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Bratislava 17.10.2019 
   

 

V ý p i s  u z n e s e n í 
 

z 25. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16.10.2019 

 

 

Uznesenie č. 107/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje program 25. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 

dňa 16.10.2019 takto: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.  

5. Študijný poriadok UK. 

6. Dodatok č. 1 k Štatútu JLF UK. 

7. Štatút Správnej rady UK. 

8. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK. 

9. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu FSEV UK. 

10. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠRVŠ. 

11. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

12. Schválenie uznesenia č. 106/2019 prijatého spôsobom per-rollam. 

13. Rôzne. 

14. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

15. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. 

16. Záver. 

 

Uznesenie č. 108/2019 

 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

Mgr. Gašpar Fronc, 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., 

Mgr. Filip Vincent. 

 

Uznesenie č. 109/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok UK. 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A KA D E MI C KÝ SE N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P . O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 
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Uznesenie č. 110/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje zmenu programu 25. riadneho zasadnutia Akademického 

senátu UK dňa 16.10.2019: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.  

5. Študijný poriadok UK. 

6. Návrh dotácie určenej na podporu opatrení na štrukturálne zmeny v zmysle metodiky 

schválenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2019. 

7. Dodatok č. 1 k Štatútu JLF UK. 

8. Štatút Správnej rady UK. 

9. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK. 

10. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu FSEV UK. 

11. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠRVŠ. 

12. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

13. Schválenie uznesenia č. 106/2019 prijatého spôsobom per-rollam. 

14. Rôzne. 

15. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

16. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. 

17. Záver. 

 

Uznesenie č. 111/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje návrh rozdelenia účelovej dotácie  „Na podporu opatrení na 

štrukturálne zmeny“ poskytnutej podľa Zmluvy č. 0121/2019, príloha č. 8, vo výške 1 402 438€   

v zmysle metodiky schválenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2019. 

 

Uznesenie č. 112/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Uznesenie č. 113/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora na vydanie vnútorného predpisu Štatút Správnej 

rady Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Uznesenie č. 114/2019 

 

Akademický senát UK vyslovuje súhlas s návrhom rektora UK na vymenovanie Mgr. art. Juraja 

Kukuru do funkcie člena Správnej rady UK na druhé funkčné obdobie. 
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Uznesenie č. 115/2019 

 

Akademický senát UK  

I. 

vyhlasuje doplňujúce voľby do Akademického senátu Fakulty sociálnych a ekonomických vied 

UK, 

II. 

určuje obdobie na vykonanie volieb od 1.11.2019 do 30.11.2019. 

 

Uznesenie č. 116/2019 

 

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 2019 - 

2022 na uprázdnený mandát delegáta UK vo volebnom obvode JLF UK, FSEV UK, 

 

II. 

určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl od 

21.10.2019 do 13.12.2019. 

 

Uznesenie č. 117/2019 

 

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 

Budova PdF UK Šoltésovej ulica č. 4, Bratislava – Staré mesto,  

Súpisné číslo – 102673, parcelné číslo pozemku - 10172 

Výmera priestorov – 32,2 m² 

Identifikácia nájomcu New Chicago, s. r. o. 

Wolkerova 460, 058 01  Poprad 

IČO: 36 477 150 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Prevádzkovanie bufetu pre študentov a zamestnancov fakulty. 

 

Výška nájomného nájom – 99,73 € /m²/ročne 

Energie a služby elektrina – podľa odpočtu 

teplo - 20,53 € /m²/ročne + DPH 

voda – 48,00 € ročne + DPH 

Doba nájmu 16.12.2019 – 15.12.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Uznesenie č. 118/2019 

 

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 

nájmom nebytových  priestorov – o celkovej  výmere 58,12 m2, časť 

C, prízemie: 

- kancelária č. 177, výmera 16,2 m2 

- kancelária č. 178, výmera 16,2 m2 

1. poschodie: 

- kancelária č. 273, výmera 23,32 m2 

- toaleta, výmera 2,4 m2 

ktoré sa nachádzajú  v  budove č. súpisné 316, na Novohradskej ul. 

č. 1 v Lučenci, okres Lučenec,  katastrálne územie Lučenec, zapísané 

na liste vlastníctva č. 5294 vydanom Okresným úradom Lučenec, 

odbor katastrálny, druh stavby dom, parc. č. 2033/1 o výmere 2 277 

m2,  zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 2033/7 o výmere 222 m2 

zastavané plochy a nádvoria, na ktorých sa stavba nachádza.  

Identifikácia nájomcu Mgr. Radoslav Jánošík, bytom: Točnica 74, 985 22 TOČNICA, IČO: 

43 217 753 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie pre obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne – 

sprostredkovanie úverov na bývanie 

Výška nájomného 164,- €/mesiac; nájom je oslobodený od DPH 

Energie a služby Platby za vodné, stočné, elektrickú energiu, výrobu a dodávku tepla  

a teplej vody a odvoz a likvidáciu odpadu sa nájomca zaväzuje 

uhradiť priamo dodávateľom médií a služieb na základe 

dvojstranných zmlúv, k čomu prenajímateľ dáva príkaz na základe 

Príkaznej zmluvy prenajímateľa a nájomcu ( príloha č.1) 

Doba nájmu predĺženie do 31.12.2022 

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. 119/2019 

 

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 o celkovej výmere 5 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 6298 (Výškové budovy, blok 

A, suterén 1) o výmere 1 m2, v budove č. súpisné 5695 (Manželské 

internáty blok I, prízemie) o výmere 1 m2  a v budove č. súpisné 

6134 (Átriové domky, bloky D-1NP,C-1PP,K-1NP) o výmere 3m2 

na ulici Staré Grunty 36 v obci BA-m.č. KARLOVA VES, okres 
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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 2936, o výmere 1025 m2 (Výšková budova blok A, suterén 

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

blok I,prízemie), číslo parcely 2929, o výmere 17987 m2 (Átriové 

domky blok D-1NP,C-1PP,K-1NP) , na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Dallmayr Vending & Office k. s.  

Sídlo / Miesto podnikania: Prístavná 10, 821 09, Bratislava  

IČO: 35803118     

Zapísaná v obchodnom registri okr. Súdu Bratislava 1   

Oddiel: s.r.o, Vložka číslo: 1331/B   

DIČ: 2020281725 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie nápojových automatov 

 

Výška nájomného 200,-EUR/m 2/rok bez DPH (t. j. 1 000 EUR bez DPH ročne za 

celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 60,- EUR/ m 2/rok plus DPH. 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 01. 01. 2020 do 31.12.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 120/2019 

 

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 o výmere 7,55 m2, ktoré sa nachádzajú 

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

Identifikácia nájomcu ENERGY HOLD SLOVAKIA, s.r.o. 

Sídlo: Staré Grunty 36, Bratislava 841 04 

IČO: 45 339 147  

DIČ: 2022946101 

IČ DPH: SK2022946101 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 

Odd: sro, vložka č.: 104719/B  

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

kancelária 
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predmetu nájmu  

Výška nájomného 45, - eur/m2/rok (t. j. 339,75  EUR bez DPH ročne za celkovú 

výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 16,- EUR/ m 2/rok plus DPH.  

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od  01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 121/2019 

 

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 časti pozemku (popri Átriové domky, blok U, 1 NP)   o výmere 

167,23 m2,  na parcele 2931, druh pozemku „Zastavaná plocha a 

nádvorie“ o celkovej výmere 4088 m2, ktorý sa nachádza na ulici 

Staré Grunty 36 v obci BA - m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava 

IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom 

Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves 

Identifikácia nájomcu ROXY CATERING s.r.o. 

Sídlo: Bajkalská 29/E, 82101 Bratislava 

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Odd: sro , Vložka č: 43217/B 

Zastúpená: Peter Ondruššek, konateľ 

IČO: 36 701 661 

DIČ: 2022284924 

IČ DPH: SK: 2022284924 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

terasa pre účel stravovania 

 

Výška nájomného 8, -EUR/m2/rok bez DPH 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1. 11. 2019 do 31.12.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Uznesenie č. 122/2019 

 

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 o výmere 20,09 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok L, 

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 2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba 

nachádza 

Identifikácia nájomcu Katarína Nachtnebelová – KA - MAR 

Sídlo: Púpavová 29, 841 04 Bratislava 

Zapísaná: na Obvodnom úrade v Bratislave 

Číslo živnostenského registra: 104-5995 

Zastúpená: Katarína Nachtnebelová 

IČO: 22660305 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

krajčírstvo 

 

Výška nájomného 60 EUR/ m2/rok bez DPH (t. j. 1 205,40 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. 

Doba nájmu 01. 01. 2020 do 30. 06. 2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 123/2019 

 

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 o celkovej výmere 50,84 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok N, 3NP) 

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

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

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

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

parcely 2929/24, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza 
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Identifikácia nájomcu Integrity Life z. ú. 

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

IČO: 15528341 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

organizovanie seminárov 

Výška nájomného 50,-EUR/m 2/rok bez DPH (t. j. 2 542,00 EUR bez DPH ročne za 

celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 16,- EUR/m 2/rok plus DPH.  

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 01. 01. 2020 do 31.12.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 124/2019 

 

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 o výmere 13,50 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok J, 1 

PP)  na ulici Staré Grunty 36 v obci BA-m.č. KARLOVA VES, okres 

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

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

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

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

Identifikácia nájomcu SOUND and LIGHT, s. r. o.   

Sídlo: Mlynarovičova 2, Bratislava 851 03 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 

Odd.. sro  Vložka č.:  65449/B 

IČO: 45 580 588 

DIČ: 2023051415 

IČ DPH: SK2023051415 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Sklad 

 

Výška nájomného 40, - eur/m2/rok  

Energie a služby 8,- eur plus DPH/m2/rok 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu 01. 11. 2019 do 30. 09. 2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 125/2019 

 

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 o výmere 2 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok D, strojovňa 

výťahu, strecha), 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 

Identifikácia nájomcu VNET a. s. 

Sídlo: Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 

Odd. sro, Vložka č: 3916/B 

Zastúpená: Mgr. Vladimír Kupčo 

IČO: 35 845 007 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Prevádzka technologického zariadenia – telekomunikačný vysielač. 

Výška nájomného 1 000 EUR/ m2/rok bez DPH (t. j. 2 000 EUR bez DPH ročne za 

výmeru 2 m2) 

Energie a služby zálohový poplatok 57 EUR/ m2/rok plus DPH 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 126/2019 

 

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 o výmere 91,79 m2, ktoré sa 

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

1PP), na ulici Staré Grunty 36 v obci BA-m.č. KARLOVA VES, 

okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 
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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 INTERSONIC s. r. o. 

Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 

Zapísaná: v OR Bratislava I 

Odd: Sro Vložka č.: 120464/B 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

 

Výška nájomného 45, - eur/m2/rok bez DPH (t. j. 4 130,55 EUR bez DPH ročne za 

celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby 16,- eur plus DPH/m2/rok  

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 127/2019 

 

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 o celkovej výmere 370,57 m2, ktoré sa 

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

prízemie 43,47 m2 a Manželské internáty blok I prízemie 327,10 m2) 

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

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

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

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

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

Identifikácia 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 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie 

 

Výška nájomného 45,-EUR/m 2/rok bez DPH (t. j. 16 675,65 EUR bez DPH ročne za 

celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 16,- EUR/ m 2/rok plus DPH.  
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Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 01. 01. 2020 do 31.12.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 128/2019 

 

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 o výmere 93,45 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok D, 2. NP 

o výmere 25,46 m2) a v budove č. súpisne 211 (Výškové budovy blok 

B, suterén 2, o výmere 67,99 m2), na ulici Staré Grunty 36 v obci BA 

- m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste 

vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom Bratislava, 

Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre 

školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2929, o výmere 

17987 m2 (Átriové domky) a číslo parcely 2934, o výmere 5474 m2 

(Výškové budovy blok B), na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu SVD group, s r. o. 

Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 

Odd. sro, Vložka č: 34596/B 

Zastúpená: Martin Martonka 

IČO: 35 917 326 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária a sklady 

 

Výška nájomného 55 EUR/ m2/rok bez DPH kancelária (t. j. 1 400,30 EUR bez DPH 

ročne za výmeru 25,46 m2) 

38 EUR/m2/rok bez DPH sklady (t. j. 2 583,62 EUR bez DPH ročne 

za výmeru 67,99 m2) 

Energie a služby Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH.  

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 01. 11. 2019 do 31. 12. 2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Uznesenie č. 129/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje uznesenie č. 106/2019 prijaté spôsobom per-rollam (17.07.-

09.08.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


