UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P . O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
_______________________________________________________________________________________
Bratislava 03. 01. 2019

Výpis uznesení
z 20. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 19. decembra 2018
Uznesenie č. 127/2018
Akademický senát UK schvaľuje program 20. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 19. decembra 2018 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (k. ú. Modra).
Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom a výpožičkou nehnuteľného majetku.
Poďakovanie rektorovi UK prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. a členom Vedenia UK
za prácu v prospech UK.
7. Vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl v spoločnom volebnom
obvode EBF UK a RKCMBF UK.
8. Informácia o priebehu volieb kandidáta na dekana na Pedagogickej fakulte UK.
9. Rôzne.
10. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
11. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
12. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
13. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.
Uznesenie č. 128/2018
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.,
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a
Bc. Zuzana Pallová.
Uznesenie č. 129/2018
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú na časť
pozemku parc. č. 5840/2, katastrálne územie Modra, zapísaný na liste vlastníctva č. 2758 (ďalej len
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„pozemok č. 5840/2“) ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech vlastníkov pozemku
parc. č. 5817, katastrálne územie Modra, zapísaný na liste vlastníctva č. 6056 (ďalej len „pozemok
č. 5817“). Podľa znaleckého posudku č. 13/2018 vyhotoveného znalcom Ing. Petrom Kovačovským
je všeobecná hodnota vecného bremena – práva prechodu a prejazdu a práva uloženia inžinierskych
sietí cez pozemok č. 5840/2 stanovená vo výške 1 110,00 € bez DPH. Záber vecného bremena na
pozemku č. 5840/2 bude 119 m² podľa GP č. 95/2018.
Obsahom vecného bremena je priznanie práva k
a) prechodu a prejazdu na pozemok č. 5817,
b) zriadeniu a uloženiu inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod),
c) užívaniu, prevádzkovaniu, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii.
Uznesenie č. 130/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

nebytové priestory o celkovej výmere 62,48 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok B, 2 PP, 34,48m2)
a v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok R, 1PP, 28m2) na
ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves,
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo
parcely 2934, o výmere 5474 m2 (výškové budovy) a číslo parcely
2929 (atriové domky), o výmere 17987 m2,, na ktorých sa stavby
nachádzajú
ANWELL, s.r.o., Čelno 394, 976 98 Podbrezová – Lopej
IČO: 45 268 193
zriadenie predajne kancelárskych potrieb, darčekových predmetov a
drobného spotrebného tovaru, ako aj kopírovacích a iných
administratívnych služieb (45,24 m2) a skladu (17,24 m2)
80 EUR/m2/rok (za predajňu kancelárskych potrieb 45,24 m2)
50 EUR/m2/rok (za sklad 17,24 m2)
16 EUR/m2/rok
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.1.2019 do 31.12.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 131/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
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Špecifikácia
predmetu nájmu

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

nebytové priestory o výmere 1 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I, 1NP) na ulici Staré
Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves,
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“ číslo
parcely 2940/24, o výmere 8942 m2 na ktorej sa stavba nachádza
EUROINEX, s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 758 981
nápojový automat
200 EUR/m2/rok
zálohový poplatok za elektrickú energiu 140 EUR/m2/rok + DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.3.2019 do 28.2.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 132/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 1165,86 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok U, 1 NP), na ulici
Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves,
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo
parcely 2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza
Roxy catering, s.r.o., Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01
IČO: 36 701 661
prevádzkovanie kuchyne, jedálne, kancelárii a skladov
73 EUR/m2/rok
Výška nájomného bude prehodnotená po 5 rokoch doby nájmu.
zálohový poplatok 4,20 EUR/m2/rok plus DPH za teplo pri výmere
vykurovacieho priestoru 667,18m2
Ostatné služby a energie podľa spotreby.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.9.2020 do 31.08.2030
bez technického zhodnotenia
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 133/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

nebytové priestory o výmere 7,44 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok D, suterén1) a 40,96 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 2934, o výmere 5474 m2 (VB)
a číslo parcely 2940/24, o výmere 8942m2 (MI) na ktorých sa
stavba nachádza
Fitfood s.r.o., Bajkalská 29/E, 82101 Bratislava
IČO: 45865175
sklady
20 EUR/m2/rok
(t. j. 968,- EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu
nájmu)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.1.2019 do 31.12.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 134/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

nebytové priestory o výmere 167,23 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok U, 1 NP), na ulici
Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves,
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo
parcely 2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza
Fitfood s.r.o., Bajkalská 29/E, 82101 Bratislava
IČO: 45865175

4/15

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

terasa
12 EUR/m2/rok bez DPH (za obdobie jún, júl, august, september)
bez energií
od 1.1.2019 do 31.12.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 135/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

priestory o výmere 27 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné
211 (Výškové budovy, blok D, časť bočnej steny), 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
Študentská reklama, s.r.o., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava
IČO: 35 834 366
prevádzkovanie reklamného zariadenia
24 EUR/m2/rok
bez energií
od 1.1.2019 do 31.3.2020
bez technického zhodnotenia a ak len na náklady nájomcu, bez
nároku na vyrovnanie

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 136/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 201,90 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
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Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza
Športovisko, Staré Grunty 211/36, Bratislava-Karlova Ves 841 04
IČO: 51857375
posilňovňa
20 EUR/m2/rok v termíne od 1.1. 2019 do 31.12.2021
40 EUR/m2/rok v termíne od 1.1.2022 do 31.12.2023
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.1.2019 do 31.12.2023
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 137/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory o celkovej výmere 25,46 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok A, 1 NP) na ulici
Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves,
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo
parcely 2929, o výmere 17987 m2, na ktorých sa stavby nachádzajú
Mladiinfo Slovensko, o.z., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 42 183 774
kancelárie
40 EUR/m2/rok
(t. j. 1018,40 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu
nájmu)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
(t. j. 407,36 EUR + DPH ročne)
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.1.2019 do 30.9.2020
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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Uznesenie č. 138/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

časť pozemku o výmere 360 m2, na parcele 2940/31, druh pozemku
„Zastavané plochy a nádvoria“ o celkovej výmere 6887 m2, ktorý sa
nachádza na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova
Ves, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727
vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú.
Karlova Ves
PLUSIM, spol. s r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 35818565
parkovisko (360 m2), pričom na parkovisku budú parkovať autá
nájomcu, bez časového obmedzenia
12 EUR/m2/rok
(t. j. 4320 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmuparkovisko 360 m2)
bez energií
od 1.3.2019 do 30.4.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 139/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

nebytové priestory o celkovej výmere 28,62 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
PROPLUSCO Services spol. s r.o., Staré Grunty 36, Bratislava
841 04
IČO: 47 908 611
kancelárie
45 EUR/m2/rok
(t. j. 1 287,90 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu
nájmu)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

od 1.1.2019 do 31.12.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 140/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

nebytové priestory o výmere 679,40 m2, ktoré sa nachádzajú
v suteréne budovy Farmaceutickej fakulty UK na adrese Odbojárov
10, 832 32 Bratislava III, mestská časť Nové Mesto, katastrálne
územie Bratislava III Nové Mesto, zapísané na liste vlastníctva
č. 1401 vedeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor,
druh stavby iná budova, súpisné číslo 78, číslo parcely 11279/1
o výmere 1496 m2, na ktorej sa stavba nachádza
GAST TOM s.r.o, Šášovská 1380/14, 851 06 Bratislava
IČO: 44822316
prevádzkovanie reštaurácie a študentskej jedálne
45,55 EUR/m2/rok
(t. j. 30 943,20 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu
nájmu)
Platby za služby spojené s užívaním priestoru predmetu nájmu dodávka elektriky, vody, plynu, teplej vody, tepla na vykurovanie :
Cena za služby + DPH je určená na základe odpočtu reálnej
spotreby raz za mesiac, na začiatku kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, kedy došlo k odberu služieb.

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Ostatné služby : odvoz smetí, likvidácia odpadu a upratovanie
priestorov sú zabezpečené nájomcom na vlastné náklady.
od 1.1.2019 do 31.12.2023
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 141/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

nebytové priestory - práčovňa - o výmere 17,85 m2, ktorá sa
nachádza v suteréne budovy Vysokoškolského internátu JLF,
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Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

súpisné číslo 25, na ulici Novomeského 7 v Martine, okres Martin,
katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299
vydanom Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, druh
stavby: 11 – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo
parcely 172/2 o výmere 22 261 m2, na ktorej sa stavba nachádza
INKUR, s. r. o., Robotnícka 1C, 036 01 Martin
IČO: 31568700
prevádzkovania práčovne - poskytovanie služieb prania bielizne pre
ubytovaných študentov Vysokoškolského internátu
Za používanie práčky zaplatí užívateľ (študent) podľa rozsahu
poskytnutej služby - platba podľa zvoleného programu
v eurominciach
8 EUR/m2/rok
(t. j. 142,80 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu
nájmu)
Náklady na spotrebu studenej vody a elektrickej energie bude
nájomca hradiť podľa skutočnej spotreby na základe odpočtu
vodomeru a elektromeru v aktuálnych cenách energií + 20 % DPH.
Odpočet energií a fakturácia – štvrťročne.
od 1.1.2019 do 31.12.2020
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 142/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

nebytové priestory - Telocvičňa JLF UK so sociálnym zariadením
o výmere 317 m2, ktorá sa nachádza na 2. nadzemnom podlaží
v budove teoretických ústavov Viliama Mézeša, na ulici Malá
Hora 4 v Martine, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3,
katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299
Združenie Taoistického Tai Chi, občianske združenie, Teslova
55/10B, 821 02 Bratislava
IČO: 36140147
nebytové priestory - telocvičňa - sa nájomcovi prenechávajú na
účely športovej činnosti - cvičenie Tai Chi (týždenne 1 hodina, aj
počas prázdnin)
Cena za 1 hodinu prenájmu spolu: 13 EUR, z toho: 4,67 EUR
nájomné bez DPH /1 hod.
8,33 EUR s DPH /1 hod. (v tom: 4,73 EUR výdavky na energie,
3,60 EUR poskytované služby - upratovanie, údržba)
od 1.4.2019 do 31.3.2022
bez technického zhodnotenia
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 143/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

nájom stojanov na lode, ktoré sa nachádzajú v budove Centra
univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, mestská
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej
na LV č. 727, súp. č. stavby 6216
Turist klub Filozof Bratislava, Gondova 2, 811 02 Bratislava
IČO: 30808022
Predmetom nájmu sú 3 stojany po 6-tich úložných priečkach, t. j. 18
úložných priečok v Hangári Lodenice UK, Centra univerzitného
športu na Botanickej 7 v Bratislave.
44 EUR/1 priečku/rok bez DPH (DPH 8,80 EUR, spolu 52,80
EUR/1 priečku/rok s DPH, t. j. za 18 priečok 950,40 EUR ročne
s DPH)
bez energií
od 1.1.2019 do 31.12.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 144/2018
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
Identifikácia
vypožičiavateľa
Účel výpožičky, spôsob
a rozsah užívania
predmetu výpožičky
Výška odplaty
Doba výpožičky
Technické zhodnotenie
predmetu výpožičky

nebytové priestory o ploche 49,75 m2, nachádzajúce sa v suteréne –
časť B, budovy č. súpisné 316, na parc. č. 2033/1 v k. ú. Lučenec,
na ul. Novohradská č. 1, Lučenec.
Mesto Lučenec, ul. Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Nebytové priestory s plochou 49,75 m2 sa budú využívať pre účely
zabezpečovania menších obecných služieb a skladu náradia.
bezodplatne
od 1.1.2019 do 31.12.2022
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.
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Uznesenie č. 145/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nájom stojanov na lode, ktoré sa nachádzajú v budove Centra
univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, mestská
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej
na LV č. 727, č. parc. 3141, súp. č. stavby 6216 a užívanie šatní
Klub dunajských vodákov Slávia Univerzita Komenského
v Bratislave, Repašského 6, 841 02 Bratislava
IČO: 30856710
- nájom 2 stojanov po 6-tich úložných priečkach, t. j. 12 úložných
priečok na uskladnenie lodí
- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m2 a šatne
pre mužov miestnosť č. 210 o výmere 15,7 m2 za účelom šatní
a odloženia športového náradia
33,50 EUR/1 priečku/rok bez DPH (DPH 6,70 EUR, spolu 40,20
EUR/1 priečku/rok s DPH, t. j. za 12 priečok spolu 482,40 EUR
ročne s DPH)
poplatok za užívanie šatní členmi nájomcu vo výške
105 EUR/rok/člena, t. j. za 12 členov 1 260 EUR ročne
18 EUR/rok/člena bez DPH + 3,60 EUR/rok/člena DPH, spolu pre
12 členov 259,20 EUR/rok za náklady na energie (dodávka
elektrickej energie, vody)
od 1.1.2019 do 31.12.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 146/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

nájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove Centra
univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, mestská
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej
na LV č. 727, č. parc. 3141, súp. č. stavby 6216 a č. parc. 3155/11
Športový klub CABANOS, Pečnianska 13, 851 01 Bratislava
IČO: 30857163
- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m2 a šatne
pre mužov miestnosť č. 210 o výmere 15,7 m2
- tréningová činnosť reprezentačných posádok organizovaných
v športovom klube v priestoroch posilňovne č. 102 a telocvične
č. 223 2x týždenne po 1 hod. vo večerných hodinách výlučne mimo
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Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

hodín určených na výučbu jednotlivých fakúlt UK a po dohode so
správcom lodenice
6 členov á 105 EUR/rok/člena, spolu 630 EUR ročne
6 členov á 18 EUR/rok/člena bez DPH + 3,60 EUR/rok/člena DPH,
spolu 129,60 EUR/rok za náklady na energie
od 1.1.2019 do 31.12.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 147/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove Centra
univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, mestská
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej
na LV č. 727, č. parc. 3141, súp. č. stavby 6216 a č. parc. 3155/11
Vodácky klub Iuventa, Tehelná 25, 831 03 Bratislava
IČO: 36067504
- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m2 a šatne
pre mužov miestnosť č. 210 o výmere 15,7 m2
- tréningová činnosť reprezentačných posádok organizovaných
v športovom klube v priestoroch posilňovne č. 102 a telocvične
č. 223 2x týždenne po 1 hod. vo večerných hodinách výlučne mimo
hodín určených na výučbu jednotlivých fakúlt UK a po dohode so
správcom lodenice
6 členov á 105 EUR/rok/člena, spolu 630 EUR ročne
6 členov á 18 EUR/rok/člena bez DPH + 3,60 EUR/rok/člena DPH,
spolu 129,60 EUR/rok za náklady na energie
od 1.1.2019 do 31.12.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 148/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

nájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove Centra
univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, mestská
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej
na LV č. 727, č. parc. 3141, súp. č. stavby 6216 a č. parc. 3155/11

12/15

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

KVR MISTRAL BRATISLAVA, Jasovská 19, 851 07 Bratislava
IČO: 36069248
- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m2 a šatne
pre mužov miestnosť č. 210 o výmere 15,7 m2
- tréningová činnosť reprezentačných posádok organizovaných
v športovom klube v priestoroch posilňovne č. 102 a telocvične
č. 223 2x týždenne po 1 hod. vo večerných hodinách výlučne mimo
hodín určených na výučbu jednotlivých fakúlt UK a po dohode so
správcom lodenice
5 členiek á 105 EUR/rok/člena, spolu 525 EUR ročne
5 členiek á 18 EUR/rok/člena bez DPH + 3,60 EUR/rok/člena DPH,
spolu 108 EUR/rok za náklady na energie
od 1.1.2019 do 31.12.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 149/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného

Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove Centra
univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, mestská
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej
na LV č. 727, č. parc. 3141, súp. č. stavby 6216 a č. parc. 3155/11
Jana Dukátová, Poštová 2, 811 06 Bratislava
- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m2
- tréningová činnosť reprezentantky SR v priestoroch posilňovne
č. 102 o výmere 58 m2 a telocvične č. 223 o výmere 48,24 m2,
výlučne mimo hodín určených na výučbu jednotlivých fakúlt UK
a po dohode so správcom lodenice; 3 x týždenne/hod.
- uloženie jednej lode – kajaku v hangári miestnosť č. 109
115 EUR/rok bez DPH – nájom skrinky v ženskej šatni, posilňovne
a telocvične
33,50 EUR/rok bez DPH + 6,70 EUR/rok DPH, spolu 40,20
EUR/rok za uloženie lode
20 EUR/rok bez DPH + 4,00 EUR/rok DPH, spolu 24 EUR/rok za
náklady na energie (dodávka elektrickej energie, vody)
od 1.1.2019 do 31.12.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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Uznesenie č. 150/2018
Akademický senát UK vyjadruje poďakovanie rektorovi UK prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD.,
prorektorom UK RNDr. Zuzane Kovačičovej, PhD., prof. RNDr. Petrovi Moczovi, DrSc., doc.
Mgr. Vincentovi Múcskovi, PhD., doc. RNDr. Danielovi Olejárovi, PhD., prof. MUDr. Daniele
Ostatníkovej, PhD. a prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD. a kvestorke UK Ing. Monike
Tarabovej za ich obetavú prácu v prospech Univerzity Komenského v Bratislave.
Uznesenie č. 151/2018
Akademický senát UK podľa čl. 4 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30 ods. 1 Zásad
volieb do Akademického senátu UK
I.
vyhlasuje doplňovacie voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2018 - 2021
na uprázdnený mandát delegáta UK v spoločnom volebnom obvode EBF UK a RKCMBF UK,
II.
určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl od
18. februára 2019 do 17. mája 2019.
Uznesenie č. 152/2018
Akademický senát UK berie na vedomie správu predsedu Volebnej a mandátovej komisie
Akademického senátu UK o priebehu volieb kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty UK.
Uznesenie č. 153/2018
Akademický senát UK odporúča akademickým senátom fakúlt UK urýchlene novelizovať vnútorné
predpisy a odstrániť v nich všetky nedostatky a sporné ustanovenia.
Uznesenie č. 154/2018
Akademický senát UK vyjadruje podporu uzneseniam k návrhu Metodiky rozpisu dotácií
zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019 prijatými na 86. zasadnutí Slovenskej
rektorskej konferencie v dňoch 6. a 7. decembra 2018 a na zasadnutí Rady vysokých škôl dňa
11. decembra 2018.
Uznesenie č. 155/2018
Akademický senát UK konštatuje, že návrh výšky štátnej dotácie pre Univerzitu Komenského
v Bratislave na rok 2019 nepostačuje na krytie základných prevádzkových potrieb jednotlivých
súčastí UK. Dlhodobá podfinancovanosť Univerzity Komenského v Bratislave z prostriedkov
štátnej dotácie spôsobuje nárast investičného dlhu na budovách a majetku UK, čo znižuje jej
konkurencieschopnosť v slovenskom a medzinárodnom univerzitnom prostredí.
Uznesenie č. 156/2018
Akademický senát UK nesúhlasí, aby sa v priebehu dvoch rokov znížili koeficienty odborov na
cca 63 % pôvodnej hodnoty a žiada o komplexné prehodnotenie koeficientov odborov.
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Uznesenie č. 157/2018
Akademický senát UK nesúhlasí s návrhom na vytvorenie úspory na podporu štrukturálnych zmien
bez toho, aby sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zasadilo o zvýšenie
spoločenského dopytu po absolventov bakalárskeho štúdia a o ich uplatniteľnosť v praxi.
Uznesenie č. 158/2018
Akademický senát UK volí
I.
Andreja Feješa za člena Finančnej komisie Akademického senátu UK,
II.
Mateja Trepáča za člena Komisie pre rozvoj a informačné technológie Akademického senátu UK,
III.
Matúša Čiernika, Michala Střeleckého a Mgr. Nikolu Šiškovú za členov Komisie pre
vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK,
IV.
RNDr. Máriu Kondekovú za členku Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu UK,
V.
Daniela Gurského za člena Právnej komisie Akademického senátu UK,
VI.
Moniku Kučeríkovú a Mgr. Filipa Vincenta za členov Volebnej a mandátovej komisie
Akademického senátu UK.

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
predseda Akademického senátu UK
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