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Materiál obsahuje: 

1. Návrhy uznesení 

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

a) GAST TOM, s.r.o.    prof. Mgr. M. Zouhar, PhD., dekan FiF UK  fakultný bufet 

b) Dallmayr Vending & Office, k.s.  prof. Mgr. M. Zouhar, PhD., dekan FiF UK  predajné automaty na 

kávu 

c) Soňa Korčeková – ASO VENDING prof. Pharm.Dr. P. Mučaji, PhD., dekan FaF UK automaty nápoje 

d) Caffe Espresso, spol. s.r.o.  prof. Pharm.Dr. P. Mučaji, PhD., dekan FaF UK automaty nápoje 

e) CocaCola HBC Slov. rep., s.r.o. prof. Pharm.Dr. P. Mučaji, PhD., dekan FaF UK automaty nápoje 

f) PROBUILDING s.r.o.   prof. Pharm.Dr. P. Mučaji, PhD., dekan FaF UK kaviareň 

g) Slovenská sporiteľňa, a.s.  prof. Pharm.Dr. P. Mučaji, PhD., dekan FaF UK bankomat 

h) Martin Burian   doc. RNDr. E. Partová, CSc., dekanka PedF UK automat 

i) GAST TOM, s.r.o.   prof. Mgr. M. Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK Akademický klub  

j) doc. Mgr. Dušan Kutlík, PhD.  prof. JUDr. M. Števček, PhD., rektor UK  pivničné priestory 

k) KalerabGang, s.r.o.   prof. JUDr. M. Števček, PhD., rektor UK  ateliér 

l) Ing. Tomáš Lukačovič,   prof. JUDr. M. Števček, PhD., rektor UK  kancelária 

m) MEDLA, s.r.o.   Mgr. I. Daňo, riaditeľ VI Družba UK  kancelária 

n) ANWELL, s.r.o.   Mgr. I. Daňo, riaditeľ VI Družba UK  predajňa 

 

 

 

 

 

 



Návrhy uznesení 

1. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 33,6 m
2
, 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 m
2
. 

Identifikácia nájomcu GAST TOM, s.r.o., Šášovská 1380/14, 85106 Bratislava, IČO: 

44822316 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Fakultný bufet – predajná časť + sklad 

Výška nájomného nájomné: 22 € /m
2
 /mesiac (264 € /m

2
 /rok) 

Energie a služby služby a energie: podľa merania 

Doba nájmu od 1.6.2019 do 30.6.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

2. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

a) nebytové priestory o výmere 2 m
2
, 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 m
2
. 

b) nebytový priestor o výmere 1 m
2
, 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 m
2
. 

Identifikácia nájomcu Dallmayr Vending & Office, k.s., Prístavná 10, 821 09  Bratislava, 



IČO: 35 803 118 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

predajné automaty na kávu 

Výška nájomného nájomné: 12,50 €/m
2
/mesiac (150 €/m

2
/rok) 

 

Energie a služby služby a energie: 6,60 €/m
2
/mesiac (79,20 €/m

2
/rok) 

Doba nájmu od 1.9.2019 do 30.8.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

3. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Žiadame o udelenie súhlasu s nájmom nebytových priestorov – 

miesto pre nápojový automat vo vestibule budovy o výmere 8,00 m
2
 

(2m
2
 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 m
2
, na ktorej sa stavba 

nachádza. 

Identifikácia nájomcu 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 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

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. 

Výška nájomného 25,00 €/m
2
/mesačne, t.j. 2.400,00 € ročne za celkovú výmeru 

predmetu nájmu.
 

Energie a služby Cena nájmu zahŕňa  služby spojené s užívaním predmetu nájmu a to  

dodávku vody, elektrickej energie  a odvoz odpadu. 

Doba nájmu od 15.5.2019 do 30.4.2022 

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. 

 

4. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom nebytových priestorov – miesto pre nápojový automat vo 

vestibule budovy o výmere 2,00 m
2
 , 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 2289m
2
, na ktorej sa stavba 

nachádza 

Identifikácia nájomcu názov:  Caffe Espresso, spol. s.r.o 

adresa:  Riznerova 3, 811 01  Bratislava 

zastúpená: Ing. Juraj Ružička – konateľ spoločnosti 

IČO:   17 319 331 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Umiestnenie a prevádzkovanie mincového automatu zn. BIANCHI 

na predaj nealkoholických nápojov. 

Výška nájomného 25,00 €/m
2
/mesačne, t.j. 600,00 € ročne za celkovú výmeru 

predmetu nájmu
 

Energie a služby Cena nájmu zahŕňa aj služby spojené s užívaním predmetu nájmu, 

dodávku vody a elektriky a odvoz odpadu. 

Doba nájmu od 15.5.2019 do 30.4.2022 

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. 

 

5. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

  

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom nebytových priestorov – miesto pre nápojové automaty vo 

vestibule budovy o výmere 2 m
2
, 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 

Identifikácia nájomcu CocaCola HBC Slovenská republika, s.r.o. – organizačná zložka, 

zastúpená: Mgr. Aleš Prochádzka, Tuhovská 1, 831 06 Bratislava, 

IČO: 50252160 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

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. 

Výška nájomného 25,00€/m
2
/mesačne, bez DPH, t.j. 600,00€ ročne za každý jeden 

automat 

Energie a služby  cena nájmu zahŕňa služby spojené s užívaním predmetu nájmu, t. j. 

dodávku elektrickej energie 

Doba nájmu od 15.5.2019 do 30.4.2022 

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. 

 

6. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom nebytových priestorov o výmere 110,55 m
2
, 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 m
2
, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu PROBUILDING s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, 

zastúpená: PhDr. Sylvia Woletz, IČO: 35903406 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie kaviarne v suteréne budovy  

Výška nájomného kaviarensky bar, kaviareň sedenie     90,31 m
2    

 1.200€/ročne 

sklad,WC                                           20,24 m
2
        120€/ročne 

nájom                                                                    1.320€ ročne 



nájom je oslobodený od DPH 

Energie a služby dodávka elektriny, vody, teplej vody a tepla na vykurovanie - cena 

určená na základe odpočtu reálnej spotreby 

odvoz a likvidácia odpadu – 12 € mesačne 

Doba nájmu od 15.5.2019 do 30.4.2024 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

7. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

  

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Nájom časti pozemku, parc. č. 11279/17, výmera 2207 m
2
, 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. 

Identifikácia nájomcu Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, 

zastúpená: Ing. Štefan Michálek, Ing. Ladislav jarina, IČO: 

00151653 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie a prevádzkovanie bankomatu 

Výška nájomného 1.280€/rok, nájom je oslobodený od DPH 

Energie a služby dodávka el. energie – cena za službu je skutočná cena za dodávku 

elektriny meraná vlastným elektromerom nájomcu 

Doba nájmu od 1.7.2019 do 31.6.2024 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

8. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

  



Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Nájom nehnuteľného majetku, Budova PdF UK Šoltésovej ulica č. 

4, Bratislava – Staré mesto, Súpisné číslo – 102673, parcelné číslo 

pozemku – 10172, výmera nájomného priestoru 1 m
2
 na prízemí. 

Identifikácia nájomcu Martin Burian, Studená 5, 821 04 Bratislava – Ružinov 

IČO: 44567481 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

miesto pre automat na kávu 

Výška nájomného 1. Nájomné - 15 € /m²/mesačne 

Energie - 21,30 € /m²/mesačne + DPH 

 

Energie a služby  bez energií 

Doba nájmu od 1.9.2019 do 31.8.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

9.  

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

  

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Nájom nebytových priestorov o výmere 189,53 m
2
 – priestory 

Akademického klubu Lafranconi 

obchodné priestory – miestnosť klubu o výmere 126,70 m
2 

obslužné priestory – chodba,
 

pánske a dámske toalety, sklad 

o výmere 42,03 m
2 

obslužné priestory – sklad o výmere 20,80
 
m

2 

nachádzajúce sa na Ulici Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu č. 9, 814 69 

Bratislava, súpisné č. 4298, č. parcely 20823 

Identifikácia nájomcu GAST TOM, s.r.o., Šášovská 3018/14, 851 06 Bratislava, IČO: 

44822316, JUDr. PhDr. Marián Horváth, PhD., PhDr. Ing. Tomáš 

Kaiser 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie Akademického klubu Lafranconi 

Výška nájomného Miestnosť klubu: 126,70 m
2 

á 28 €/m
2
/rok t.j. 3 547, 60 € ročne 

Obslužné priestory: 42,03 m
2
 á 13 €/rok t.j. 546,39 € ročne 

Skladové priestory: 20,80 m
2 

á 8,65 €/m
2
/mesiac t.j. 2 159, 04 € 

ročne 

Ročné nájomné spolu. 6 253,03 € 

Energie a služby 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 

Doba nájmu od 1.7.2019 do 30.6.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

10. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

  

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

je nájom – nebytového priestoru o rozlohe 22,54 m
2
, ktorý je 

súčasťou  Profesorského domu na Botanickej ul. č. 27, 841 04 

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 

Identifikácia nájomcu doc. Mgr. Dušan Kutlík, PhD., Botanická č. 27, 841 04 Bratislava, 

dát. nar. 26. 06. 1952. 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

náhradné pivničné priestory 

Výška nájomného 37,57 €/mesiac bez DPH  

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu predĺženie do 31.08.2022 

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. 

 

11. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

  

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájmu nebytových  priestorov – miestnosti č. 325 o výmere 42,1 m
2
 

- kancelária
 
a soc. zariadenie miestnosť č. 319 o výmere 6,5 m

2
, 



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 

Identifikácia nájomcu KalerabGang, s.r.o., Na Hrebienku č. 38, 811 02 Bratislava, IČO: 

36 314 137 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária ateliéru pre tvorbu grafického dizajnu a ilustrácie 

Výška nájomného - kancelária o výmere 42,1 m
2
, výška nájmu je 6,- €/m

2
/mesiac, za 

uvedenú výmeru je výška nájmu 252,60 €/mesiac; 

- sociálne zariadenie o výmere 6,5 m
2
, výška nájmu 2,- 

€/m
2
/mesiac, za uvedenú výmeru je výška nájmu 13,- €/mesiac; 

nájom spolu: 265,60 €/mesiac; nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby dodávka teplej a studenej vody, el. energie a tepla, odvoz smetí 

a likvidácia odpadu, upratovanie) 36,- €/ mesiac s DPH. 

Doba nájmu 15.05.2019 do 30.06.2020. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

12. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

  

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

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 m
2
. 

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 Ing. Tomáš Lukačovič, Na Riviére 22, 841 04 Bratislava, dát. nar.: 

10. 02. 1989. 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 250,- €/mesiac za celý priestor bez DPH 

Energie a služby dodávka teplej a studenej vody, el. energie a tepla, odvoz smetí 

a likvidácia odpadu, upratovanie) 23,90 €/ mesiac s DPH 

Doba nájmu 16. 05. 2019 do 30. 06. 2020. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

13. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

  

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytový priestor – miestnosť č. 936 s výmerou 20 m
2
, 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 

Identifikácia nájomcu MEDLA, s.r.o. 

 Sídlo: Zelené terasy 22/3778, 841 10  Bratislava  

 Zastúpený: Ing. arch. Jana Medľová, konateľ 

 IČO: 45565830 

 DIČ: 2023034684 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie kancelárie pre architektov 

Výška nájomného 39,83  €/ m
2
/ rok  t.j. 796,60 €  ročne  za  celkovú výmeru 20 m

2
    

prenajatých  priestorov. Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby  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) 

Doba nájmu od 09.07.2019  do 08.07.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Medľová&MENO=Jana&SID=0&T=f0&R=0


Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

14. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

  

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom nebytových priestorov – miestnosť č. 40 s celkovou  

výmerou  16,5 m
2
, ktoré  sa  nachádzajú  v budove  č.  súpisné  

6162,  prízemie,  na   ulici  Botanická  25, v obci  Bratislava – m.č.  

KARLOVA VES,   okres  Bratislava  IV,  katastrálne  územie 

Karlova  Ves,   zapísané   na liste  vlastníctva č. 727 vydanom  

katastrálnym úradom Bratislava  –  Správou katastra pre hlavné 

mesto SR Bratislavu, druh stavby 20–Iná budova,   číslo parcely 

3117/6 o výmere 3 512 m
2
, na ktorej sa  stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu ANWELL, s.r.o. 

Sídlo: Blagoevova 16, 851 04 Bratislava 

IČO: 45 268 193 

DIČ: 202 292 7951 

IČ DPH: SK202 292 7951 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie malobchodnej predajne s kancelárskymi potrebami 

a fotokopírovacie služby 

Výška nájomného 39,83  €/ m
2
/ rok  t.j. 657,20 €  ročne  za  celkovú výmeru 16,5 m

2
    

prenajatých  priestorov. Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby  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).   

Doba nájmu od 15.09.2019 do 14.09.2024 

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. 

 

 

 



Žiadateľ:  

Prof. Mgr. Marián ZOUHAR, PhD., poverený výkonom funkcie dekana 

Univerzita Komenského v Bratislave, FILOZOFICKÁ FAKULTA  

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku  

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

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

neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 19/2010 Smernice rektora UK Nakladanie s majetkom 

UK v Bratislave  

ŽIADAM 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 

a) 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. 

2. Identifikácia nájomcu: 

GAST TOM, s.r.o., Šášovská 1380/14, 85106 Bratislava, IČO: 44822316 

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

Fakultný bufet – predajná časť + sklad 

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

Nájomné: 22 € /m2 /mesiac (264 € /m2 /rok) 

Služby a energie: podľa merania 

5. Doba nájmu: 

od 1.6.2019 do 30.6.2021 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu: 

Na prenájom nebytového priestoru – bufetu bola vyhlásená verejná obchodná súťaž, zverejnená bola 

v denníkoch SME a NOVÝ ČAS a na webstránke fakulty. Záujem prejavili dva subjekty, rozhodujúcim 

kritériom bola cena. Vyššiu ponuku predložil doterajší nájomca. Nájom navrhujeme uzavrieť na 25 

mesiacov. 

 



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

technického zhodnotenia po ukončení nájmu: 

bez technického zhodnotenia  

 

V Bratislave 25. 4. 2019. 

 

 

 

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

podpis žiadateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Žiadateľ:  

Prof. Mgr. Marián ZOUHAR, PhD., poverený výkonom funkcie dekana 

Univerzita Komenského v Bratislave, FILOZOFICKÁ FAKULTA  

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku  

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

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

neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 19/2010 Smernice rektora UK Nakladanie s majetkom 

UK v Bratislave  

ŽIADAM 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

8. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 

b) 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. 

c) 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. 

9. Identifikácia nájomcu: 

Dallmayr Vending & Office, k.s., Prístavná 10, 821 09  Bratislava, IČO: 35 803 118 

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

predajné automaty na kávu 

11. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 

Nájomné: 12,50 €/m2/mesiac (150 €/m2/rok) 

Služby a energie: 6,60 €/m2/mesiac (79,20 €/m2/rok) 

12. Doba nájmu: 

od 1.9.2019 do 30.8.2020 



13. Zdôvodnenie výberu nájomcu: 

ide o predĺženie doterajšieho nájmu, ktorý bol uzatvorený najskôr na 6 mesiacov a potom na 4,5 

mesiaca s tým, že nájomca si na rovnaký účel a za podobných podmienok prenajíma nebytové priestory 

v budovách UK na Šafárikovom námestí a Múzejnej ulici, termín ukončenia nájmu korešponduje 

s termínom ukončenie dlhodobého nájmu iného nájomcu podobných zariadení v oboch objektoch 

14. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 

technického zhodnotenia po ukončení nájmu: 

bez technického zhodnotenia  

 

V Bratislave 25. 4. 2019. 

 

 

 

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

podpis žiadateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Akademický senát UK  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo nám. 6 

816 06 Bratislava 

 

 

Naša značka:   79-SD/2019    V Bratislave dňa 19.3.2019 

 

 

Vec: žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku  
 

Žiadateľ: Farmaceutická fakulta UK 

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

názov súčasti, resp. vnútornej organizačnej jednotky Farmaceutická fakulta UK  

 

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

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

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

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

žiadam  Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho  

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu:  

 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku  

 

Žiadame o udelenie súhlasu s nájmom nebytových priestorov – miesto pre nápojový automat 

vo vestibule budovy o výmere 8,00 m
2 

( 2m
2
 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 m 
2
, na ktorej sa 

stavba nachádza. 

 

2. Identifikácia nájomcu 

 

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 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu  

 

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.  

 

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



 

Nájomné sa navrhuje vo výške 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.  

 

5. Doba nájmu  

 

Od 1.5.2019 do 30.4.2022, na obdobie 3 rokov. 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu  

 

Farmaceutická fakulta UK má záujem o poskytovanie  služby prevádzky nápojových 

automatov pre  zamestnancov, študentov a návštevníkov budovy fakulty  a to formou 

prenájmu priestoru na umiestnenie automatov so spoločnosťou  ASO VENDING, zastúpenou 

Ing. Miroslavom Korčekom, ktorá poskytuje tieto služby v iných prevádzkach a na  súčastiach 

UK.  

 

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

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  

 

Neplánuje sa technické zhodnotenie  

 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Farmaceutická fakulta  

Odbojárov 10 

832 321 Bratislava  

Parč. č. 11279/1 

Výmera: 8,00 m 
2 

 

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.  

                    dekan fakulty 

 

 

 

 

 

Prílohy k žiadosti : 

1. Výpis z LV č. 1401 

2. Situačný nákres 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 15. 03. 2019. 

Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 

nehnuteľného majetku. 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                   Bc. Jarmila Simanová 

                                                      RPČaSN  RUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akademický senát UK  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo nám. 6 

816 06 Bratislava 

 

 

Naša značka:  79-SD/2019    V Bratislave dňa 19.3.2019 

 

 

Vec: žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku  
 

Žiadateľ: Farmaceutická fakulta UK 

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

názov súčasti, resp. vnútornej organizačnej jednotky Farmaceutická fakulta UK  

 

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

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

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

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

žiadam  Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho  

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu:  

 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku  

 

Žiadame o udelenie súhlasu s nájmom nebytových priestorov – miesto pre nápojový automat 

vo vestibule budovy o výmere 2,00 m
2
 , 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 2289m
2, 

na ktorej sa stavba nachádza.   

 

2. Identifikácia nájomcu 

 

názov:  Caffe Espresso, spol. s.r.o 

adresa:  Riznerova 3, 811 01  Bratislava 

zastúpená: Ing. Juraj Ružička – konateľ spoločnosti 

IČO :   17 319 331 
 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu  

 

Účelom nájmu je využitie priestorov na umiestnenie a prevádzkovanie mincového automatu 

zn. BIANCHI na predaj nealkoholických nápojov.  

 

 

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

 



Nájomné sa navrhuje vo výške 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.  

 

 

5. Doba nájmu  

 

Od 1.5.2019 do 30.4.2022,  na obdobie 3 rokov.   

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu  

 

Farmaceutická fakulta UK má záujem o poskytovanie  služby prevádzky mincového automatu 

na predaj nealkoholických nápojov  pre zamestnancov, študentov a návštevníkov budovy 

fakulty  a to formou prenájmu priestoru pre umiestnenie automatu so spoločnosťou Caffe 

Espresso, spol. s.r.o, zastúpenou  Ing. J. Ružičkom, konateľom spoločnosti.  

 

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

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.  

 

Neplánuje sa technické zhodnotenie  

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Farmaceutická fakulta  

Odbojárov 10 

832 321 Bratislava  

Parč. č. 11279/1 

Výmera: 2,00 m 
2 

 

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.  

                    dekan fakulty 

 

 

 

 

 

 

Prílohy k žiadosti : 

 

1. Výpis z LV č. 1401 

2. Situačný nákres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 15. 03. 2019. 

Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 

nehnuteľného majetku. 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                   Bc. Jarmila Simanová 

                                                      RPČaSN  RUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

          

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Žiadateľ: 

Dekanka fakulty: doc. RNDr. Edita Partová, CSc. 
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 

Bratislava 

 
Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

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

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

Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 

19/2010 Smernice rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave 

 
ži  a d am  

 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 

 
 

Náležitosti budúceho nájmu: 
 

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

Súpisné číslo – 102673, parcelné číslo pozemku - 10172 

      Výmera nájomného priestoru 1 m
2
 na prízemí  

 

 
 

2. Martin Burian, Studená 5, 821 04 Bratislava – Ružinov 

IČO: 44567481  
 

3. Miesto pre automat na kávu.  
 

 

4. Nájomné - 15 € /m²/mesačne 

Energie – 21,30 € /m²/mesačne + DPH 
 

 
 

5. 1.9.2019 – 31.8.2023 (4 roky) 
 

 
 

6. Nájomca má uzavretú zmluvu od roku 2012 a zmluvné záväzky si plní v lehote 

splatnosti. 
 

 
 

7. Bez technického zhodnotenia 
 
 
 
 
   
                                                                                ……………………………………. 
                                                                                  doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r. 
                                                                                              dekanka fakulty 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žiadateľ: 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

Rektor UK 

 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
     

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

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

komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 

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

nehnuteľnosti, 

 

ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

      Predmetom tejto zmluvy je nájom – nebytového priestoru o rozlohe 22,54 m2, ktorý je 

súčasťou  Profesorského domu na Botanickej ul. č. 27, 841 04 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. 

 

2. Identifikácia nájomcu 

Doc. Mgr. Dušan Kutlík, PhD., Botanická č. 27, 841 04 Bratislava, dát. nar. 26. 06. 

1952. 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

      Nájomca užíva  predmet nájmu ako náhradné pivničné priestory.  

  

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

Navrhovaná výška nájmu je 37,57 €/mesiac bez DPH.   

 

5. Doba nájmu 

      Nájomca žiada predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov do 31. 08. 2022. 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

     Súčasný nájomca užíva predmet nájmu od 01. 06. 2018 a zmluvné záväzky si plní   

v lehote splatnosti. 

 

 

 

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

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

Bez technického zhodnotenia 

 



 

         

 

 

                                                                                         

 ________________________________ 

                                                                    prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

                                                                                      rektor UK 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 20. 03. 2019. 

Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v Žiadosti o súhlas s nájmom nehnuteľného 

majetku. 

 

 

 

 

 

 Bc. Jarmila Simanová 

 RPČaSN OIOČ RUK 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žiadateľ: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 rektor UK 
 

 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
     

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

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

komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 

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

nehnuteľnosti, 

 

 

ž i a d a m  

 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  

 

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

 

 

8. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

     Predmetom tejto zmluvy je predĺženie nájmu nebytových  priestorov – miestnosti č. 325 

o výmere 42,1 m
2
 - kancelária

 
a soc. zariadenie miestnosť č. 319 o výmere 6,5 m

2
, 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. 

 

9. Identifikácia nájomcu 

KalerabGang, s.r.o., Na Hrebienku č. 38, 811 02 Bratislava, IČO: 36 314 137. 

 

10. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Predmet nájmu sa prenajíma ako  kancelária ateliéru pre tvorbu grafického dizajnu 

a ilustrácie. 

 

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

Výška 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. 

 

 



 

- cena za služby spojené s nájmom (dodávka teplej a studenej vody, el. energie a tepla, 

odvoz smetí a likvidácia odpadu, upratovanie) je vo výške 36,- €/ mesiac s DPH. 

 

12. Doba nájmu 

 Užívateľ žiada predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov na jeden rok; od 

01.05.2019 do 30.06.2020. 

 

13. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

 Súčasný nájomca užíva predmet zmluvy od 01.06.2018 a zmluvné záväzky si plní v lehote 

splatnosti. 

 

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

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

     Bez technického zhodnotenia. 

 

 

 

 

 ________________________________ 

                                                                    prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

                                                                                      rektor UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 20. 03. 2019. 

Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v Žiadosti o súhlas s nájmom nehnuteľného 

majetku. 

 

 

 

 

 

 Bc. Jarmila Simanová 

 RPČaSN OIOČ RUK 

 

 

 

 

 

 



Žiadateľ: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 rektor UK 
 

 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
     

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

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

komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 

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

nehnuteľnosti, 

 

 

ž i a d a m  

 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  

 

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

 

 

14. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 
     Predmetom tejto zmluvy je 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.   

 

15. Identifikácia nájomcu 

Ing. Tomáš Lukačovič, Na Riviére 22, 841 04 Bratislava, dát. nar.: 10. 02. 1989. 

 

16. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Predmet nájmu sa prenajíma ako  kancelárie.  

 

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

Navrhovaná výška nájmu je 250,- €/mesiac za celý priestor bez DPH. 

 

 

- cena za služby spojené s nájmom (dodávka teplej a studenej vody, el. energie a tepla, 

odvoz smetí a likvidácia odpadu, upratovanie) je vo výške 23,90 €/ mesiac s DPH. 

 



18. Doba nájmu 

 Užívateľ žiada predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov na jeden rok od 16. 05. 

2019 do 30. 06. 2020. 

 

19. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

 Súčasný nájomca užíva predmet zmluvy od 15. 05. 2018 a zmluvné záväzky si plní 

v lehote splatnosti. 

 

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

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

     Bez technického zhodnotenia. 

 

 

 

 

 ________________________________ 

                                                                    prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

                                                                                      rektor UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 20. 03. 2019. 

Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v Žiadosti o súhlas s nájmom nehnuteľného 

majetku. 

 

 

 

 

 

 Bc. Jarmila Simanová 

 RPČaSN OIOČ RUK 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žiadateľ:            

Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ 

VI Družba, UK 
                                                                                                            

 Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
     

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

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

v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice rektora UK 

Nakladanie s majetkom UK v Bratislave 

 

ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  

  

Náležitosti budúceho nájmu: 

 

1.   Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti  

  majetku 

Predmetom  nájmu  je  nebytový priestor – miestnosť č. 936 s výmerou 20 m
2
, 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. 

 

2.    Identifikácia nájomcu          

       MEDLA, s.r.o. 

 Sídlo: Zelené terasy 22/3778, 841 10  Bratislava  

 Zastúpený: Ing. arch. Jana Medľová, konateľ 

 IČO: 45565830 

 DIČ: 2023034684 

 

3.     Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu na účely zriadenia kancelárie pre 

architektov. 

 

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

     Výška   nájomného  39,83  €/ m
2
/ rok  t.j. 796,60 €  ročne  za  celkovú výmeru 20 m

2
    

prenajatých  priestorov. Nájom je oslobodený od DPH. 

  Cena  za  poskytované  služby  – 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).   

 

 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Medľová&MENO=Jana&SID=0&T=f0&R=0


 

5.    Doba nájmu  

 Nájom sa uzatvára  od  09.07.2019  do 08.07.2021.   

    

 6.  Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Uchádzač   je  našim   nájomcom od roku 2018 a má záujem o predĺženie nájmu. Platná 

zmluva o nájme nebytových priestorov č. Z/2018/1237/IV/VID/OLP s platným  

dodatkom č. D/2018/2356/IV/VID/OLP. (Zmluva uzatvorená na l rok bez udelenia 

predchádzajúceho súhlasu ASUK). 

          

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

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

 Bez technického zhodnotenia.  
 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 17.04.2019  

 

 

 

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

                                                                                     Mgr. Ivan Daňo 

                                                                               riaditeľ VI Družba UK 

  



Zálohový list  

nákladov za dodávky energií a služieb  súvisiacich s nájmom 
 

 

Špecifikácia nákladov pri užívaní nebytových priestorov v areáli Švédskych domkov na 

Botanickej ul. č. 7 v Bratislave, blok B9, miestnosti č. 936 o výmere 20 m
2
 prenajatých 

nájomcovi: MEDLA, s.r.o. Zálohový  list je platný od 09.07.2019. Ceny za energie a služby  

sú prepočítané paušálne na základe cenníka, nákladov a dodávateľských faktúr za rok 2018.  

 

 

  

Elektrická energia (kúrenie, osvetlenie)                   589,95 € 

Služby súvisiace s nájmom *)     234,43 € 

Náklady celkom za 1 rok bez DPH          824,38 € 

DPH:                            164,88 € 

Náklady celkom za 1 rok s DPH 989,26 € 

       
            *) vodné, stočné, revízia a údržba has. prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna služba, upratovanie   

                   spoločných priestorov, odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia. 

 

 

 

 

  

 

V Bratislave, dňa 17.04.2019 

  

 

Vypracoval: Andódiová 
 

 

 

 

 

  Mgr. Ivan Daňo 

                                                                                  riaditeľ VI Družba UK 



 

 

 
 

Miestnosť č.936 Švédske domky, nájomca: Medla s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žiadateľ: Mgr. Ivan Daňo, 

                  riaditeľ  VI Družba, UK 

                                                                                                            

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
     

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

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

v znení neskorších predpisov a podľa vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice rektora UK 

Nakladanie s majetkom UK v Bratislave 

 

                                         ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  

 

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

 

 

                  1.  Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti 

majetku 

                         Predmetom  je nájom nebytových priestorov – miestnosť č. 40 s celkovou  

výmerou  16,5 m
2
, ktoré  sa  nachádzajú  v budove  č.  súpisné  6162,  

prízemie,  na   ulici  Botanická  25, v obci  Bratislava – m.č.  KARLOVA 

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

liste  vlastníctva č. 727 vydanom  katastrálnym úradom Bratislava  –  Správou 

katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, druh stavby 20–Iná budova,   číslo 

parcely 3117/6 o výmere 3 512 m
2
, na ktorej sa  stavba nachádza. 

 

 

                    2.    Identifikácia nájomcu 

                         ANWELL, s.r.o. 

 Sídlo: Blagoevova 16, 851 04 Bratislava 

 IČO: 45 268 193 

 DIČ: 202 292 7951 

 IČ DPH: SK202 292 7951 

 

 

                 3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

                      Účelom nájmu nebytových priestorov je prevádzkovanie malobchodnej predajne 

s kancelárskymi potrebami a fotokopírovacie služby.  

 

 

 
  

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

     Výška   nájomného  39,83  €/ m
2
/ rok  t.j. 657,20 €  ročne  za  celkovú výmeru 

16,5 m
2
    prenajatých  priestorov. Nájom je oslobodený od DPH. Cena  za  

poskytované  služby:  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).   

         
 

 

                     5.    Doba nájmu  

                          Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 15.09.2019 do 14.09.2024. 

                             

 

 6.    Zdôvodnenie výberu nájomcu 

 Uchádzač je naším súčasným nájomcom od roku 2009  a má záujem    

o predĺženie nájmu. Platná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 

IV/1/12/Družba s posledným platným  dodatkom č. 

D/2019//410/IV/VID/OLP.  

 

 

7.  Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania 

a spôsob  vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu 

Bez technického zhodnotenia. 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 17.04.2019  

 

 

 

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

                                                                                     Mgr. Ivan Daňo 

                                                                               riaditeľ VI Družba UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zálohový list  

nákladov za dodávky energií a služieb  súvisiacich s nájmom 
 

 

Špecifikácia nákladov pri užívaní nebytových priestorov za dodávky energií a služieb 

súvisiacich s nájmom nebytových  priestorov, mestnosti č. 40 o výmere 16,5 m
2
 vo VI Družba 

UK, Botanická 25, Bratislava, prenajatých nájomcovi Anwell s.r.o..  

Zálohový  list je platný od 15.09.2019. Ceny za energie a služby  sú prepočítané paušálne na 

základe cenníka, nákladov a dodávateľských faktúr za rok 2018.  

 

 

  

Elektrická energia (kúrenie, osvetlenie)                   291,14 € 

Služby súvisiace s nájmom *)     233,62 € 

Náklady celkom za 1 rok bez DPH          524,76 € 

DPH:                            104,95 € 

Náklady celkom za 1 rok s DPH 629,71 € 

       
            *) revízia a údržba has. prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna služba, upratovanie   

                   spoločných priestorov, odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia. 

 

 

 

 

  

 

V Bratislave, dňa 17.04.2019 

  

 

Vypracoval: Andódiová 
 

 

 

 

 

  Mgr. Ivan Daňo 

                                                                                  riaditeľ VI Družba UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Miestnosť č. 40, Botanická 25 D1, nájomca: Anwell s.r.o. 

 


