobu nájomcu. 

 
12) Nájomca je povinný rešpektovať právo prenajímateľa podľa čl. VI ods. 6 a poskytnúť 

prenajímateľovi za účelom jeho naplnenia primeranú súčinnosť. V prípade výmeny zámku 
od predmetu nájmu je nájomca povinný túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr do troch 
dní od fyzickej výmeny zámku písomne oznámiť prenajímateľovi a zároveň v tejto lehote 
prenajímateľovi odovzdať nové náhradné kľúče k predmetu nájmu. 
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13) Ak nájomca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa ods. 11 alebo ods. 12 tohto 
článku zmluvy, prenajímateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 200 eur, a 
to aj opakovane pre každé jednotlivé porušenie povinností. Zmluvné pokuty podľa tohto 
článku zmluvy sú splatné v lehote do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
prenajímateľa nájomcovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
prenajímateľa na náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti nájomcu podľa ods. 11 
alebo ods. 12 tohto článku zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť 
nájomcu, ktorej porušenie bolo zmluvnou pokutou sankcionované. 

 
Čl. VIII 

Ďalšie dojednania 
 

1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení 
záväzkov z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach 
potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy. 

 
2) Zmluvné strany sa zaväzujú písomne si oznámiť každú zmenu týkajúcu sa účtovných 

a daňových údajov (názov, sídlo, identifikačné číslo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 
pracovných dní odo dňa zmeny. Zmluvná strana, ktorá túto povinnosť nesplní, zodpovedá 
druhej zmluvnej strane v plnej výške za škodu, ktorá  jej v dôsledku toho vznikla.  

 
3) Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná 

nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. 
 
4) Ak nájomca vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa, je povinný po skončení 

nájmu uviesť predmet nájmu na svoje náklady do pôvodného stavu. 
 
5) V prípade ukončenia nájmu, nájomca je povinný do 18.00. hodiny v deň, keď končí 

nájom, predmet nájmu vypratať. Pri nesplnení tejto povinnosti sa nájomca zaväzuje 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku mesačného nájomného za každý i začatý 
mesiac omeškania s vyprataním predmetu nájmu. 

 
6) Ak sa nájomca nevyprace predmet nájmu podľa ods.5, podpisom tejto zmluvy nájomca 

splnomocňuje prenajímateľa: 
 

a) vstúpiť do priestorov predmetu nájmu; 
b) za prítomnosti dvoch osôb vykonať súpis vecí nájomcu umiestnených v predmete 

nájmu a na náklady nájomcu ich uskladniť na mieste, ktoré prenajímateľ uzná za 
vhodné; 

c) vykonať všetky ďalšie nevyhnutné úkony potrebné na vypratanie predmetu nájmu. 
                                                                 

Čl. IX 
Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu 

 
1) Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu nájomcovi a nájomca sa zaväzuje 

prevziať predmet nájmu od prenajímateľa v deň začiatku nájomného vzťahu podľa   čl. III 
ods.1 tejto zmluvy. 

 
2) Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu vyhotovia písomný 

preberací protokol, v ktorom uvedú najmä: 
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a) popis stavu, v akom sa predmet nájmu nachádza v čase jeho odovzdania 

a prevzatia vrátane spísania závad; 
b) zoznam zariadení a iných hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v predmete nájmu; 
c) údaj o počiatočných stavoch meračov médií a energií; 
d) záznam o odovzdaní a prevzatí kľúčov od predmetu nájmu;  
e) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán. 

  
3) Pri skončení nájmu sa zmluvné strany zaväzujú spísať protokol o odovzdaní a prevzatí 

predmetu nájmu a náležitosťami podľa ods.2. 
 
4) Pri skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odstrániť z predmetu nájmu na vlastné náklady 

všetky zariadenia a iné hnuteľné veci, ktoré vniesol na predmet nájmu. Nájomca sa 
súčasne zaväzuje odovzdať prenajímateľovi predmet nájmu v stave zodpovedajúcom 
dojednanému spôsobu užívania, ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave 
v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

 
                                                             Čl. X 

Skončenie nájmu 
 

1) Nájomný vzťah založený touto zmluvou skončí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý. 
 
2) Nájomný vzťah založený touto zmluvou môže pred uplynutím dojednanej doby skončiť 

tiež písomnou dohodou zmluvných strán, odstúpením od tejto zmluvy alebo výpoveďou  
niektorej zo zmluvných strán. 

 
3) Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu pred uplynutím dohodnutej doby, ak:  

  
a) nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou, najmä ak porušuje 

ustanovenia čl. II a čl. VII až VIII; 
b) nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo s úhradou  za 

služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom; 
c) nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú predmet nájmu, napriek písomnému 

upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok; 
d) bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať 

predmet nájmu; 
e) nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu; 
f) predmetom nájmu je nebytový priestor v nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe 

podľa zákona č.403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových 
krívd; 

g) predmetom nájmu je nebytový priestor v nehnuteľnosti prevedenej pôvodnému 
vlastníkovi podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde 
a inému poľnohospodársku majetku. 

 
4) Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu pred uplynutím dohodnutej doby, ak: 

 
a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si predmet nájmu najal; 
b) sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené 

užívanie; 
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c) prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z § 5 ods. 1 zákona č. 
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, ak sa v tejto zmluve nedohodlo inak. 

 
5) Výpovedná lehota v prípadoch podľa ods. 3 a 4 je jednomesačná a začína plynúť od 

prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
 
6) Prenajímateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak: 

 
a) nájomca bezdôvodne odmieta protokolárne prevziať predmet nájmu napriek tomu, 

že tento spĺňa všetky dojednané podmienky; 
b) nájomca napriek písomnej výzve užíva predmet nájmu alebo ak trpí užívanie 

predmetu nájmu takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu 
hrozí značná škoda; 

c) nájomca opakovane porušil inú svoju povinnosť dohodnutú v tejto zmluve než je 
uvedené v ods.3. 

 
7) Účinky okamžitého odstúpenia od zmluvy podľa ods.6  nastávajú doručením písomného 

oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
 
8) Nájomný vzťah ďalej zaniká: 
 

a) zánikom predmetu nájmu; 
b) smrťou nájomcu 

 
Čl. XI 

Doručovanie písomností 
 

1) Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy sa rozumie doručenie 
písomnosti doporučene poštou na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. 

 
2) Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, 

doručovanú písomnosť prevzala, čo potvrdila svojím podpisom na rovnopise písomnosti 
alebo na osobitnej doručenke, odoprela prevziať alebo deň, v ktorý márne uplynula lehota 
pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte. 

 
Čl. XII 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1) Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán, a to vo forme 
číslovaného dodatku, okrem zmeny podľa čl. IV ods. 6, čl. V ods. 5. 
 

2) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy tak, ako to vyplýva z obsahu textu 
tejto zmluvy. 

 
3) Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 

ustanoveniami zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
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4) Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr 

stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných 
ustanovení sa použije právna úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto 
zmluvy a následne v danej veci zmluvné strany čo najskôr uzatvoria platný dodatok podľa 
ods.1. 

 
 

5) Nájomca priestory uvedené v Čl. I ods. 1 fakticky užíval v trvaní od 1.11.2014.  Za 
uvedené obdobie sa nájomca zaväzuje uhradiť nájomné v zmysle Čl. IV tejto zmluvy  ako 
i cenu za služby  spojené s užívaním predmetu nájmu v zmysle Čl.V tejto zmluvy 
jednorázovo na základe faktúry vystavenej prenajímateľom v prospech účtu prenajímateľa 
č.  7000084736/8180 vedenom v Štátnej pokladnici v lehote uvedenej na faktúre.  Cena za 
nájom a služby spojené s užívaním predmetu nájmu za obdobie od 1.11.2014 do 
nadobudnutia účinnosti  tejto zmluvy bude fakturovaná spätne. Faktúra bude vystavená do 
15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 
6) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť  nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv Úradu vlády. 

 
7) Nájomca súhlasí s kompletným zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 
 
8) Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.  

Jedno vyhotovenie tejto zmluvy prevezme prenajímateľ a po jednom správca a nájomca.  
 
9) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak toho ,že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju 
vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
 V Bratislave dňa ...........             V ....................dňa.............  V ........................dňa.............. 
 
  Prenajímateľ:                                Správca:                                     Nájomca: 
 
 
  
––––––––––––––––                      ––––––––––––––––––               ––––––––––––––––– 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.                      Mgr. Róbert Gula                             Richard Tahotný 

 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Kópia uznesenia AS UK 
Príloha č. 2 – Situačný plán 
Príloha č. 3 – LV č. 727 
Príloha č. 4 – Kópia výpisu z obchodného registra 
Príloha č. 5 - Zálohový list platieb za jednotlivé služby 
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Zálohový list platieb od 1.11.2014 
                                               k zmluve č. 023/2015 

 
 
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:  Richard Tahotný 
Miesto podnikania: Cajlanská 49, 90201 Pezinok 
Trvalé bydlisko: Cajlanská 49, 90201 Pezinok 
Narodený:  
IČO: 41029216 
DIČ: 103 847 6153  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Registrácia: Obvodný úrad v Pezinok, 
Číslo živnostenského registra: 107-13120   
Kontakt:  
ako nájomca 
 

 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  
Elektrická energia 432,92,-EUR plus DPH 
Studená voda 100,-EUR plus DPH 
Teplá voda 116,47,-EUR plus DPH 
Teplo na vykurovanie 649,39,-EUR plus DPH 
Odvoz a likvidácia odpadu 86,59,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                               1385,36, -EUR plus DPH 
 
 
V Bratislave ................                                                               .......................................... 
                                                                                                    Mgr. Róbert Gula, riaditeľ   
 



 
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 

                                         č. 023/2015 
 

uzatvorená v súlade so zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 
                                    predpisov a  § 663 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 

 
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:  Richard Tahotný 
Miesto podnikania: Cajlanská 49, 90201 Pezinok 
Trvalé bydlisko: Cajlanská 49, 90201 Pezinok 
Narodený:  
IČO: 41029216 
DIČ: 103 847 6153  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Registrácia: Obvodný úrad v Pezinok, 
Číslo živnostenského registra: 107-13120   
Kontakt:  
ako nájomca 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 023/2015  
reg. č. IV/26/15/VMĽŠ. 
Predmetný nájom bol schválený uznesením Akademického senátu Univerzity Komenského 
v Bratislave (ďalej len ,,AS UK“) č.9.4/2016 zo dňa 22.6.2016. Kópia uznesenia tvorí prílohu   
č.1 tohto dodatku. 
 



Podpisom tohto dodatku sú zmenené jednotlivé články zmluvy tak, ako je uvedené 
v nasledujúcom texte. Články zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú bez 
zmeny platnosti v pôvodnom znení. 
 

Čl. I 
Predmet nájmu 

 
Znenie článku I, ods. 1 sa vypúšťa a mení sa takto: 
 
1) Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových  priestorov o výmere 431,45 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 6135(kotolňa) 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 „Iná 
budova“, číslo parcely 2939, o výmere 573 m2, na ktorej sa stavba nachádza. 

 
 

Čl. III 
Doba nájmu 

Znenie článku III, ods. 1 sa vypúšťa a mení sa takto: 
 

1)  Nájom sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od 1.11.2014  do 31.10.2021. 
 

Čl. IV 
Nájomné a úhrada nájomného 

 
Znenie článku IV, ods. 1 a ods. 2 sa vypúšťa a mení sa takto: 

 
1)  Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 40,- eur/m2/rok za priestory o výmere  

303,79 m2(bar) , t.j. 12151,60 eur ročne a vo výške 5,53,- eur/m2/rok za priestory 
o výmere 127,66 m2, t.j. 705,96 eur ročne. Spolu 12857,56 eur ročne, za celkovú výmeru 
predmetu nájmu. 

 
2)  Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné štvrťročne vopred, a to vo výške 3214,39,- eur 

(slovom:  tritisícdvestoštrnásť eur a tridsaťdeväť centov) Nájom je oslobodený od DPH. 
 

        Čl. V 
Cena za služby spojené s užívaním predmetu nájmu 

 
Znenie článku V, ods. 4 sa vypúšťa a mení sa takto: 

 
4) Cena za služby je určená prenajímateľom zálohovo na základe skutočných nákladov na 

služby spojené s užívaním predmetu nájmu za predchádzajúci rok. Cena za služby 
vyčíslená na 1 m2 je 16 eur plus DPH, celková cena za služby je 6903,20,- eur/rok plus 
DPH. Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu č.5 tejto zmluvy. 

 
 
 
Záverečné ustanovenia:  
 



1) Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť  nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv Úradu vlády. 

 
2) Nájomca súhlasí s kompletným zverejnením dodatku č.1 v Centrálnom registri zmlúv. 
 
3) Tento dodatok č.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 

orginálu. Jedno vyhotovenie tejto zmluvy prevezme prenajímateľ a po jednom správca 
a nájomca. 

 
 
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č.1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a na znak toho, že jeho obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne 
podpísali. 

 
 
V Bratislave dňa ...........             V ....................dňa.............  V ........................dňa.............. 
 
  Prenajímateľ:                                Správca:                                     Nájomca: 
 
 
 ––––––––––––––––                      ––––––––––––––––––               ––––––––––––––––– 
 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.                   Mgr. Róbert Gula                           Richard Tahotný 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Kópia uznesenia AS UK 
Príloha č. 2 – Situačný plán 
Príloha č. 5 - Zálohový list platieb za jednotlivé služby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zálohový list platieb od 1.11.2016 
                                               k zmluve č. 023/2015 

 
 
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:  Richard Tahotný 
Miesto podnikania: Cajlanská 49, 90201 Pezinok 
Trvalé bydlisko: Cajlanská 49, 90201 Pezinok 
Narodený:  
IČO: 41029216 
DIČ: 103 847 6153  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Registrácia: Obvodný úrad v Pezinok, 
Číslo živnostenského registra: 107-13120   
Kontakt:  
ako nájomca 
 

 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  
Elektrická energia 546,40,-EUR plus DPH 
Studená voda 100,-EUR plus DPH 
Teplá voda 173,20,-EUR plus DPH 
Teplo na vykurovanie 819,61,-EUR plus DPH 
Odvoz a likvidácia odpadu 86,59,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                               1725,80, -EUR plus DPH 
 
 
 
V Bratislave ................                                                               .......................................... 
                                                                                                    Mgr. Róbert Gula, riaditeľ   
 



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 s prevodom práv a povinností. 

 

  Jedná sa o zmluvu č. 027/2017, reg.č. IV/122/17/VMĽŠ v súčasnosti uzavretú so 

spoločnosťou Vydra Group s.r.o.  ( ďalej len„prevádzajúci“), ktorá žiada o prevod práv 

a povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy na spoločnosť SEQURA INTEGRAL 

SLOVAKIA, s.r.o., (ďalej len „nadobudateľ“). Doba nájmu bola predĺžená dodatkom č.1 

reg.č. D/218/1372/IV/VMĽŠ/OLP do 31.8.2021, predĺženie nájmu bolo schválené 

Akademickým senátom UK,  uznesenie č.86/2018 zo dňa 27.6.2018.  

    

 

Prevádzajúci:  

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 

IČO: 50 216 716   

DIČ: 2120219277   

 

Nadobúdateľ:  

SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA, s.r.o. 

Sídlo: Sihelné 238, 02946 Sihelné 

IČO: 44281765 

DIČ: 2022657582 

Zapísaný: OR Okresný súd Žilina 

Odd: sro, Vložka č. 49899/L  

 

 

 

 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

sekretariát riaditeľa 
   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

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

 
  Predmetom tejto žiadosti je prevod všetkých práv a povinností prevádzajúceho 

vyplývajúcich z nájomnej zmluvy na nadobúdateľa. Na základe zmluvy o prevode práv 

a povinností (ďalej len “zmluvy“ sa nadobúdateľ dňom podpisu zmluvy zaväzuje prevziať na 

seba všetky práva a povinnosti prevádzajúceho, ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy. 

Nadobúdateľ podpisom  zmluvy vstupuje do všetkých práv a povinností prevádzajúceho 

vyplývajúcich z nájomnej zmluvy a zaväzuje sa ich plniť a dodržiavať v plnom rozsahu.  

 

 

                                                                                                         

_________________________ 

                                                                                   Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA 

                                                                                 riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK 
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ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
č. 027/2017 

uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 

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: 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:  
Číslo účtu:  
Kontakt:  
  
uzatvárajú v súlade s ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č.259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov túto     
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Čl. I 
Predmet nájmu 

 
1) 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)  Prenajaté nebytové priestory uvedené v ods. 1 (ďalej len ,,predmet nájmu“) sú vyznačené 

šrafovaním na situačnom pláne, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Kópia listu 
vlastníctva č. 727 tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Predmet nájmu je vo výlučnom 
vlastníctve prenajímateľa a v užívaní správcu. 

 
3)  Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu do dočasného užívania za odplatu 

a nájomca ho do dočasného užívania preberá. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu 
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a platiť prenajímateľovi nájomné a platby za 
služby, ktorých poskytovanie je s užívaním predmetu nájmu spojené podľa tejto zmluvy. 

 
Čl. II 

Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
 

1) Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu za účelom kancelárie. 
 

2)  Nájomca vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností, na ktoré si predmet nájmu    
prenajal. Kópia výpisu z obchodného registra je prílohou č. 3 tejto zmluvy. 

 
3)  Účel nájmu je možné meniť po dohode zmluvných strán formou písomného dodatku 

k tejto zmluve. 
  

Čl. III 
Doba nájmu 

 
1)  Nájom sa uzatvára na dobu určitú, od 1.9.2017  do 31.8.2018. 
 
2) Dohodnutú dobu nájmu je možné predĺžiť výlučne formou písomného dodatku k tejto 

zmluve. Ak celková doba nájmu, ktorú tvorí doterajšia doba nájmu a budúca doba nájmu, 
presahuje trvanie jedného roka, na platnosť dodatku je potrebný predchádzajúci písomný 
súhlas AS UK.  

 
Čl. IV 

Nájomné 
 

1)  Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 50,- eur/m2/rok , t.j. 2516,50 eur ročne 
za celkovú výmeru predmetu nájmu. 

 
2)  Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné štvrťročne vopred, a to vo výške 629,13 eur (slovom: 

šesťstodvadsaťdeväť eur a trinásť centov). Nájom je oslobodený od DPH. 
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3) Nájomca zaplatí štvrťročné  nájomné na základe faktúry vystavenej prenajímateľom vždy 

k 15. dňu prvého kalendárneho mesiaca daného kalendárneho štvrťroka, a to na účet 
v Štátnej pokladnici, č.ú. 7000084736/8180 so splatnosťou uvedenou na faktúre. 

 
4)  Ak deň začiatku nájomného vzťahu pripadne na iný než prvý deň príslušného 

kalendárneho štvrťroka, nájomca je povinný zaplatiť alikvótnu časť  nájomného za takýto 
prvý neúplný kalendárny štvrťrok, do 10 dní od vzniku nájomného vzťahu. 

 
5)  Peňažný záväzok nájomcu zaplatiť nájomné sa považuje za splnený okamihom pripísania 

peňažných prostriedkov na bankový účet podľa ods.3. 
 
6)  Prenajímateľ je oprávnený jedenkrát v kalendárnom roku jednostranne zvýšiť nájomné 

podľa ods.1 o percentuálnu mieru inflácie publikovanú Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky za predchádzajúci kalendárny rok podľa vývoja indexu spotrebiteľských cien. 
O výške nového nájomného podľa predchádzajúcej vety bude nájomca písomne 
informovaný najneskôr do 31.marca príslušného kalendárneho roka. Prenajímateľ je týmto 
spôsobom oprávnený upraviť výšku dohodnutého nájomného prvýkrát v roku 2018. 
Zvýšenie nájomného oznámi nájomcovi za prenajímateľa listom správca majetku. 

 
        Čl. V 

Cena za služby spojené s užívaním predmetu nájmu 
 

1) Nájomca je povinný okrem nájomného platiť prenajímateľovi cenu za služby spojené 
s užívaním predmetu nájmu (ďalej len  ,,cena za služby“)  plus DPH. 

 
2) Službami spojenými s užívaním predmetu nájmu sú tieto služby:  
 
       a)dodávka elektriny, vody, teplej vody, tepla na vykurovanie; 
       b)odvoz smetí a likvidácia odpadu. 
  
3)  Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady upratovanie predmetu nájmu. 
 
4) Cena za služby je určená prenajímateľom zálohovo na základe skutočných nákladov na 

služby spojené s užívaním predmetu nájmu za predchádzajúci rok. Cena za služby 
vyčíslená na 1 m2 je 16 eur plus DPH, celková cena za služby je 805,28 eur/rok plus 
DPH. Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu č.4 tejto zmluvy. 

 
5) Cenu za služby je nájomca povinný platiť štvrťročne vopred na základe faktúry, ktorú mu 

vystaví prenajímateľ vždy najneskôr do 15. dňa prvého kalendárneho mesiaca daného 
kalendárneho štvrťroka,  a to na účet v Štátnej pokladnici, č.ú. 7000084736/8180 so 
splatnosťou uvedenou na faktúre. Ak sa v priebehu kalendárneho roka zvýši cena služieb, 
alebo spotreba služieb, prenajímateľ je oprávnený vystaviť nový zálohový list a nájomca 
sa zaväzuje platiť úhradu za služby primerane zvýšenú. 

 
6) Skutočnú cenu za služby za príslušný kalendárny rok  prenajímateľ nájomcovi vyúčtuje do 

31.mája nasledujúceho kalendárneho roka. Vo vyúčtovaní prenajímateľ zohľadní rozdiel 
medzi zálohami za služby zaplatenými nájomcom a skutočnou cenou za služby vyčíslenou 
na základe odpočtu meračov spotreby, prípadne na základe výšky vyúčtovacích faktúr od 
dodávateľov služieb. 
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7) Nedoplatok z vyúčtovania je nájomca povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa doručenia 

vyúčtovania na účet prenajímateľa. Preplatok z vyúčtovania prenajímateľ vráti do 15 dní 
odo dňa vystavenia vyúčtovania na účet nájomcu. 

                                                        
Čl. VI 

Práva a povinnosti prenajímateľa 
 

1) Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave podľa preberacieho 
protokolu a ktorý nájomca dôkladne pozná, akceptuje ho a v tomto stave ho preberá. 
Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že prenajímateľ nie je v čase trvania nájmu povinný 
predmet nájmu udržiavať v stave spôsobilom na dohovorené užívanie, túto povinnosť na 
seba preberá nájomca. 

 
2) Prenajímateľ je oprávnený kontrolovať, či nájomca užíva predmet nájmu v súlade 

s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a za týmto účelom vstupovať do predmetu 
nájmu v sprievode poverenej osoby nájomcu. 

 

3) Prenajímateľ je povinný zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je 
s užívaním predmetu nájmu spojené (čl.V ods.2 a ods.4) 

 

4) V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov (§24 zákona č.595/2003 
Z.z.) predmet nájmu odpisuje prenajímateľ. 

 

5) Prenajímateľ si v prípade omeškania  nájomcu s platením nájomného uplatní úroky 
z omeškania podľa § 517 ods.2 Občianskeho zákonníka. 

 
6) Prenajímateľ je oprávnený mať náhradný kľúč od prenajatých priestorov k dispozícii 

počas celej doby trvania nájmu. 
 

7) Prenajímateľ je oprávnený použiť náhradný kľúč aj bez prítomnosti nájomcu v prípade 
vzniku havarijnej situácie alebo na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej škody. 

 
Čl. VII 

Práva a povinnosti nájomcu 
 

1) Nájomca sa zaväzuje prevziať predmet nájmu v stave podľa preberacieho protokolu, 
zaväzuje sa existujúce závady odstrániť na vlastné náklady, predmet nájmu na vlastné 
náklady upraviť do stavu spôsobilého na dohodnuté užívanie a v tomto stave ho následne 
na vlastné náklady udržiavať. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať výlučne na 
účel, spôsobom a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. 

  
2) Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi nájomné a cenu za služby spojené s užívaním 

predmetu nájmu v dohodnutých termínoch splatnosti. 
 
3) Nájomca je povinný chrániť predmet nájmu pred poškodením, nadmerným 

opotrebovaním a zničením, neznehodnocovať ho nedostatočnou údržbou a zabezpečovať 
celkovú riadnu starostlivosť o predmet nájmu. 
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4) Nájomca na seba preberá všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej obrany 
a požiarnej ochrany (ďalej len ,,predpisy BOZP, CO a PO“), je povinný tieto predpisy 
a vnútorné predpisy prenajímateľa dodržiavať a plnenie všetkým povinností z nich 
vyplývajúcich zabezpečiť na vlastné náklady. Nájomca určí konkrétnu osobu, ktorá bude 
zodpovedná za dodržiavanie predpisov BOZP, CO a PO. Nájomca uloží v zalepenej 
obálke na dohodnutom mieste u prenajímateľa duplikáty kľúčov od predmetu nájmu. 

 
5) Nájomca rovnako nie je oprávnený vykonávať na/v predmete nájmu akékoľvek stavebné 

alebo iné úpravy, zmeny alebo práce  ako aj ďalšie zmeny bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu prenajímateľa, a to ani na vlastné náklady.. V prípade, ak chce 
nájomca vykonať na/v predmete nájmu akékoľvek stavebné alebo iné úpravy, zmeny 
alebo práce, zašle písomnú žiadosť o udelenie súhlasu prenajímateľa na adresu správcu, 
obsahom ktorej bude aj popis týchto stavebných alebo iných úprav, zmien alebo prác.  

 
6) Nájomca je povinný zabezpečovať bežnú údržbu predmetu nájmu a vykonať bez 

zbytočného odkladu drobné opravy predmetu nájmu. 
 
7) Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opráv, 

ktoré má zabezpečiť prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti nájomca zodpovedá za 
škodu tým spôsobenú. 

 
8) Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu alebo výpožičky, nemá 

prednostné právo na kúpu predmetu nájmu, nemôže naň zriadiť záložné právo ani ho inak 
zaťažiť. 

 
9) Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi prístup k predmetu nájmu za účelom 

kontroly. 
 
10) Nájomca na svoje náklady poistí predmet nájmu a vnesený majetok do prenajatých 

priestorov proti živelným udalostiam a proti krádeži. 
 
11)  Nájomca je povinný riadne označiť predmet nájmu svojím obchodným menom, alebo 

názvom a v označení uviesť kontaktnú osobu nájomcu a telefónne číslo na kontaktnú 
osobu nájomcu. 

 
12) Nájomca je povinný rešpektovať právo prenajímateľa podľa čl. VI ods. 6 a poskytnúť 

prenajímateľovi za účelom jeho naplnenia primeranú súčinnosť. V prípade výmeny zámku 
od predmetu nájmu je nájomca povinný túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr do troch 
dní od fyzickej výmeny zámku písomne oznámiť prenajímateľovi a zároveň v tejto lehote 
prenajímateľovi odovzdať nové náhradné kľúče k predmetu nájmu. 

 
13) Ak nájomca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa ods. 11 alebo ods. 12 tohto 

článku zmluvy, prenajímateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 200 eur, a 
to aj opakovane pre každé jednotlivé porušenie povinností. Zmluvné pokuty podľa tohto 
článku zmluvy sú splatné v lehote do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
prenajímateľa nájomcovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
prenajímateľa na náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti nájomcu podľa ods. 11 
alebo ods. 12 tohto článku zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť 
nájomcu, ktorej porušenie bolo zmluvnou pokutou sankcionované. 
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Čl. VIII 

Ďalšie dojednania 
 

1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení 
záväzkov z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach 
potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy. 

 
2) Zmluvné strany sa zaväzujú písomne si oznámiť každú zmenu týkajúcu sa účtovných 

a daňových údajov (názov, sídlo, identifikačné číslo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 
pracovných dní odo dňa zmeny. Zmluvná strana, ktorá túto povinnosť nesplní, zodpovedá 
druhej zmluvnej strane v plnej výške za škodu, ktorá  jej v dôsledku toho vznikla.  

 
3) Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná 

nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. 
 
4) Ak nájomca vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa, je povinný po skončení 

nájmu uviesť predmet nájmu na svoje náklady do pôvodného stavu. 
 
5) V prípade ukončenia nájmu, nájomca je povinný do 18.00. hodiny v deň, keď končí 

nájom, predmet nájmu vypratať. Pri nesplnení tejto povinnosti sa nájomca zaväzuje 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku mesačného nájomného za každý i začatý 
mesiac omeškania s vyprataním predmetu nájmu. 

 
6) Ak sa nájomca nevyprace predmet nájmu podľa ods.5, podpisom tejto zmluvy nájomca 

splnomocňuje prenajímateľa: 
 

a) vstúpiť do priestorov predmetu nájmu; 
b) za prítomnosti dvoch osôb vykonať súpis vecí nájomcu umiestnených v predmete 

nájmu a na náklady nájomcu ich uskladniť na mieste, ktoré prenajímateľ uzná za 
vhodné; 

c) vykonať všetky ďalšie nevyhnutné úkony potrebné na vypratanie predmetu nájmu. 
                                                                 

Čl. IX 
Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu 

 
1) Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu nájomcovi a nájomca sa zaväzuje 

prevziať predmet nájmu od prenajímateľa v deň začiatku nájomného vzťahu podľa   čl. III 
ods.1 tejto zmluvy. 

 
2) Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu vyhotovia písomný 

preberací protokol, v ktorom uvedú najmä: 
 
a) popis stavu, v akom sa predmet nájmu nachádza v čase jeho odovzdania 

a prevzatia vrátane spísania závad; 
b) zoznam zariadení a iných hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v predmete nájmu; 
c) údaj o počiatočných stavoch meračov médií a energií; 
d) záznam o odovzdaní a prevzatí kľúčov od predmetu nájmu;  
e) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán. 
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3) Pri skončení nájmu sa zmluvné strany zaväzujú spísať protokol o odovzdaní a prevzatí 
predmetu nájmu a náležitosťami podľa ods.2. 

 
4) Pri skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odstrániť z predmetu nájmu na vlastné náklady 

všetky zariadenia a iné hnuteľné veci, ktoré vniesol na predmet nájmu. Nájomca sa 
súčasne zaväzuje odovzdať prenajímateľovi predmet nájmu v stave zodpovedajúcom 
dojednanému spôsobu užívania, ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave 
v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

 
                                                             Čl. X 

Skončenie nájmu 
 

1) Nájomný vzťah založený touto zmluvou skončí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý. 
 
2) Nájomný vzťah založený touto zmluvou môže pred uplynutím dojednanej doby skončiť 

tiež písomnou dohodou zmluvných strán, odstúpením od tejto zmluvy alebo výpoveďou  
niektorej zo zmluvných strán. 

 
3) Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu pred uplynutím dohodnutej doby, ak:  

  
a) nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou, najmä ak porušuje 

ustanovenia čl. II a čl. VII až VIII; 
b) nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo s úhradou  za 

služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom; 
c) nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú predmet nájmu, napriek písomnému 

upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok; 
d) bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať 

predmet nájmu; 
e) nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu; 
f) predmetom nájmu je nebytový priestor v nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe 

podľa zákona č.403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových 
krívd; 

g) predmetom nájmu je nebytový priestor v nehnuteľnosti prevedenej pôvodnému 
vlastníkovi podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde 
a inému poľnohospodársku majetku. 

 
4) Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu pred uplynutím dohodnutej doby, ak: 

 
a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si predmet nájmu najal; 
b) sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené 

užívanie; 
c) prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z § 5 ods. 1 zákona č. 

116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, ak sa v tejto zmluve nedohodlo inak. 

 
5) Výpovedná lehota v prípadoch podľa ods. 3 a 4 je jednomesačná a začína plynúť od 

prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
 
6) Prenajímateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak: 
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a) nájomca bezdôvodne odmieta protokolárne prevziať predmet nájmu napriek tomu, 
že tento spĺňa všetky dojednané podmienky; 

b) nájomca napriek písomnej výzve užíva predmet nájmu alebo ak trpí užívanie 
predmetu nájmu takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu 
hrozí značná škoda; 

c) nájomca opakovane porušil inú svoju povinnosť dohodnutú v tejto zmluve než je 
uvedené v ods.3. 

 
7) Účinky okamžitého odstúpenia od zmluvy podľa ods.6  nastávajú doručením písomného 

oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
 
8) Nájomný vzťah ďalej zaniká: 
 

a) zánikom predmetu nájmu; 
b) zánikom právnickej osoby, ak je nájomcom;  

 
Čl. XI 

Doručovanie písomností 
 

1) Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy sa rozumie doručenie 
písomnosti doporučene poštou na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. 

 
2) Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, 

doručovanú písomnosť prevzala, čo potvrdila svojím podpisom na rovnopise písomnosti 
alebo na osobitnej doručenke, odoprela prevziať alebo deň, v ktorý márne uplynula lehota 
pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte. 

 
Čl. XII 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1) Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán, a to vo forme 
číslovaného dodatku, okrem zmeny podľa čl. IV ods. 6, čl. V ods. 5. 
 

2) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy tak, ako to vyplýva z obsahu textu 
tejto zmluvy. 

 
3) Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 

ustanoveniami zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

 
4) Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr 

stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných 
ustanovení sa použije právna úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto 
zmluvy a následne v danej veci zmluvné strany čo najskôr uzatvoria platný dodatok podľa 
ods.1. 

 
 



 9 

5) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť  nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv Úradu vlády. 

 
6) Nájomca súhlasí s kompletným zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 
 
7) Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.  

Jedno vyhotovenie tejto zmluvy prevezme prenajímateľ a po jednom správca a nájomca.  
 
8) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak toho ,že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju 
vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
 V Bratislave dňa ...........             V ....................dňa.............  V ........................dňa.............. 
 
  Prenajímateľ:                                Správca:                                     Nájomca: 
 
 
  
––––––––––––––––                      ––––––––––––––––––               ––––––––––––––––– 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.                      Mgr. Róbert Gula                            Marek Vydra     

 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Situačný plán 
Príloha č. 2 – LV č. 727 
Príloha č. 3 – Kópia výpisu z obchodného registra 
Príloha č. 4 - Zálohový list platieb za jednotlivé služby 
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Zálohový list platieb od 1.9.2017 
                                               k zmluve č. 027/2017 

 
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: 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:  
Číslo účtu: 
Kontakt:  
 

 

 

                               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 
 
 
V Bratislave ................                                                               .......................................... 
                                                                                                    Mgr. Róbert Gula, riaditeľ   



 
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 

                                         č. 027/2017 
 

uzatvorená v súlade so zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 
                                    predpisov a  § 663 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 

 
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: 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:  
Číslo účtu:  
Kontakt:  
 
 
Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 027/2017  
reg. č. IV/122/17/VMĽŠ. 
Predmetný nájom bol schválený uznesením Akademického senátu Univerzity Komenského 
v Bratislave (ďalej len ,,AS UK“) č.86/2018 zo dňa 27.6.2018. Kópia uznesenia tvorí prílohu   
č.1 tohto dodatku. 
 



Podpisom tohto dodatku sú zmenené jednotlivé články zmluvy tak, ako je uvedené 
v nasledujúcom texte. Články zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú bez 
zmeny platnosti v pôvodnom znení. 
 

Čl. III 
Doba nájmu 

 
Znenie pôvodného článku III ods. 1, sa vypúšťa a nový článok III ods. 1, znie nasledovne: 

 
 

1) Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1.9.2017  do 31.8.2021. 
 

 
 
Záverečné ustanovenia:  
 
1) Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť  nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv Úradu vlády. 

 
2) Nájomca súhlasí s kompletným zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 
 
3) Tento dodatok č.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 

orginálu. Jedno vyhotovenie tejto zmluvy prevezme prenajímateľ a po jednom správca 
a nájomca. 

 

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č.1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli 
a na znak toho, že jeho obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne 
podpísali. 

 
 

V Bratislave dňa ...........             V ....................dňa.............  V ........................dňa.............. 
 
  Prenajímateľ:                                Správca:                                     Nájomca: 
 
 
 ––––––––––––––––                      ––––––––––––––––––               ––––––––––––––––– 
 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.                   Mgr. Róbert Gula                                Marek Vydra 
                                                                                                            Vydra Group s. r. o. 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Kópia uznesenia AS UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Kristek
Obdĺžnik





Kristek
Obdĺžnik



 
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. IV/5/2014/FiF UK 

 
uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov a podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 
 
 
Zmluvné strany 
 
1. Na strane prenajímateľa:            Univerzita Komenského v Bratislave 

   Sídlo:              Šafárikovo nám. č. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 
  Zastúpená:                         prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor 
  IČO:               00 397 865 
  DIČ:               202 084 5332 
  IČ DPH:              SK 202 084 5332 
 
    ako prenajímateľ 
 
 2.        Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 
   Sídlo:    Gondova ul. 2, 814 99 Bratislava 
   Zastúpená:   prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan 
   IČO:    00 397 865  
   IČ DPH:   SK 202 084 5332 
   DIČ:    2020845332 
   Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

  BICkód:    SPSRSKBA  
   Číslo účtu (nájomné):  SK64 8180 0000 0070 0008 3178 
   Číslo účtu (služby):  SK91 8180 0000 0070 0024 1287  
    
    ako správca 
    
 
    Na strane nájomcu:      KNIHOMOL, s. r. o.      
    Sídlo:    Lotyšská 24, 821 06 Bratislava 
    Zastúpený:   Darina Švihranová 
    Juraj Gregor 
    IČO:    47437731 
    IČ DPH:   SK2023874380 
    Bankové spojenie:  Tatra banka  
    Číslo účtu:   SK51 1100 0000 0029 2790 3458 
    Zapísaná:        Obchodný register  Bratislava I, vl. Č.  92710/B 
 
    ako nájomca 
    
uzatvárajú v súlade s ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene 
zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov a zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov túto 
 

zmluvu o nájme nebytových priestorov. 
 
Predmetný nájom bol schválený uznesením Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave číslo ...... 
zo dňa 19. 03. 2014. Kópia uznesenia tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
 



 2 

Čl. I 
Predmet nájmu 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov: predajňa kníh 97,44 m2, sklad kníh 81,71 m2, 

kancelária 10,98 m2, chodby 26,87 m2, kuchynka 5,52 m2, 2xWC 3,34 m2 o celkovej výmere 225,86 m2, ktoré sa 
nachádzajú v budove súpisné číslo 100022 na prízemí na Štúrovej ulici č. 9 v obci Bratislava - m. č. Staré Mesto, 
okres Bratislava I, katastrálne územie Staré Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 4356 vydanom katastrálnym 
úradom Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu. Budova, v ktorej sa nachádzajú prenajaté nebytové 
priestory je postavená na pozemku č. parc. 8890/5. 
 2. Prenajaté nebytové priestory uvedené v ods. 1 (ďalej len „predmet nájmu“) sú vyznačené v situačnom 
pláne, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Predmet nájmu je vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa a v užívaní 
správcu.  
 3. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu do dočasného užívania za odplatu a nájomca ho 
do dočasného užívania preberá. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu v súlade s ustanovenia tejto zmluvy 
a platiť správcovi nájomné a platby za služby, ktorých poskytovanie je s užívaním predmetu nájmu spojené. 
 
 

Čl. II 
Účel nájmu, spôsob a rozsah používania predmetu nájmu 

 
 1. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu na účel predaj kníh, príbuzného sortimentu 
a poskytovanie služieb s tým súvisiacich. 
 2. Nájomca vyhlasuje, že má oprávnenie  na vykonávanie činností, na ktoré si predmet nájmu prenajal. 
Kópia Výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I je prílohou č. 3 tejto zmluvy. 
 3. Účel nájmu je možné meniť po dohode zmluvných strán výlučne formou písomného dodatku k tejto 
zmluve. 
 

Čl. III 
Doba nájmu 

 
 1. Nájom sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od 01. apríla 2014 do 31. marca 2022. 
 2. Dohodnutú dobu nájmu je možné predĺžiť výlučne formou písomného dodatku k tejto zmluve. 
 
 

Čl. IV 
Nájomné 

 
 1. Nájomca sa zaväzuje platiť za predmet nájmu nájomné vo výške 84.- eur/m2/rok, t. j. 18 972,24 eur 
ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu. 
 2. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné mesačne vopred, a to vo výške 1 581,02 EUR (slovom: 
jedentisícpäťstoosemdesiatjeden eur a 02 centov). Nájomné je oslobodené od DPH. 

3. Nájomca zaplatí mesačné nájomné na základe faktúry vystavenej správcom vždy k 20. dňu 
príslušného kalendárneho mesiaca, a to na účet správcu v Štátnej pokladnici, č. ú. SK64 8180 0000 0070 0008 
3178 so splatnosťou uvedenou na faktúre.  

4. Peňažný záväzok nájomcu zaplatiť nájomné sa považuje za splnený okamihom pripísania peňažných 
prostriedkov na bankový účet podľa odseku 3. 

5. Prenajímateľ je oprávnený jedenkrát v kalendárnom roku jednostranne zvýšiť nájomné podľa ods. 1 
o percentuálnu mieru inflácie publikovanú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok podľa 
vývoja indexu spotrebiteľských cien. O výške nového nájomného podľa predchádzajúcej vety bude nájomca 
písomne informovaný najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka. Správca je týmto spôsobom 
oprávnený upraviť výšku dohodnutého nájomného prvýkrát v roku 2015. Zvýšenie nájomného oznámi nájomcovi 
za prenajímateľa listom správca majetku. 
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Čl. V 
Cena za služby spojené s užívaním predmetu nájmu 

 
 1. Nájomca je povinný okrem nájomného platiť správcovi aj cenu za služby spojené s užívaním 
predmetu nájmu (ďalej len „cena za služby“) plus DPH. 

2. Službami spojenými s užívaním predmetu nájmu sú: vodné-stočné, odvoz a likvidácia odpadu, 
dodávka tepla na vykurovanie. 

3. Cena za služby je určená prenajímateľom preddavkovo na základe skutočne vynaložených nákladov  
za služby spojené s užívaním predmetu nájmu za predchádzajúci kalendárny rok. Zálohový list platieb za 
jednotlivé služby je v prílohe č. 4. 

4. Cenu za služby je nájomca povinný platiť štvrťročne vopred na základe faktúry vystavenej správcom 
vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, a to na účet správcu v Štátnej pokladnici, č. ú. SK91 8180 
0000 0070 0024 1287 so splatnosťou uvedenou na faktúre. Ak sa v priebehu kalendárneho roka zvýši cena 
služieb alebo spotreba služieb, správca je oprávnený vystaviť nový zálohový list a nájomca sa zaväzuje platiť 
zvýšenú úhradu za služby. 

5. Skutočnú cenu za služby za príslušný kalendárny rok správca nájomcovi vyúčtuje najneskôr do 30. 
júna  nasledujúceho kalendárneho roka. Vo vyúčtovaní správca zohľadní rozdiel medzi zálohovými platbami za 
služby zaplatenými nájomcom a skutočnou cenou za služby vyčíslenou na základe odpočtu meračov spotreby, 
prípadne na základe výšky vyúčtovacích faktúr od dodávateľov služieb. 

6. Nedoplatok z vyúčtovania je nájomca povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa doručenia vyúčtovania na 
účet správcu. Preplatok z vyúčtovania je správca povinný nájomcovi vrátiť do 15 dní odo dňa vystavenia 
vyúčtovania na účet nájomcu. 
 

Čl. VI 
Práva a povinnosti prenajímateľa 

 
 1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na užívanie 
a v takomto stave ho aj po dobu trvania nájomného vzťahu založeného touto zmluvou udržiavať.  

2. Prenajímateľ je oprávnený kontrolovať, či nájomca užíva predmet nájmu v súlade s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve a za týmto účelom vstupovať do predmetu nájmu v sprievode poverenej osoby 
nájomcu.    

3. Prenajímateľ je povinný zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním 
predmetu nájmu spojené (čl. V ods. 2). 
 4. Prenajímateľ si v prípade omeškania nájomcu s platením nájomného uplatní úroky z omeškania podľa 
§ 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
 5. Prenajímateľ je oprávnený mať náhradný kľúč od prenajatých priestorov k dispozícii počas celej doby 
trvania nájmu. 
 6. Prenajímateľ je oprávnený použiť náhradný kľúč aj v neprítomnosti nájomcu v prípade vzniku 
havarijnej situácie alebo na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej škody.  
 
 

Čl. VII 
Práva a povinnosti nájomcu 

 
 1. Nájomca sa zaväzuje prevziať predmet nájmu v stave podľa preberacieho protokolu a užívať ho 
výlučne na účel, spôsobom a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. 
 2. Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi nájomné a cenu za služby spojené s užívaním predmetu 
nájmu v dohodnutých termínoch splatnosti. 
 3. Nájomca je povinný chrániť predmet nájmu pred poškodením, nadmerným opotrebovaním a zničením, 
neznehodnocovať ho nedostatočnou údržbou a zabezpečovať  riadnu starostlivosť o predmet nájmu. 
 4. Nájomca na seba preberá všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej obrany a požiarnej ochrany, je povinný tieto 
predpisy a vnútorné predpisy prenajímateľa dodržiavať a plnenie všetkých povinností z nich vyplývajúcich 
zabezpečiť na vlastné náklady. Nájomca uloží v zalepenej obálke na mieste určenom správcom duplikáty kľúčov 
od predmetu nájmu. 
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 5. Nájomca nie je oprávnený vykonávať na predmete nájmu stavebné úpravy, ako aj ďalšie zmeny bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.  
 6. Nájomca je povinný zabezpečovať bežnú údržbu predmetu nájmu a vykonať bez zbytočného odkladu 
drobné opravy predmetu nájmu. 
 7. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opráv, ktoré má 
zabezpečiť prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti nájomca zodpovedá za škodu tým spôsobenú. 
 8. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu alebo výpožičky, nemôže naň 
zriadiť záložné právo ani ho inak zaťažiť. 
 9. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi prístup k predmetu nájmu za účelom kontroly. 
             10. Nájomca na svoje náklady poistí predmet nájmu a vnesený majetok do prenajatých priestorov proti 
živelným udalostiam a proti krádeži. 
             11. Nájomca je povinný riadne označiť predmet nájmu svojim obchodným menom alebo názvom 
a v označení uviesť kontaktnú osobu nájomcu a telefónne číslo na kontaktnú osobu. 
             12. Nájomca je povinný rešpektovať právo prenajímateľa podľa čl. VI ods. 6 a poskytnúť prenajímateľovi 
za účelom jeho naplnenia primeranú súčinnosť. V prípade výmeny zámku od predmetu nájmu je nájomca 
povinný túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr do troch dní od fyzickej výmeny zámku, písomne oznámiť 
prenajímateľovi a zároveň v tejto lehote prenajímateľovi odovzdať nové náhradné kľúče od predmetu nájmu. 
             13. Ak nájomca poruší ktorúkoľvek zo zmluvných povinností podľa ods. 11 a 12, je povinný zaplatiť 
prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR. Tým nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu škody 
spôsobenú porušením ktorejkoľvek povinnosti podľa ods. 11 a 12. 
 
 

Čl. VIII 
Ďalšie dojednania 

 
 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto 
zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pri ich spoluprácu podľa tejto 
zmluvy. 
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú písomne si oznámiť každú zmenu týkajúcu sa účtovných a daňových 
údajov (názov, sídlo, identifikačné číslo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa tejto zmeny. 
Zmluvná strana, ktorá túto povinnosť nesplní,. zodpovedá druhej zmluvnej strane v plnej výške za škodu, ktorá jej 
v toho vznikla. 
 3. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu 
tým spôsobenú druhej zmluvnej strane.  
 4. Ak nájomca vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa, je povinný po skončení nájmu uviesť 
predmet nájmu na svoje náklady do pôvodného stavu. 
 5. V prípade ukončenia nájmu, nájomca je povinný do 18.00 hodiny v deň, keď končí nájom, predmet 
nájmu vypratať. Pri nesplnení tejto povinnosti sa nájomca zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
dvojnásobku mesačného nájomného za každý i začatý mesiac omeškania s vyprataním predmetu nájmu. 
 6. Ak nájomca nevyprace predmet nájmu podľa ods. 5, podpisom tejto zmluvy nájomca splnomocňuje 
prenajímateľ: 
 a) vstúpiť do priestorov predmetu nájmu, 
 b) za prítomnosti dvoch osôb vykonať súpis vecí nájomcu umiestnených v predmete nájmu a na náklady 
nájomcu ich uskladniť na mieste, ktoré prenajímateľ uzná z vhodné, 
 c) vykonať všetky ďalšie nevyhnutné úkony potrebné na vypratanie predmetu nájmu. 
 
 

Čl. IX 
Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu 

 
 1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu nájomcovi a nájomca sa zaväzuje prevziať 
predmet nájmu od prenajímateľa v deň začiatku nájomného vzťahu podľa čl. III ods.1 tejto zmluvy. 
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu vyhotovia písomný preberací 
protokol, v ktorom uvedú najmä: 
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 a) popis stavu, v akom sa predmet nájmu nachádza v čase jeho odovzdania a prevzatia vrátane 
spísania závad, 
 b) záznam o odovzdaní a prevzatí kľúčov od predmetu nájmu 
 c) ) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorý zo zmluvných strán. 
 3. Pri skončení nájmu sa zmluvné strany zaväzujú spísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu 
nájmu s náležitosťami podľa ods. 2. 
 4. Pri skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odstrániť z predmetu nájmu na vlastné náklady všetky 
zariadenia a iné hnuteľné veci, ktoré vniesol na predmet nájmu. Nájomca sa súčasne zaväzuje odovzdať 
prenajímateľovi predmet nájmu v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania; ak sa spôsob užívania 
výslovne nedohodol v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 
 
 

Čl. X 
Skončenie nájmu 

 
 1. Nájomný vzťah založený touto zmluvou skončí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý. 
 2. Nájomný vzťah založený touto zmluvou môže pred uplynutím dojednanej doby skončiť tiež písomnou 
dohodou zmluvných strán, odstúpením od tejto zmluvy alebo výpoveďou niektorej zo zmluvných strán. 
 3. Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu pred uplynutím dohodnutej doby, ak: 
 a) nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou, najmä ak porušuje ustanovenia čl. II, čl. VII 
a čl. VIII, 
 b) nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo s úhradou za služby, ktorý 
poskytovanie je spojené s nájmom, 
 c) nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú predmet nájmu, napriek písomnému upozorneniu hrubo 
porušujú pokoj alebo poriadok, 
 d) bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať predmet nájmu, 
 e) nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu. 
 4. Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu pred uplynutím dohodnutej doby, ak: 
 a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si predmet nájmu prenajal, 
 b) sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie, 
 c) prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z § 5 ods. 1 zákona č. 116/1990 Zb. 
o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ak sa v tejto zmluve nedohodlo inak. 
 5. Výpovedná lehota v prípadoch podľa ods. 3 a 4 je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
 6. Prenajímateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak: 
 a) nájomca bezdôvodne odmieta protokolárne prevziať predmet nájmu napriek tomu, že tento spĺňa 
všetky dojednané podmienky, 
 b) nájomca napriek písomnej výzve užíva predmet nájmu alebo ak trpí užívanie predmetu nájmu takým 
spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škody alebo že mu hrozí značná škoda, 
 c) nájomca opakovane porušil inú svoju povinnosť dohodnutú v tejto zmluve než je uvedené v ods. 3. 
 7. Účinky okamžitého odstúpenia od zmluvy podľa ods. 6 nastávajú doručením písomného oznámenia 
o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
 9. Nájomný vzťah ďalej zaniká: 
 a) zánikom predmetu nájmu, 
 b) smrťou nájomcu, 
 c) zánikom právnickej osoby, ak je nájomcom. 
 
 

Čl. XI 
Doručovanie písomností 

 
 1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy sa rozumie doručenie písomnosti 
doporučene poštou na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy; doručenie kuriérom alebo 
osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. 
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 2. Z deň doručenia sa považuje deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, doručovanú písomnosť 
prevzala, čo potvrdila svojim podpisom na rovnopise písomnosti alebo na osobitnej doručenke, odoprela prevziať 
alebo deň, v ktorý márne uplynula lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte. 
  
 

Čl. XII 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
 1. Zmena tejto zmluvy je možný len písomnou dohodou zmluvných strán, a to vo forme číslovaného 
dodatku, okrem zmeny podľa čl. IV ods. 5, čl. V ods. 4. 
 2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy, ako to vyplýva z textu tejto zmluvy. 
 3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, Občianskeho 
zákonníka a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 4. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, 
nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, 
ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy a následne v danej veci zmluvné strany čo najskôr 
uzatvoria platný dodatok podľa ods. 1. 
 5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR.  

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Dva 
rovnopisy prevezme prenajímateľ, jeden správca a jeden nájomca. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali. 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave ............................             V Bratislave .............................            V Bratislave ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................               ...............................................               ................................................ 
prenajímateľ                 správca          nájomca 
    



 
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. IV/5/2014/FiF UK 

 
uzatvorený podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov a podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 
 
 
Zmluvné strany 
 
1. Na strane prenajímateľa:            Univerzita Komenského v Bratislave 

   Sídlo:              Šafárikovo nám. č. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 
  Zastúpená:                         prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor 
  IČO:               00 397 865 
  DIČ:               202 084 5332 
  IČ DPH:              SK 202 084 5332 
 
    ako prenajímateľ 
 
 2.        Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 
   Sídlo:    Gondova ul. 2, 814 99 Bratislava 
   Zastúpená:   prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan 
   IČO:    00 397 865  
   IČ DPH:   SK 202 084 5332 
   DIČ:    2020845332 
   Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

  BICkód:    SPSRSKBA  
   Číslo účtu (nájomné):  SK64 8180 0000 0070 0008 3178 
   Číslo účtu (služby):  SK91 8180 0000 0070 0024 1287  
    
    ako správca 
    
 
    Na strane nájomcu:      KNIHOMOL, s. r. o.      
    Sídlo:    Lotyšská 24, 821 06 Bratislava 
    Zastúpený:   Darina Švihranová 
    Juraj Gregor 
    IČO:    47437731 
    IČ DPH:   SK2023874380 
    Bankové spojenie:  Tatra banka  
    Číslo účtu:   SK51 1100 0000 0029 2790 3458 
    Zapísaná:        Obchodný register  Bratislava I, vl. Č.  92710/B 
 
    ako nájomca 
    
uzatvárajú v súlade s ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene 
zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov a zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov tento  
 
 

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.  IV/5/2014/FiF UK 
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V súlade so súhlasom vyjadreným uznesením Akademického senátu Univerzity Komenského 
v Bratislave číslo 9. 6./2014 zo dňa 17. 12. 2014 (viď príloha) sa v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 
IV/5/2014 menia tieto ustanovenia: 

 
1.  Čl. IV Nájomné odsek 1 znie: „S účinnosťou od 01. 01. 2015 sa nájomcovi znižuje ročné 

nájomné z 18 972,24 eur na 15 368.- eur, čo znamená zníženie nájomného z 84.- eur/m2 na 68.- 
eur/m2, a to do 31. 12. 2015.“ 

2. Čl. IV Nájomné odsek 2 znie: „Nájomca sa na dobu podľa odseku 1 zaväzuje platiť nájomné 
mesačne vopred, a to výške 1 280,66 eur (slovom: jedentisícdvestoosemdesiat eur a 66 
centov). Nájomné je oslobodené od DPH.“ 

 
Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. . IV/5/2014/FiF UK zostávajú v platnosti. 

 
       Tento Dodatok č. 1 je vyhovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Dva 

rovnopisy prevezme prenajímateľ, jeden správca a jeden nájomca. 
 

           Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tohto Dodatku č. 1 v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády SR. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
V Bratislave ............................             V Bratislave .............................            V Bratislave ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................               ...............................................               ................................................ 
prenajímateľ                 správca          nájomca 
    



Kristek
Obdĺžnik



Kristek
Obdĺžnik



D O D A T O K   č. 1 
k zmluve o nájme nebytových priestorov, ev. č. IV/14/2009/RUK 

uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 

Zmluvné strany: 
Na strane prenajímateľa: Univerzita Komenského v Bratislave  
 Sídlo: Šafárikovo nám. č. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1 
 Zastúpená: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor 
 IČO 00 397 865 
 DIČ 2020845332 
 IČ DPH SK2020845332 
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
 IBAN: SK80 8180 8000 0000 0070 0009 0650  

(ďalej ako „prenajímateľ“ alebo „UK“)  
 
 
Na strane nájomcu: AlifeStyle s.r.o. 

Sídlo: Štúrova 9, 811 02 Bratislava 
Zastúpená: Robert Pešák, konateľ 
IČO: 44 633 513 
DIČ: 2022771575 
IČ DPH: SK2022771575 
Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia, a.s. 

 IBAN:SK60 1111 0000 0011 3029 2018 
 Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. 

 oddiel:  
Kontakt: Boboková 

 (ďalej ako „nájomca“ ) 
 
 
uzatvárajú v súlade s ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v 
znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
tento 
 

dodatok  č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov ev. č. IV/14/2009/RUK 
 
Zníženie výšky nájomného za nebytový priestor, ktoré je predmetom úpravy tohto dodatku,  bolo 
schválené uznesením č. 5.1.14 Akademického senátu Univerzity Komenského  v Bratislave (ďalej len 
„AS UK“) dňa 19. 3. 2014.Kópia uznesenia tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1. 
 
 

Čl. I 
Predmet dodatku 

 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 6. 11. 2009 Zmluvu o nájme nebytových priestorov ev.č. IV/14/2009/RUK 
(ďalej len „zmluva“). Na základe vzájomného súhlasu sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcej zmene 
zmluvných ustanovení: 
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1. Čl. IV Nájomné sa mení a znie: 
 

1) Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 1 207,- € mesačne, t.j. 14 484,- € ročne za 
predmet nájmu. Nájom je oslobodený od DPH. 

2) Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné mesačne vopred, a to vo výške 1 207,- €, slovom: 
jedentisícdvestosedem €.  

3) Nájomca zaplatí mesačné nájomné na základe faktúry vystavenej prenajímateľom vždy k 10. 
dňu   príslušného   kalendárneho  mesiaca,  a  to  na  účet  v  Štátnej  pokladnici,  č.  IBAN 
SK80 8180 8000 0000 0070 0009 0650  so splatnosťou uvedenou na faktúre. 

4) Peňažný záväzok nájomcu zaplatiť nájomné sa považuje za splnený okamihom pripísania 
peňažných prostriedkov na bankový účet podľa ods. 3.  

5) Prenajímateľ je oprávnený jedenkrát v kalendárnom roku jednostranne zvýšiť nájomné podľa 
ods. 1 o percentuálnu mieru inflácie publikovanú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok podľa vývoja indexu spotrebiteľských cien. O výške nového 
nájomného podľa predchádzajúcej vety bude nájomca písomne informovaný najneskôr do 31. 
marca príslušného kalendárneho roka. Prenajímateľ je týmto spôsobom oprávnený upraviť 
výšku dohodnutého nájomného prvýkrát v roku 2015. Zvýšenie nájomného oznámi nájomcovi 
prenajímateľ listom. 

 
2. V článku XII Spoločné a záverečné ustanovenia sa ods. 1) mení a znie: 

Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán, a to vo forme číslovaného 
dodatku, okrem zmeny podľa čl. IV ods. 5. 

 
 

Čl. II 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad 
vlády SR (okrem osobných údajov) prenajímateľom, ktorému  táto  povinnosť vyplynula  v zmysle 
zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

2. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že znížené nájomné podľa čl. IV ods. 1) je nájomca povinný platiť od 
1. 3. 2014 do 30. 9. 2014. 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, ostávajú nezmenené 
v platnosti; účastníci predmetného záväzkoprávneho vzťahu sa nimi naďalej spravujú a sú nimi 
viazaní pri napĺňaní účelu zmluvy. 

4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Dve 
vyhotovenia tohto Dodatku č. 1 prevezme prenajímateľ a  jedno vyhotovenie prevezme nájomca. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 
znak toho, že jeho obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne podpísali. 

 
V Bratislave dňa ............................ 
 
 
 
 
 __________________________________ __________________________________ 
 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK Róbert Pešák, konateľ AlifeStyle s.r.o. 
 prenajímateľ nájomca 
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D O D A T O K   č. 2 
k zmluve o nájme nebytových priestorov, ev. č. IV/14/2009/RUK 

uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 
 

Zmluvné strany: 
Na strane prenajímateľa: Univerzita Komenského v Bratislave  
 Sídlo: Šafárikovo nám. č. 6, 814 99 Bratislava 1 
 Korešpondenčná adresa: Šafárikovo nám. č. 6, P.O.BOX 440, 
  814 99 Bratislava 1 
 Zastúpená: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor 
 IČO 00 397 865 
 DIČ 2020845332 
 IČ DPH SK2020845332 
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
 IBAN: SK80 8180 8000 0000 0070 0009 0650  

(ďalej ako „prenajímateľ“ alebo „UK“)  
 
 a 
 
Na strane nájomcu: AlifeStyle s.r.o. 

Sídlo: Štúrova 9, 811 02 Bratislava 
Zastúpená: Robert Pešák, konateľ 
IČO: 44 633 513 
DIČ: 2022771575 
IČ DPH: SK2022771575 
Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia, a.s. 

 IBAN:SK60 1111 0000 0011 3029 2018 
 Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. 

 oddiel:  
Kontakt: Boboková,  

 (ďalej ako „nájomca“ ) 
 
 
 
uzatvárajú v súlade s ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v 
znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
tento 
 

dodatok  č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov ev. č. IV/14/2009/RUK 
 
Predĺženie nájmu nebytového priestoru, ktoré je predmetom úpravy tohto dodatku,  bolo schválené 
uznesením č. 8.4.4 Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „AS UK“) 
dňa 18. 6. 2014.Kópia uznesenia tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1. 
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Čl. I 
Predmet dodatku 

 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 6. 11. 2009 Zmluvu o nájme nebytových priestorov ev.č. IV/14/2009/RUK 
(ďalej len „zmluva“). Na základe vzájomného súhlasu sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcej zmene 
zmluvných ustanovení: 
 
1. Čl. III Doba nájmu sa mení a znie: 
 

1) Nájom sa uzatvára na dobu určitú v od 1. 10. 2009 do 30. 09. 2019. 
2) Dohodnutú dobu nájmu je možné predĺžiť výlučne formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

Na platnosť dodatku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas AS UK. 
 
2. Čl. IV Nájomné sa mení a znie: 

 
1) Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 1 207,- € mesačne, t.j. 14 484,- € ročne za 

predmet nájmu. Nájom je oslobodený od DPH. 
2) Výška  nájmu  podľa  ods. 1  je  upravená  na  základe  uznesenia  č.  5.1.14  AS  UK zo dňa 

19. 3. 2014 a je predmetom Dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov. Zmluvné 
strany sa dohodli, že nájomné uvedené v čl. IV ods. 1 tohto dodatku je nájomca povinný platiť 
do 31. 10. 2014. 

3) Po ukončení stavebných prác na Štúrovej ul., t. j. od 01. 11. 2014 bude nájomné za predmet 
nájmu uvedený v čl. I ods. 1 podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 06. 11. 2009  
a oznámenia o zvýšení nájmu o mieru inflácie za rok 2012 vo výške  2 413,88 €. Nájom je 
oslobodený od DPH. 

4) Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné mesačne vopred. 
5) Nájomca zaplatí mesačné nájomné na základe faktúry vystavenej prenajímateľom vždy k 10. 

dňu   príslušného   kalendárneho  mesiaca,  a  to  na  účet  v  Štátnej  pokladnici,  č.  IBAN 
SK80 8180 8000 0000 0070 0009 0650  so splatnosťou uvedenou na faktúre. 

6) Peňažný záväzok nájomcu zaplatiť nájomné sa považuje za splnený okamihom pripísania 
peňažných prostriedkov na bankový účet podľa ods. 3. 

7) Prenajímateľ je oprávnený jedenkrát v kalendárnom roku jednostranne zvýšiť nájomné podľa 
ods. 1 o percentuálnu mieru inflácie publikovanú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok podľa vývoja indexu spotrebiteľských cien. O výške nového 
nájomného podľa predchádzajúcej vety bude nájomca písomne informovaný najneskôr do 31. 
marca príslušného kalendárneho roka. Prenajímateľ je týmto spôsobom oprávnený upraviť 
výšku dohodnutého nájomného prvýkrát v roku 2015. Zvýšenie nájomného oznámi nájomcovi 
prenajímateľ listom. 

 
 
 

Čl. II 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad 
vlády SR (okrem osobných údajov) prenajímateľom, ktorému  táto  povinnosť vyplynula  v zmysle 
zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
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2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, ostávajú nezmenené 
v platnosti; účastníci predmetného záväzkoprávneho vzťahu sa nimi naďalej spravujú a sú nimi 
viazaní pri napĺňaní účelu zmluvy. 

3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Dve 
vyhotovenia tohto Dodatku č. 2 prevezme prenajímateľ a  jedno vyhotovenie prevezme nájomca. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 
znak toho, že jeho obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne podpísali. 

 
 
V Bratislave dňa ............................ 
 
 
 
 
 __________________________________ __________________________________ 
 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK Róbert Pešák, konateľ AlifeStyle s.r.o. 
 prenajímateľ nájomca 
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DODATOK d.3

k zmluve o n-rjme nebytov!'ch priestorov' 9v,.e lll+t2009/RUK
uzatvorenej podta zdkon. e. i iOlrgg'O { o;afi; ' 

poOnal" nebytov!'ch priestorov v zneni

nes*orsici'[il.,-o;;poor, s odg a nast. obdianskeho z6konnika

tento

dodatok6.3kzmluveonijmenebytov!,chpriestorovev.E.lVll4l2009,RUK.

PrediZeni ceny n6jmu nebytoveho priestoru' ktor6 je predmetom tpravy tohto

dodatku,nimd'l:ii'iiiu^oemici<enosen6tuUnivezityKomensk6hovBra-
tisrave (d, , 10, 2011. Kopi. r.n.r.nia tvori prirohu 6. 1 tohto,Dodatku 6' 3'

Zmluvn6 stranY:

Na strane Prenaiimatel'a:

Na strane n6jomcu:

tC OPn: 5K2022771575
g-anfove spoienie : U niCreditB-ank Slovakia' a's'

reAN'sroo ittt oooo oo11 3o2e 2018

Zapisan6: Obchod

oddiel: Sro, vloZka

Kontakt: Bobokov6

(dalejako

tislave
99 Bratislava 1

rikovo n6m. 6' 6, P'O'BOX 440'

99 Bratislava 1

i6ieta, PhD', rektor

2

5332
ladnica
50/8180
o gooo 0000 0070 0009 0650

bo,,UK")

a

AlifeSWle s.r.o.

Sidlo: Sttrova 9, 811 02 Bratislava

ZastUPeni: Robert Pe56k, konatel

tco:++ 633 513

Dc"2022771575

nl

Kristek
Obdĺžnik



ct. I

Predmet dodatku

Zmluvn6 strany uzatvorili dna 6. 11. 2009 Zmluvu o n6jme nebytovfch priestorov ev. c. lV/14/2009/RUK
(d'alej len ,,zmluva"). Na zdklade vz6jomn6ho s0hlasu sa zmluvn6 strany dohodli na nasleduj0cej zmene

zmluvn!'ch ustanoven i :

1. Ct. lV Ualomn6 sa menia znie:

1) Zmluvn6 strany sa dohodli na nAjomnom vo vlSke 1207,- € mesadne, L j.14 484,- € rodne

za predmet nijmu. N6jom je osloboden!'od DPH.

2) V!,Ska n6jmu podl'a ods. 1 je upraven6 na zAklade uznesenia d. 5.1,14 AS UKzo dia
19.3.2014 a je predmetom Dodatku d, 1 kzmluve o n6jme nebytovfch priestorov. Zmluvn6

strany sa dohodli, 2e n6jomn6 uveden6 v cl, lV ods. 1 tohto dodatku je ndjomca povinnf platit

do 31, 12.2015.
3) Po ukondeni stavebnych prirc na St0rovej ul., t. j. od 1. 1 .2016 bude n6jomn6 za predmet

n6jmu uvedenf v cl. I ods, 1 podl'a Zmluvy o n6jme nebytovfch priestorov zo dila 6. 11. 2009

a oznAmenia o zvf5eni n6jmu o mieru infl6cie za rok 2012 uo vlSke 2 413,88 €. N6jom je

oslobodeni od DPH.

Najomca sa zavdzuje platit n6jomn6 mesadne vopred.

N6jomca zaplati mesadn6 n6jomn6 na z6klade fakttry vystavenej prenajimatel'om vZdy k 10.

df,u prislu5n6ho kalend6rneho mesiaca, a to na 0det d. 7000090650/8180, ktonf je veden! v
St5tnej pokladnici, IBAN SK80 8180 8000 0000 0070 0009 0650 so splatnostbu uvedenou na

fakt0re.
PeiaZnf zbvdzok nAjomcu zaplatit n6jomn6 sa povaZuje za splneni okamihom pripisania

peiaZnich prostriedkov na bankovf tdet podl'a ods. 3.

Prenajimatel' je opr6vnenf jedenkr6t v kalend6rnom roku jednostranne zv!'Sit n6jomn6 podl'a

ods. 1 o percentuAlnu mieru infl6cie publikovan0 Statistick!,m 0radom Slovenskej republiky za
predch6dzaj0ci kalend6rny rok podl'a vfvoja indexu spotrebitel'skfch cien. O vi5ke nov6ho
ndjomn6ho podl'a predch6dzaj0cej vety bude n6jomca pisomne informovany najneskOr do 31.

marca prisluSn6ho kalend6rneho roka. Prenajimatel' je tlmto spOsobom opr5vnenf upravit
v!'Sku dohodnut6ho n6jomn6ho prvlkr6t v roku 2015. Zvf5enie n6jomn6ho ozn6mi n6jomcovi
prenajimatel' listom,

CI. II

Prechodn6 a z6veredn6 ustanovenia

,Tento Dodatok 6. 3 nadob0da platnost diom jeho podpisania obidvoma zmluvnfmi stranami
a 0cinnost nasleduj0ci dei po dni jeho zverejnenia v Centr6lnom registri zml0v, ktonf vedie Urad

vl6dy SR (okrem osobnfch 0dajov) prenajimatelbm, ktor6mu t6to povinnost vyplynula v zmysle

zdkona d. 546/2010 Z. 2., klorym sa doplia z6kon d, 40/1964 Zb, Obdiansky z6konnik v zneni

neskorSich predpisov a ktonfm sa menia a dopiiaj0 niektor6 zilkony.
Ostatn6 ustanovenia zmluvy, ktor6 nie s0 tfmto Dodatkom c. 3 dotknut6, ost6vaj0 nezmenen6

v platnosti; 0dastnici predmetn6ho zbudzkopr6vneho vztahu sa nimi nad'alej spravuj0 a s0 nimi

viazanipri napliani 0delu zmluvy.

4)

5)

6)

7)

1

Kristek
Obdĺžnik



cl. I

Predmet dodatku

Zmluvn6 strany uzatvorili dia 6, 11. 2009 Zmluvu o najme nebytovlch priestorov ev. c. lV/14/2009/RUK
(d'alej len ,,zmluva"). Na zAklade vzAjomn6ho s0hlasu sa zmluvn6 strany dohodli na nasleduj0cejzmene
zmluvnlch ustanoveni:

1. CI. lV Ualomn6 sa menia znie:

1) Zmluvn6 strany sa dohodli na n6jomnom vo v!5ke 1207,- € mesadne, l. j.14 484,- € rocne
za predmet nijmu. N6jom je oslobodeni od DPH.

2l V!'Ska n6jmu podl'a ods. 1 je upraven6 na z6klade uznesenia d. 5.1,14 AS UKzo dna
19.3.2014 aje predmetom Dodatku d, 1 kzmluve on6jme nebytovfch priestorov. Zmluvn6
strany sa dohodli, Ze nAjomn6 uveden6 v dl, lV ods, 1 tohto dodatku je n6jomca povinnf platit
do 31. 12.2015.

3) Po ukondeni stavebnfch pr6c na Sturovej ul., t, j. od 1. 1 . 2016 bude n6jomn6 za predmet

nAjmu uvedenf vdl. lods. 1 podl'a Zmluvy o n6jme nebytovich priestorov zo dna 6. 11. 2009
a ozn6menia o zvf5eni n6jmu o mieru inflAcie za rok 2012 uo vf5ke 2 413,88 €. N6jom je

oslobodenf od DPH.

N6jomca sa zavdzuje platit n6jomn6 mesacne vopred.

Ndjomca zaplati mesadn6 n6jomn6 na z6klade fakt0ry vystavenej prenajimatelbm vZdy k 10.

dfru prisluSneho kalend6rneho mesiaca, a to na 0det d. 7000090650/8180, ktor!' je veden! v

St6tnej pokladnici, IBAN SK80 8180 8000 0000 0070 0009 0650 so splatnostou uvedenou na
faktOre,

6) PeflaZn! zbudzok nAjomcu zaplatit n6jomn6 sa povaZuje za splnenf okamihom pripisania
peiaZnich prostriedkov na bankovf 0det podl'a ods. 3.

7) Prenajimatel' je opr6vneni jedenkr6t v kalendArnom roku jednostranne zvf5if n6jomn6 podl'a

ods. 1 o percentu6lnu mieru infl6cie publikovan0 Statistickfm riradom Slovenskej republiky za
predch6dzaj0ci kalendArny rok podl'a vfvoja indexu spotrebitel'skfch cien. O vlSke nov6ho
n6jomn6ho podl'a predchadzaj0cej vety bude n6jomca pisomne informovan! najneskdr do 31,
marca prlslu5n6ho kalend6rneho roka. Prenajimatel' je tfmto spdsobom opr6vnen! upravif
vf5ku dohodnut6ho n6jomn6ho prvfkr6t v roku 2015. Zvl5enie n6jomn6ho ozn6mi n6jomcovi
prenajimatel' listom.

ct. u

Prechodn6 a ziveredn6 ustanovenia

,Tento Dodatok c. 3 nadob0da platnost dfrom jeho podpisania obidvoma zmluvnlmi stranami
a 0dinnost nasledujtici dei po dni jeho zverejnenia v Centr6lnom registri zml0v, ktonf vedie Urad
vlitdy SR (okrem osobnfch 0dajov) prenajimatelom, ktor6mu t6to povinnost vyplynula v zmysle
z6kona c. 546/2010 Z. z.,klorym sa dopina z6kon d. 40/1964 Zb. Obdiansky zikonnik v zneni
neskor5ich predpisov a ktorym sa menia a Oopinal[ niektor6 z6kony.
Ostatn6 ustanovenia zmluvy, ktore nie s0 timto Dodatkom c, 3 dotknut6, ost6vajU nezmenen6
v platnosti; tdastnici predmetn6ho zlvdzkopr6vneho vztahu sa nimi nad'alej spravuj0 a s0 nimi
viazanipri napliani 0celu zmluvy.

4)

5)

1

lt/
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3.

4.

Tento Dodatok d. 3 je vyhotovenf v troch rovnopisoch, z ktonfch kaZdi mil platnost origindlu. Dve
vyhotovenia tohto Dodatku d. 3 prevezme prenajimatel'a jedno vyhotovenie prevezme nSjomca.
Zmluvn6 shany vyhlasuj0, Ze si tento Dodatok d. 3 riadne preditali, jeho obsahu porozumeli a na
znak toho, 2e jeho obsah zodpoved6 ich skutodnej a slobodnej v6li, ho vlastnorudne podpisali,

Robert Pe56k, konatel'
prenajimatel

Kristek
Obdĺžnik
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UNIVHRZITA K#FVINMSXMruO V BRATISLAVE
AKADElvltcx.'l, snNAr
$atiirikot'o ndmestir S. p"O.flOX 440

Sl4 99 Htnrrislava I

V Bratislave. drla 22.10.2014

v$'pi* unnes*nin zo zrunrluutin c.5/?0rd Akndemiekdho *en{tuUn*vorzity Komra+kdho v Bratinlnve dfia f . f O. ZOf q

Uznqeuie C. t2. Sn0l.[
Akatlemiek$' *rn6t uni,erzitr Koruensk€hu v #ruti*rave schvfl Iil n {jmy:

r $.r.c.q Stur+r.a ul. { g. gl I fi? Bretislava:
rebnasti majrtku:
d 47,4S m2. s$c. zariadenie

v Bratislar.e nn Strirovej ul.
priestory s* ursene alio * ' 435S' fl6*l a{.|mo: nebltovc
a spotrehneho tovaru pre dr:n y { predajfla skla porcel{nu
* duddvku energii : Zmluua cen*--ts posk-vtovnn{ slulhy
ueflnor$nd , ne"lonr*ont dfla ov (d'alej len ..zmluva") h$l;
30. 0e, ?0r4), t"t-,6 nurn f,eaf. 5.1,. ,#:H:!HJli3,l; i.rqff hl:uznesenim AS LIK e' 5"1"14 dria I9. 3- ?014 upravend na I 2fi?,- f na obdcbie od l.3.2014;ena n$jmu boru schriilend vpredi**nf *,*.i"r, uo r1. r0. 2014.

:H1'ff l'f; ilil_,lLl:_:il:Tf,_xlili,n-;'Jd;T:i%i.#f; Istarr; ,o,*t1*il'i*,flff 'Jr'.fi[!'ffi,stat'b.v -.x,r*ny *yr*** MHD -
realiz or',-k -.-,1^" t"l;:'-''' 

rPv*v!*r''srr 
stavbu

2 4lj nfch priir hude cena za najom v ke, t. j.
za do -ie 170._ € na mcsiac. fut*ri sa vt

$ irrl r ynul1,_r+k. I);fu; H*,1 ,.rrr;1ur,* na pr*dmet l,ffi
predrfend u s rokov_ r..i. do i0. *g. zorg. iZddvodnenie
styre" s.r.m. iRvest*r,ura rr+ predn*etu -Ei*, bez prispniazavikky. Trchniek€ ahodn*fenie pretlmr,, ,?;*u : v.etkyn6jmu h*li na t'archu nii.iunrcu.

Mi*i*ta. phD_. rekt*r tJi(

#*c. MUDr. naniei Hiit":
pr*dneda AS I",IK

Telefon: 62759laaa2a

Kristek
Obdĺžnik
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