UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P . O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
___________________________________________________________________________
Bratislava 16. 05. 2019

Výpis uznesení
z 23. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 15. 05. 2019
Uznesenie č. 43/2019
Akademický senát UK schvaľuje program 23. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 15. 05. 2019 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Martin).
Výročná správa o činnosti UK za rok 2018.
Voľba orgánov AS UK (podpredseda AS UK, člen Predsedníctva AS UK za FM UK).
Voľba zástupcu AS UK do Rady vysokých škôl.
Návrh rektora UK na vymenovanie člena Vedeckej rady UK.
Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho zamestnaneckú časť
Akademického senátu UK.
Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UK.
Dodatok č. 1 k Štatútu UK, Fakulty managementu.
Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK.
Návrh rektora UK na vymenovanie konateľa spoločnosti UK Veda, s. r. o.
Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2018.
Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
Vyhlásenie všeobecných volieb do AS UK na funkčné obdobie od 01. 11. 2019 do 31. 10.
2023.
Cenník – študenti za ubytovacie služby vo VMĽŠ – Mlyny UK.
Rôzne.
Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
Záver.
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Uznesenie č. 44/2019
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.,
PhDr. Simona Kelčíková, PhD.,
Daniel Kremnický.
Uznesenie č. 45/2019
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh rektora UK na
predaj pozemkov, a to na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 5 ods. 1 zákona č.
176/2004 o nakladaní s majetkom. Predaj sa týka pozemkov, ktoré sú vo výlučnom
vlastníctve UK, zapísané na liste vlastníctva č. 4733, k. ú. Martin, obec Martin, okres Martin,
parc. č. 7685/4 o výmere 9709 m2, 7685/10 o výmere 5016 m2, 7684/2 o výmere 16847 m2,
7684/6 o výmere 28712 m2, 7685/2 o výmere 5725 m2, 7685/9 o výmere 4857 m2. Cena
predmetných nehnuteľností nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom.
Uznesenie č. 46/2019
Akademický senát UK schvaľuje Výročnú správu o činnosti UK za rok 2018.
Uznesenie č. 47/2019
Akademický senát UK tajným hlasovaním volí PhDr. Katarínu Cabanovú, PhD. za
podpredsedníčku Akademického senátu UK.
Uznesenie č. 48/2019
Akademický senát UK tajným hlasovaním volí doc. RNDr. Michala Greguša, PhD., za člena
Predsedníctva Akademického senátu UK.
Uznesenie č. 49/2019
Akademický senát UK tajným hlasovaním schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie prof.
Mgr. Mariána Zouhara, PhD. za člena Vedeckej rady UK.
Uznesenie č. 50/2019
Akademický senát UK tajným hlasovaním volí doc. RNDr. Martina Putalu, PhD. ako
zástupcu AS UK do Rady vysokých škôl.
Uznesenie č. 51/2019
Zamestnanecká časť Akademického senátu UK navrhuje ministerke školstva, vedy, výskumu
a športu SR vymenovať doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. za člena Správnej rady UK.
Uznesenie č. 52/2019
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Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora na vydanie vnútorného predpisu Dodatku č. 4
k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok UK.
Uznesenie č. 53/2019
Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v
Bratislave, Fakulty managementu.
Uznesenie č. 54/2019
Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku Akademického
senátu UK.
Uznesenie č. 55/2019
Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora na vymenovanie doc. PhDr. Radomíra
Masaryka, PhD. do funkcie konateľa spoločnosti UK Veda, s. r. o.
Uznesenie č. 56/2019
Akademický senát UK berie na vedomie Výročnú správu o činnosti UK Veda, s. r. o. za rok
2018.
Uznesenie č. 57/2019
Akademický senát UK schvaľuje účtovnú závierku UK Veda, s. r. o. zostavenú k 31. 12.
2018.
Uznesenie č. 58/2019
Akademický senát UK žiada rektora UK, aby v spolupráci s Dozornou radou UK Veda, s. r. o.
pripravili koncepciu ďalšej činnosti spoločnosti UK Veda, s. r. o. a predložili ju na zasadnutie
Akademického senátu UK. Termín - október 2019.
Uznesenie č. 59/2019
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

nebytové priestory o výmere 33,6 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
súpisné číslo 70 na ulici Gondova 2 v obci Bratislava – Staré Mesto,
okres Bratislava I, zapísaná na liste vlastníctva 3405 vedenom
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k.ú. Staré Mesto,
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“,
parcelné číslo 225/1, o výmere 3982 m2.
GAST TOM, s.r.o., Šášovská 1380/14, 85106 Bratislava, IČO:
44822316
Fakultný bufet – predajná časť + sklad
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a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nájomné: 22 € /m2 /mesiac (264 € /m2 /rok)
služby a energie: podľa merania
od 1.6.2019 do 30.6.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 60/2019
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

a)
nebytové priestory o výmere 2 m2, ktoré sa nachádzajú v
budove súpisné číslo 70 na ulici Gondova 2 v obci Bratislava –
Staré Mesto, okres Bratislava I, zapísaná na liste vlastníctva 3405
vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k.ú.
Staré Mesto, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a
výskum“, parcelné číslo 225/1, o výmere 3982 m2.
b)
nebytový priestor o výmere 1 m2, ktorý sa nachádza v
budove súpisné číslo 22 na ulici Štúrova 9 v obci Bratislava – Staré
Mesto, okres Bratislava I, zapísaná na liste vlastníctva 4356
vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k.ú.
Staré Mesto, druh stavby „Iná stavba“, parcelné číslo 8890/5, o
výmere 651 m2.
Dallmayr Vending & Office, k.s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 803 118
predajné automaty na kávu
nájomné: 12,50 €/m2/mesiac (150 €/m2/rok)
služby a energie: 6,60 €/m2/mesiac (79,20 €/m2/rok)
od 1.9.2019 do 30.8.2020
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. 61/2019
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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

Žiadame o udelenie súhlasu s nájmom nebytových priestorov –
miesto pre nápojový automat vo vestibule budovy o výmere 8,00 m2
(2m2 pre jeden automat), ktoré sa nachádzajú na ulici Odbojárov 10,
832 32 Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele č. 11279/1, zapísanej
na LV 1401 vydanom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra Bratislava III, druh stavby Zastavané plochy a nádvoria,
číslo parcely 11279/1 o výmere 4196 m2, na ktorej sa stavba
nachádza.
názov:
Soňa Korčeková – ASO VENDING
adresa:
Poľná 125, 974 01 Banská Bystrica
zastúpená:
Ing. Miroslav Korček
IČO :
32 016 247
zapísaná v Živnostenskom registri OkÚ v Banskej Bystrici pod č.
601-7274
Účelom nájmu je prevádzkovanie 2 kusov automatov Necta s
mincovým mechanizmom na predaj nealkoholických nápojov vo
flašiach, a 1 kus automatu Royal Vendors s mincovým
mechanizmom na predaj nápojov vo flašiach, a 1 kus automatu s
mincovým mechanizmom na predaj kusového tovaru. Automaty
budú umiestnené vo vstupnom priestore vestibulu fakulty.
25,00 €/m2/mesačne, t.j. 2.400,00 € ročne za celkovú výmeru
predmetu nájmu.
Cena nájmu zahŕňa služby spojené s užívaním predmetu nájmu a to
dodávku vody, elektrickej energie a odvoz odpadu.
od 15.5.2019 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. 62/2019
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 – miesto pre nápojový automat vo
vestibule budovy o výmere 2,00 m2 , ktoré sa nachádzajú na ulici
Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava, na parcele 11276/29 zapísanej
na LV č. 1401 vydanom katastrálnym úradom v Bratislave, Správa
katastra Bratislava III, druh stavby Zastavané plochy a nádvoria,
číslo parcely 11276/29 o výmere 2289m2, na ktorej sa stavba
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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

nachádza
názov:
Caffe Espresso, spol. s.r.o
adresa:
Riznerova 3, 811 01 Bratislava
zastúpená:
Ing. Juraj Ružička – konateľ spoločnosti
IČO:
17 319 331
Umiestnenie a prevádzkovanie mincového automatu zn. BIANCHI
na predaj nealkoholických nápojov.
25,00 €/m2/mesačne, t.j. 600,00 € ročne za celkovú výmeru
predmetu nájmu
Cena nájmu zahŕňa aj služby spojené s užívaním predmetu nájmu,
dodávku vody a elektriky a odvoz odpadu.
od 15.5.2019 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. 63/2019
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

nájom nebytových priestorov – miesto pre nápojové automaty vo
vestibule budovy o výmere 2 m2, ktoré sa nachádzajú na ulici
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, súpisné č. 78, na parcele č.
11279/1 na Ulici Kalinčiakova 8, parcela 11276/29 zapísaných na
LV č. 1401, vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra BA III, na ktorej sa stavba nachádza, na predmet nájmu:
miesto pre nápojové automaty:
2 ks DIXIE NARCO 3800 vo vestibule budovy Farmaceutickej
fakulty UK, Odbojárov 10
1 ks DIXIE NARCO 5800 vo vestibule budovy Farmaceutickej
fakulty UK, Kalinčiakova 8
CocaCola HBC Slovenská republika, s.r.o. – organizačná zložka,
zastúpená: Mgr. Aleš Prochádzka, Tuhovská 1, 831 06 Bratislava,
IČO: 50252160
umiestnenie a prevádzkovanie 3 kusov automatov Dixie Narco
s mincovým mechanizmom na predaj nealkoholických chladených
nápojov distribuovaných spoločnosťou Coca Cola HBC Česko
a Slovensko, s.r.o.
25,00€/m2/mesačne, bez DPH, t.j. 600,00€ ročne za každý jeden
automat
cena nájmu zahŕňa služby spojené s užívaním predmetu nájmu, t. j.
dodávku elektrickej energie
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

od 15.5.2019 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. 64/2019
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 o výmere 110,55 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 LV č.
1401 vedeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor,
druh stavby iná budova, súpisné č. 78, číslo parcely 11279/1
o výmere 4196 m2, na ktorej sa stavba nachádza
PROBUILDING s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava,
zastúpená: PhDr. Sylvia Woletz, IČO: 35903406
prevádzkovanie kaviarne v suteréne budovy
kaviarensky bar, kaviareň sedenie 90,31 m2 1.200€/ročne
sklad,WC
20,24 m2
120€/ročne
nájom
1.320€ ročne
nájom je oslobodený od DPH
dodávka elektriny, vody, teplej vody a tepla na vykurovanie - cena
určená na základe odpočtu reálnej spotreby
odvoz a likvidácia odpadu – 12 € mesačne
od 15.5.2019 do 30.4.2024
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. 65/2019
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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Nájom časti pozemku, parc. č. 11279/17, výmera 2207 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú na ulici
Odbojárov 10, v obci Bratislava, okres Bratislava, k. ú. Bratislava.
Pozemok je zapísaný na LV č. 1401 vedenom Správou katastra
Bratislava III.
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,
zastúpená: Ing. Štefan Michálek, Ing. Ladislav jarina, IČO:
00151653

Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

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

umiestnenie a prevádzkovanie bankomatu

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

1.280€/rok, nájom je oslobodený od DPH
dodávka el. energie – cena za službu je skutočná cena za dodávku
elektriny meraná vlastným elektromerom nájomcu
od 1.7.2019 do 31.6.2024
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. 66/2019
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 nehnuteľného majetku, Budova PdF UK Šoltésovej ulica č.
4, Bratislava – Staré mesto, Súpisné číslo – 102673, parcelné číslo
pozemku – 10172, výmera nájomného priestoru 1 m2 na prízemí.
Martin Burian, Studená 5, 821 04 Bratislava – Ružinov
IČO: 44567481

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

miesto pre automat na kávu
1. Nájomné - 15 € /m²/mesačne
Energie - 21,30 € /m²/mesačne + DPH

Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

bez energií
od 1.9.2019 do 31.8.2023
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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Uznesenie č. 67/2019
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 o výmere 189,53 m2 – priestory
Akademického klubu Lafranconi
obchodné priestory – miestnosť klubu o výmere 126,70 m2
obslužné priestory – chodba, pánske a dámske toalety, sklad
o výmere 42,03 m2
obslužné priestory – sklad o výmere 20,80 m2
nachádzajúce sa na Ulici Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu č. 9, 814 69
Bratislava, súpisné č. 4298, č. parcely 20823
GAST TOM, s.r.o., Šášovská 3018/14, 851 06 Bratislava, IČO:
44822316, JUDr. PhDr. Marián Horváth, PhD., PhDr. Ing. Tomáš
Kaiser
prevádzkovanie Akademického klubu Lafranconi
Miestnosť klubu: 126,70 m2 á 28 €/m2/rok t.j. 3 547, 60 € ročne
Obslužné priestory: 42,03 m2 á 13 €/rok t.j. 546,39 € ročne
Skladové priestory: 20,80 m2 á 8,65 €/m2/mesiac t.j. 2 159, 04 €
ročne
Ročné nájomné spolu. 6 253,03 €
El. energia, dodávka studenej a teplej úžitkovej vody: kvartálne na
základe skutočnej spotreby
Dodávka tepla na vykurovanie: zálohovo 60 €/mesačne plus prisl.
DPH
Odvoz odpadu: paušálny poplatok 10 € mesačne
od 1.7.2019 do 30.6.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 68/2019
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

je nájom – nebytového priestoru o rozlohe 22,54 m2, ktorý je
súčasťou Profesorského domu na Botanickej ul. č. 27, 841 04

9

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

Bratislava, súp. č. 27, stojacej na parc. č. 3117/4, katastrálne
územie Karlova Ves vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa.
Výlučné vlastníctvo prenajímateľa k stavbe súp. č. 3131 je zapísané
na liste vlastníctva č. 2681, v k. ú. Bratislava – m. č. Karlova Ves
doc. Mgr. Dušan Kutlík, PhD., Botanická č. 27, 841 04 Bratislava,
dát. nar. 26. 06. 1952.
náhradné pivničné priestory
37,57 €/mesiac bez DPH
bez energií
predĺženie do 31.08.2022
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. 69/2019
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

nájmu nebytových priestorov – miestnosti č. 325 o výmere 42,1 m2
- kancelária a soc. zariadenie miestnosť č. 319 o výmere 6,5 m2,
ktoré sa nachádzajú na 3. podlaží v budove Centra univerzitného
športu, Lodenice UK (ďalej aj Lodenica UK) na Botanickej ul. č. 7,
Bratislava, m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne
územie Karlova Ves, zapísanej na liste vlastníctva č.727 vydanom
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, číslo parcely
3141, zastavané plochy a nádvoria, súp. č. stavby 6216
KalerabGang, s.r.o., Na Hrebienku č. 38, 811 02 Bratislava, IČO:
36 314 137

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

kancelária ateliéru pre tvorbu grafického dizajnu a ilustrácie

Energie a služby

dodávka teplej a studenej vody, el. energie a tepla, odvoz smetí
a likvidácia odpadu, upratovanie) 36,- €/ mesiac s DPH.
15.05.2019 do 30.06.2020.

Doba nájmu

- kancelária o výmere 42,1 m2, výška nájmu je 6,- €/m2/mesiac, za
uvedenú výmeru je výška nájmu 252,60 €/mesiac;
- sociálne zariadenie o výmere 6,5 m2, výška nájmu 2,€/m2/mesiac, za uvedenú výmeru je výška nájmu 13,- €/mesiac;
nájom spolu: 265,60 €/mesiac; nájom je oslobodený od DPH.
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Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 70/2019
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 miestností na III. nadzemnom podlaží, jedná sa o

- miestnosť č. 326
- miestnosť č. 327
- miestnosť č. 328
- miestnosť č. 330
výmera spolu: 56,8 m2.
Priestory sa nachádzajú v budove Lodenice UK v Centre univerzitného
športu UK, (ďalej len predmet nájmu) na Botanickej ul. č. 7, Bratislava,
m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves,
zapísanej na liste vlastníctva č. 727, vydanom Okresným úradom
Bratislava, Katastrálny odbor, číslo parcely 3141, súp. č. stavby 6216,
zastavané plochy a nádvoria.

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

Ing. Tomáš Lukačovič, Na Riviére 22, 841 04 Bratislava, dát. nar.:
10. 02. 1989.
kancelárie
250,- €/mesiac za celý priestor bez DPH
dodávka teplej a studenej vody, el. energie a tepla, odvoz smetí
a likvidácia odpadu, upratovanie) 23,90 €/ mesiac s DPH
16. 05. 2019 do 30. 06. 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. 71/2019
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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

nebytový priestor – miestnosť č. 936 s výmerou 20 m2, ktorá sa
nachádza v budove č. súpisné 6220, blok B9, 1. posch., na ulici
Botanická 7 v obci Bratislava, okres Bratislava, katastrálne územie
Bratislava Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727
vydanom katastrálnym úradom Bratislava – Karlova Ves, číslo
parcely 3146 o výmere 570 m², na ktorej sa stavba nachádza
MEDLA, s.r.o.
Sídlo: Zelené terasy 22/3778, 841 10 Bratislava
Zastúpený: Ing. arch. Jana Medľová, konateľ
IČO: 45565830
DIČ: 2023034684
zriadenie kancelárie pre architektov
39,83 €/ m2/ rok t.j. 796,60 € ročne za celkovú výmeru 20 m2
prenajatých priestorov. Nájom je oslobodený od DPH.
elektrická energia a ostatné služby je vo výške 824,38 €/ rok bez
DPH, vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2018
Z toho: elektrická energia 589,95 € bez DPH
ostatné služby
234,43 € bez DPH
(vodné, stočné, revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov,
nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov,
odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia)
od 09.07.2019 do 08.07.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 72/2019
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 – miestnosť č. 40 s celkovou
výmerou 16,5 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné
6162, prízemie, na ulici Botanická 25, v obci Bratislava – m.č.
KARLOVA VES, okres Bratislava IV, katastrálne územie
Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom
katastrálnym úradom Bratislava – Správou katastra pre hlavné
mesto SR Bratislavu, druh stavby 20–Iná budova, číslo parcely
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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

3117/6 o výmere 3 512 m2, na ktorej sa stavba nachádza
ANWELL, s.r.o.
Sídlo: Blagoevova 16, 851 04 Bratislava
IČO: 45 268 193
DIČ: 202 292 7951
IČ DPH: SK202 292 7951
prevádzkovanie malobchodnej predajne s kancelárskymi potrebami
a fotokopírovacie služby
39,83 €/ m2/ rok t.j. 657,20 € ročne za celkovú výmeru 16,5 m2
prenajatých priestorov. Nájom je oslobodený od DPH.
elektrická energia a ostatné služby súvisiace s nájmom je vo výške
524,76 €/ rok bez DPH, vypočítaná na základe cien a nákladov v
roku 2018.
Z toho: elektrická energia 291,14 € bez DPH
ostatné služby
233,62 € bez DPH
(revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá
strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, odvoz a
likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia).
od 15.09.2019 do 14.09.2024
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. 73/2019
Akademický senát UK podľa čl. 12 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK
I.
vyhlasuje všeobecné voľby do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 1. 11. 2019
do 31.10.2023,
II.
určuje obdobie na uskutočnenie všeobecných volieb do Akademického senátu UK od
23.9.2019 do 23.10.2019,
III.
určuje nasledovné podmienky pre uskutočnenie všeobecných volieb vo volebnom obvode
Nefakultné súčasti UK (ďalej len „voľby“):
a) voľby sa uskutočnia dňa 16.10.2019 v čase od 9.00 do 16.00 hod. v budove Rektorátu UK
na Šafárikovom nám. 6, Bratislava, miestnosť č. 109,
b) návrhy kandidátov sa podávajú v termíne do 9. októbra 2019, 15.00 hod.,
c) návrhy kandidátov sa podávajú Mgr. Martinovi Daňkovi, PhD. (predsedovi Volebnej a
mandátovej komisie AS UK), a to prostredníctvom podateľne Rektorátu UK.
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Uznesenie č. 74/2019
Akademický senát UK schvaľuje upravený
Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK.

cenník

študentského

ubytovania

vo

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
predseda Akademického senátu UK
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