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_______________________________________________________________________________________ 

Bratislava   20. 12. 2019 

V ý p is  u zn e s en í  

z 2. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 18. decembra 2019 

 
Uznesenie č. 1/18.12.2019 

Akademický senát UK schvaľuje program 2. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 
dňa 18. decembra 2019 takto: 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 
5. Informácie o aktuálnom dianí na internátoch v Mlynskej doline.  
6. Dodatok č. 1 k Štatútu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. 
7. Aktualizácia Dlhodobého zámeru UK na roky 2020 - 2021. 
8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
9. Rámcový harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v LS akad. roka 

2019/2020. 
10. Návrh na rozdelenie komisie (PedVed), vytvorenie novej komisie a určenie kompetencií 

komisií. Vytvorenie pracovnej skupiny s cieľom vypracovať návrh Dodatku k rokovaciemu 
poriadku AS UK. 

11. Doplňujúca voľba členov do komisií Akademického senátu UK. 
12. Rôzne. 
13. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 
14. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. 

 
Uznesenie č. 2/18.12.2019 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 
PhDr. Simona Kelčíková, PhD., 
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a  
Mgr. Martin Surový. 

 

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 

 



2/18 

Uznesenie č. 3/18.12.2019 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave berie na vedomie ústnu informáciu 
rektora UK o aktuálnom dianí na internátoch v Mlynskej doline. 
 
 

Uznesenie č. 4/18.12.2019 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu 
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. 
 
 

Uznesenie č. 5/18.12.2019 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje Aktualizáciu Dlhodobého 
zámeru Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2020 - 2021. 
 
 

Uznesenie č. 6/18.12.2019 

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 

nebytové priestory o  celkovej výmere 50,89 m², ktoré nachádzajú 
v budove č. súpisné 6161, prízemie, na ulici Botanická č. 25,  v obci 
Bratislava m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne  
územie  Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom  
katastrálnym úradom – Správou katastra pre hlavné mesto SR  
Bratislavu, druh stavby 11 – Budova pre školstvo na vzdelávanie 
a  výskum, číslo parcely 3117/7 o  výmere 1 472 m2, na ktorej sa 
stavba nachádza 
Rozpis prenajatých priestorov: 
ordinácia  č. 02  18,11 m2 
denná miestnosť č. 01  11,90 m2 
predsieň  č. 01a    2,50 m2 
WC   č. 01b    1,13 m2 
čakáreň  č. 010    8,95 m2 
chodba   č. 011    1,75 m2 
WC pre pacientov č. 01c    0,22 m2 
umyváreň  č. 01d    0,23 m2 
schodisko  č. 014    0,90 m² 
sklad   č. 013    1,94 m2 
vchod   č. 021    3,26 m² 
spolu     50,89 m² 

Identifikácia nájomcu AEDent, s.r.o. 
Sídlo: Ľ. Zúbka 9, 841 01 Bratislava 
Zastúpená:  MUDr. Andrej Elan - konateľ 
IČO: 52131912 

Účel nájmu, spôsob  oskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení – 
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a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zubná ambulancia 

Výška nájomného 40 EUR/m2/rok  
(2 035,60 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 
 

Energie a služby Cena za poskytované služby (strážna služba, revízia a údržba 
hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia a dezinsekcia) 
a dodávku tepla bude fakturovaná paušálne od 01.03.2020 vo výške 
573,60 EUR bez DPH /rok.  
Cena za dodávku elektrickej energie, teplej, studenej vody a stočné 
je fakturovaná prenajímateľom na základe skutočných odberov 
podľa odpočtu meračov nainštalovaných v prenajatých priestoroch. 

Doba nájmu od 1.3.2020 do 28.2.2025 
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. 7/18.12.2019 

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 

nebytový priestor - miestnosť č. 923 o výmere 20 m2, ktorý 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 Slovenská arbitrážna,  a. s. 
Sídlo: Karloveské rameno 6, 841 04  Bratislava 
Zastúpená: Ing. Andrea  Duchoňová,  predseda predstavenstva 
IČO: 35 922 761 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriadenie kancelárie 

Výška nájomného 39,83 EUR/1 m2/rok 
(796,60 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby Cena za poskytované služby vodné, stočné, revízia a údržba has. 
prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna služba, upratovanie 
spoločných priestorov, odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a 
dezinsekcia je fakturovaná paušálne od 1.4.2020 vo výške 
989,26 EUR vrátane DPH /rok.  

Doba nájmu od 1.4.2020 do 15.8.2021 
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. 8/18.12.2019 

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 

nebytové priestory v budove Vysokoškolského internátu 
Družba UK v Bratislave, a to: 
 
a) miestnosť č. 51 o rozlohe 13,4 m2,  na 5. poschodí v objekte D1 ,  
súpisné č. 6, 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 – 
Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, druh stavby 11 – 
budova  pre školstvo  na  vzdelávanie  a  výskum, číslo  parcely 
3118, o výmere 1583 m2 , na ktorej sa stavba nachádza 
 
b) miestnosť č. 526 o rozlohe 13,4 m2, na 5. poschodí v objekte D2, 
súpisné č. 6161, na ulici Botanická25, v obci Bratislava - m. č.  
Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie - Karlova Ves, 
zapísané na liste vlastníctva č. 727, vydanom katastrálnym úradom - 
Správou katastra pre hl.mesto SR Bratislavu, druh stavby 11 - 
budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum,  číslo parcely  
3117/7, o výmere 1472 m2, na ktorej sa stavba nachádza 
 
c) s účinnosťou od 01.04.2020 miestnosť č. 614 o  rozlohe 1 m2, 
v objekte B6 –Švédske domky, súpisné č. 6217, na ulici 
Botanická 7, v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava 
IV,  katastrálne územie Karlova Ves, zapísané  na liste vlastníctva 
č. 727, vydanom katastrálnym úradom - Správou  katastra pre hl. 
mesto SR Bratislavu, druh stavby 13 - budova ubytovacieho 
zariadenia, číslo parcely 3142 o výmere 381 m2, na ktorej sa  stavba  
nachádza 

Identifikácia nájomcu Speed Wash s.r.o. 
Sídlo: Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 
Zastúpená:  Mgr. Vladimír Kupčo - konateľ 
IČO: 52 368 076 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

poskytovanie služby - pranie a sušenie bielizne bez obsluhy 
v automatických práčkach 

Výška nájomného 75 EUR/m2/rok  
(2 085 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby Cena za dodávku elektrickej energie, teplej, studenej vody a stočné 
je fakturovaná prenajímateľom na základe skutočných odberov 
podľa odpočtu meračov nainštalovaných v prenajatých priestoroch. 

Doba nájmu od 1.4.2020 do 31.3.2023 
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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. 9/18.12.2019 

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 

nebytové priestory – miestnosť č. 906 o výmere 20 m2, ktoré sa  
nachádzajú v budove č. súpisné 6220, blok B9, prízemie, na ulici 
Botanická 7 v obci Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres 
Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste 
vlastníctva č. 727 vydanom Okresným  úradom Bratislava –
Katastrálny odbor, druh stavby 20 – Iná  budova, parcela č. 3146 
o výmere 570 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava, o.z. 
Sídlo: Botanická 22/11, 841 04 Bratislava 
IČO: 00686778 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

účely zriadenia provizórneho dočasného skladu na uskladnenie 
športových potrieb 

Výška nájomného 39,83 EUR/m2/rok 
(796,60 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby Cena za poskytované služby – elektrická energia a ostatné služby je 
vo výške 307,94 EUR/ rok bez DPH, z toho:  
elektrická energia -           224,16 EUR bez DPH 
ostatné služby                  -             83,78 EUR 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 1.1.2020 do 31.5.2020 
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. 
 
 

Uznesenie č. 10/18.12.2019 

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  priestory o výmere 66,14 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 
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predmetu nájmu č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok C, 2NP/35 m2 
a prízemie/31,14 m2), na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - 
m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva 
č. 727 vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, 
k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2934, o výmere 5474 m2, na 
ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu ANWELL, s.r.o. 
Sídlo: Čelno 394, 976 98 Podbrezová – Lopej 
Zastúpená: Mgr. Michal Porubský 
IČO: 45 268 193 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriadenie predajne kancelárskych potrieb, darčekových predmetov 
a drobného spotrebného tovaru, ako aj kopírovacích a iných 
administratívnych služieb (35 m2) a skladu (31,14 m2) 

Výška nájomného 80 EUR/m2/rok (za priestory o výmere 35 m2) 
40 EUR/m2/rok (za priestory o výmere 31,14 m2) 
(4 045,60 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH  
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.2.2020 do 31.1.2022 
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. 11/18.12.2019 

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 

nebytové priestory o výmere 47,86 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok C, prízemie), 
na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 
parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu eMTe & co., s.r.o. 
Sídlo: Šášovská 16, 851 06 Bratislava 
Zastúpená: Emília Trabalková 
IČO: 52 132 064 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

tetovacie štúdio 

Výška nájomného 50 EUR/m2/rok 
(2 393 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH  
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
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Doba nájmu od 1.4.2020 do 31.3.2022 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia a ak len na náklady nájomcu, bez 
nároku na vyrovnanie 

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

Uznesenie č. 12/18.12.2019 

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 

nebytové priestory o výmere 96,03 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, prízemie), 
na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 
parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu RNDr. Eva Janišíková, PhD. 
Bydlisko: Pittsurgská 1673/22, 010 08 Žilina 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 30 EUR/m2/rok  
(2 880,90 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH  
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.1.2020 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. 13/18.12.2019 

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 

nebytové priestory o výmere 23,85 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok C, prízemie), 
na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - 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 Leroto s.r.o. 
Sídlo: Hany Meličkovej 15/A, 841 05 Bratislava 
Zastúpená: Vladimír Franček 
IČO: 51 632 381 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 60 EUR/m2/rok 
(1 431 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH  
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.3.2020 do 28.2.2022 
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. 14/18.12.2019 

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 

nebytové priestory o celkovej výmere 161,25 m2, ktoré sa 
nachádzajú  v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok G,  
1 a 2 NP) na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova 
Ves, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 
vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. 
Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a 
výskum“, číslo parcely 2929, o výmere 17987 m2, na ktorých  sa 
stavby nachádzajú 

Identifikácia nájomcu univerzitné pastoračné centrum MOSTY (UPC MOSTY) 
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 05 Bratislava 
Zastúpená: Ing. Andrej Adamuščin, PhD., tajomník UPC MOSTY 
IČO: 42 271 355 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzkovanie evanjelického univerzitného pastoračného centra 

Výška nájomného 1 EUR/m2/rok 
(161,25 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH  
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 15.2.2020 do 15.2.2021 
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. 15/18.12.2019 

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 

Nebytové priestory o celkovej rozlohe 56 m2 – trafostanica  
TS 0752-000, v ktorej sa nachádza technologické zariadenie (VN 
a NN rozvádzač). Nebytové priestory sa nachádzajú v Bratislave na 
Šafárikovom nám. č. 6, objekt novej budovy č. súp. 78 na pozemku 
parc. č. 207, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405. 

Identifikácia nájomcu ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
Osoby oprávnené k podpísaniu zmluvy: 
JUDr. Szabolcs Hodosy, vedúca úseku riadenia financií 
Ing. Xénia Albertová, vedúca tímu riadenia vlastníckych vzťahov 
IČO: 36 361 518 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

trafostanica TS 0752-000 s technologickým zariadením, ktorej 
obsluhu vykonáva v zmysle platnej legislatívy nájomca 

Výška nájomného 89,50 EUR/m2/rok 
(5 012 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby bez energií a služieb 
Doba nájmu od 01.01.2020 do 31.12.2024 
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. 
 
 

Uznesenie č. 16/18.12.2019 

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

Identifikácia nájomcu Športový klub CABANOS, Pečnianska 13, 851 01 Bratislava 
IČO: 30857163 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m2 a šatne 
pre mužov miestnosť č. 210 o výmere 15,7 m2 
- tréningová činnosť reprezentačných posádok organizovaných 
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v športovom klube v priestoroch posilňovne č. 102 a telocvične 
č. 223 2x týždenne po 1 hod. vo večerných hodinách výlučne mimo 
hodín určených na výučbu jednotlivých fakúlt UK a po dohode so 
správcom lodenice 

Výška nájomného 6 členov á 105 EUR/rok/člen, spolu 630 EUR ročne 
Energie a služby 6 členov á 18 EUR/rok/člen bez DPH + 3,60 EUR/rok/člen DPH, 

spolu 129,60 EUR ročne 
Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.12.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

Uznesenie č. 17/18.12.2019 

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

Identifikácia nájomcu Vodácky klub Iuventa, Tehelná 25, 831 03 Bratislava 
IČO: 36067504 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m2 a šatne 
pre mužov miestnosť č. 210 o výmere 15,7 m2 
- tréningová činnosť reprezentačných posádok organizovaných 
v športovom klube v priestoroch posilňovne č. 102 a telocvične 
č. 223 2x týždenne po 1 hod. vo večerných hodinách výlučne mimo 
hodín určených na výučbu jednotlivých fakúlt UK a po dohode so 
správcom lodenice 

Výška nájomného 6 členov á 105 EUR/rok/člen, spolu 630 EUR ročne 
Energie a služby 6 členov á 18 EUR/rok/člen bez DPH + 3,60 EUR/rok/člen DPH, 

spolu 129,60 EUR ročne 
Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.12.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

Uznesenie č. 18/18.12.2019 

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 
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komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 
nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

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

Identifikácia nájomcu KVR MISTRAL BRATISLAVA, Jasovská 19, 851 07 Bratislava 
IČO: 36069248 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m2 a šatne 
pre mužov miestnosť č. 210 o výmere 15,7 m2 
- tréningová činnosť reprezentačných posádok organizovaných 
v športovom klube v priestoroch posilňovne č. 102 a telocvične 
č. 223 2x týždenne po 1 hod. vo večerných hodinách výlučne mimo 
hodín určených na výučbu jednotlivých fakúlt UK a po dohode so 
správcom lodenice 

Výška nájomného 5 členiek á 105 EUR/rok/člen, spolu 525 EUR ročne 
Energie a služby 5 členiek á 18 EUR/rok/člen bez DPH + 3,60 EUR/rok/člen DPH, 

spolu 108 EUR ročne 
Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.12.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

Uznesenie č. 19/18.12.2019 

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

Identifikácia nájomcu Jana Dukátová, Floglova 2, 811 05 Bratislava 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m2 
- tréningová činnosť reprezentantky SR v priestoroch posilňovne 
č. 102 o výmere 58 m2 a telocvične č. 223 o výmere 48,24 m2, 
výlučne mimo hodín určených na výučbu jednotlivých fakúlt UK 
a po dohode so správcom lodenice; 3 x týždenne/hod. 
- uloženie jednej lode – kajaku v hangári miestnosť č. 109 

Výška nájomného 115 EUR/rok bez DPH – nájom skrinky v ženskej šatni, posilňovne 
a telocvične 
60 EUR/rok bez DPH + 12 EUR/rok DPH, spolu 72 EUR/rok za 
uloženie lode 

Energie a služby 20 EUR/rok bez DPH + 4,00 EUR/rok DPH, spolu 24 EUR/rok za 
náklady na energie (dodávka elektrickej energie, vody) 

Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.12.2020 



12/18 

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. 20/18.12.2019 

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 stojanov na lode, ktoré sa nachádzajú v budove Centra 
univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, mestská 
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej 
na LV č. 727, parc. č. 3141, súp. č. stavby 6216 

Identifikácia nájomcu Turist klub Filozof Bratislava, Gondova 2, 811 02 Bratislava 
IČO: 30808022 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

Predmetom nájmu sú 3 stojany po 6-tich úložných priečkach, t. j.  
18 úložných priečok v Hangári Lodenice UK, Centra univerzitného 
športu na Botanickej 7 v Bratislave. 

Výška nájomného 60 EUR/1 priečku/rok bez DPH  
(DPH 12 EUR, spolu 72 EUR/1 priečku/rok s DPH,  
t. j. za 18 priečok 1 296 EUR ročne s DPH) 

Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.12.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

Uznesenie č. 21/18.12.2019 

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 stojanov na lode, ktoré sa nachádzajú v budove Centra 
univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, mestská 
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej 
na LV č. 727, č. parc. 3141, súp. č. stavby 6216 a užívanie šatní 

Identifikácia nájomcu Klub dunajských vodákov Slávia Univerzita Komenského 
v Bratislave, Repašského 6, 841 02 Bratislava 
IČO: 30856710 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

- nájom 2 stojanov po 6-tich úložných priečkach, t. j. 12 úložných 
priečok na uskladnenie lodí 
- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m2 a šatne 
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pre mužov miestnosť č. 210 o výmere 15,7 m2 za účelom šatní 
a odloženia športového náradia 

Výška nájomného 60 EUR/1 priečku/rok bez DPH  
(DPH 12 EUR, spolu 72 EUR/1 priečku/rok s DPH,  
t. j. za 12 priečok spolu 864 EUR ročne s DPH) 
 
poplatok za užívanie šatní členmi nájomcu vo výške 
105 EUR/rok/člen, t. j. za 12 členov 1 260 EUR ročne 

Energie a služby 18 EUR/rok/člen bez DPH + 3,60 EUR/rok/člen DPH, spolu pre  
12 členov 259,20 EUR/rok za náklady na energie (dodávka 
elektrickej energie, vody) 

Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.12.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

Uznesenie č. 22/18.12.2019 

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 

Časť nebytového priestoru č. NP01 nachádzajúceho sa 
v polyfunkčnom  objekte so súp. č. 56, vchod Vajanského nábrežie, 
prízemie, zapísaný na liste vlastníctva 5552, vedenom Okresným 
úradom Bratislava, katastrálny odbor pre okres Bratislava I, obec 
Bratislava – m.č. Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto 
nasledovne:  
Nebytový priestor č. NP01 v stavbe súpisné číslo 56 na pozemku 
parc. č. 224 (parcela 224 pod stavbou je evidovaná na LV č. 7487), 
popis stavby polyfunkčný objekt; vchod do nebytového priestoru sa 
nachádza na Vajanského nábreží, nebytový priestor sa nachádza na 
prvom podzemnom podlaží, prízemí a na prvom a druhom 
poschodí. 
Prenajímaná časť nebytového priestoru má samostatný vchod 
z Prešernovej ulice; prenajímaná časť nebytového priestoru zaberá 
časť prvého podzemného podlažia. Pozostáva z týchto miestností a 
priestorov: predsieň (zahŕňa priestor za vstupom; vstupné 
schodisko; predsieň); sklad I. (sklad pri schodisku a sčasti pod ním); 
šatňa; reštaurácia; sklad II (sklad so vstupom z reštaurácie, 
nachádzajúci sa pod nádvorím); chodba (chodba medzi reštauráciou 
/priestor pri bare/, vstupom na toalety, do salóniku a do kuchyne, 
chodba pri vstupe do kuchyne); WC ženy; WC muži; salónik; 
kuchyňa; sprcha. 
Celková úžitková podlahová plocha vo výmere 338,01 m2. 

Identifikácia nájomcu T-J s.r.o. 
Sídlo: Brnianska 3717/29, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 
PSČ 811 04 
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Zastúpená:: Tomáš Jozaniak, konateľ 
IČO: 50 980 416 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

reštaurácia – komerčná prevádzka 

Výška nájomného 19 EUR/m2/mesiac + DPH (ak prenajímateľ v súlade so zákonom 
rozhodne, že sa neuplatní oslobodenie od DPH) 
(77 066,28 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)  

Energie a služby elektrická energia, plyn, vodné-stočné, OLO, vykurovanie podľa 
skutočnej spotreby nájomcu, + DPH 

Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.12.2024 
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. 
 
 

Uznesenie č. 23/18.12.2019 

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 

nebytové priestory s celkovou rozlohou spolu 292,65 m2, ktoré 
predstavujú miestnosti č. 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 
123 a 124 v budove Nových teoretických ústavov Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, na ulici Sasinkova č. 4 
v Bratislave, súpisné č. budovy 2627, nachádzajúcej sa na parcele 
registra C, parcela č. 9801/3, zapísanej na LV č. 3405, vedenom 
katastrálnym úradom Staré mesto, obec Bratislava-Staré mesto 

Identifikácia nájomcu GAST TOM, s.r.o. 
Sídlo: Šášovská 14, 851 06 Bratislava 
Zastúpená: PhDr. Ing. Tomáš Kaiser, konateľ 
IČO: 44822316 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

poskytovanie stravovacích služieb zamestnancom a študentom 
LF UK, Ide o stravovacie služby spojené s výrobou (prípravou) 
pokrmov a nápojov a prevádzkou bufetu 

Výška nájomného a) Komerčné priestory (kuchyňa, bufet, sklad a sociálne priestory) 
v celkovej ploche 114,90 m2 

93 EUR za 1 m2 ročne = 10 685,70 EUR ročne 
 
b) Priestory jedálne pre zamestnancov a študentov v celkovej   
ploche 177,75 m2.................40,00 EUR za 1 m2 ročne = 7 110,00 
EUR ročne 
 
Prenajímateľ je oprávnený jedenkrát v kalendárnom roku 
jednostranne zvýšiť nájomné o percentuálnu mieru inflácie 
publikovanú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny 
rok podľa vývoja indexu spotrebiteľských cien. 

Energie a služby Službami spojenými s nájmom sú: dodávka elektrickej energie, 
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dodávka plynu a dodávka teplej a studenej vody. 
Nájomca uhrádza prenajímateľovi skutočnú cenu za služby spojené 
s nájmom vyčíslenú na základe odpočtu meračov spotreby a na 
základe výšky vyúčtovacích faktúr od dodávateľov služieb. 
Nájomca je povinný platiť za služby preddavkovo, a to mesačnými 
splátkami na základe faktúry vystavenej správcom v zmysle 
Zálohového listu platieb. 
Ak sa v priebehu kalendárneho roka zvýši cena služieb alebo 
spotreba služieb, správca je oprávnený vystaviť Zálohový list 
platieb a nájomca sa zaväzuje platiť zvýšenú úhradu za služby. 
Odvoz komunálneho odpadu bude zabezpečovať nájomca na 
vlastné náklady. 

Doba nájmu od 1.2.2020 do 31.1.2025 
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. 24/18.12.2019 

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 

nebytový priestor FTVŠ UK nachádzajúci sa na ulici Návr. arm. 
gen. L. Svobodu č. 9, 814 69 Bratislava, súpisné číslo I. 4298, číslo 
parcely 20823 o celkovej výmere podlahovej plochy 12 m2 

Identifikácia nájomcu OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava 
Zastúpená: 
Ing. Tomáš Fiala, riaditeľ odboru logistiky 
Ing. Ľuboš Calpaš, vedúci tímu interných služieb 
IČO: 31318916 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie a prevádzkovanie bankomatu 

Výška nájomného 1 224 EUR ročne (102 EUR mesačne) 
Energie a služby 35 EUR plus DPH (42 EUR s DPH preddavkovo mesačne) 

Vyúčtovanie najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka. 
Doba nájmu od 1.3.2020 do 28.2.2023 
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. 
 
 

Uznesenie č. 25/18.12.2019 
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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 

priestory na umiestnenie 7 ks nápojových a potravinovo/nápojových 
automatov o rozlohe spolu 7 m2 : 
 
1 automat – kávomat v pavilóne CH1 vstupný vestibul, 0 podlažie 
Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, 
v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec 
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na 
parcele č. 3049/1, súp. č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2 
 
1 automat – kávomat v pavilóne CH1, 0 podlažie Univerzity 
Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, v budove 
zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava – 
mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č. 3049/1, 
súp. č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2 
 
1 automat – kávomat v pavilóne B2, 0 podlažie Univerzity 
Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, v budove 
zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava – 
mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č. 3049/1, 
súp. č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2 
 
1 automat – kávomat v pavilóne B1 (CH1 III), 0 podlažie 
Univerzity Komenského v Bratislave -Prírodovedeckej fakulty, 
v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec 
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na 
parcele č. 3049/2, súp. č. 5694, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2 

 

1 automat – kusový automat v pavilóne CH1 vstupný vestibul, 
0 podlažie Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej 
fakulty, v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, 
obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na 
parcele č. 3049/1, súp. č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2 
 
1 automat – kusový automat v pavilóne CH1 vstupný vestibul, 
0 podlažie Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej 
fakulty, v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, 
obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na 
parcele č. 3049/1, súp. č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2 
 
1 automat – kusový automat v pavilóne B1 (CH1 III), 0 podlažie 
Univerzity Komenského v Bratislave -Prírodovedeckej fakulty, 
v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec 
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na 
parcele č. 3049/2, súp. č. 5694, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2 

Identifikácia nájomcu Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 
Sídlo: Cementárska 15, 900 31 Stupava 
Zastúpený: Ing. Václav Syrovátka a Ladislav Cupák, konatelia 
IČO: 35 766 875 
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Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie 7 ks automatov, z toho 4 kávových automatov 
a 3  kusových automatov pre využitie študentmi, zamestnancami a 
návštevníkmi fakulty (rôzne kávy, čaj, cukrovinky, bagety, nápoje) 

Výška nájomného 66 EUR/ m2/rok/ 1 automat 
Energie a služby Kávomat –CH1 vstupný vestibul – rozmer: 0,7 x 0,65 m 

Elektrická energia .......19,35 EUR / mesiac ( 5,0  kWh/deň ) 
Voda .............................0,505 EUR/mesiac 
Spolu ...........................19,855 EUR s DPH/mesiac 
 
Kávomat –CH1/0. podl.– rozmer: 0,7 x 0,65 m 
Elektrická energia .......19,35 EUR / mesiac ( 5,0  kWh/deň ) 
Voda .............................0,505 EUR/mesiac 
Spolu ...........................19,855 EUR s DPH/mesiac 
 
Kávomat –B2/0. podl. – rozmer: 0,7 x 0,65 m 
Elektrická energia .......19,35 EUR / mesiac ( 5,0  kWh/deň ) 
Voda .............................0,505 EUR/mesiac 
Spolu ...........................19,855 EUR s DPH/mesiac 
 
Kávomat – B1 (CH1 III) vestibul – rozmer: 0,7 x 0,65 m 
Elektrická energia .......19,35 EUR / mesiac ( 5,0  kWh/deň ) 
Voda .............................0,505 EUR/mesiac 
Spolu ...........................19,855 EUR s DPH/mesiac 
 
Kusový automat –CH1 vestibul – rozmer: 0,8 x 0,8 m 
Elektrická energia .......21,285 EUR / mesiac ( 5,5  kWh/deň ) 
Spolu ...........................21,285 EUR s DPH/mesiac 
 
Kusový automat –CH1 vestibul – rozmer: 0,8 x 0,8 m 
Elektrická energia .......21,285 EUR / mesiac ( 5,5  kWh/deň ) 
Spolu ...........................21,285 EUR s DPH/mesiac 
 
Kusový automat – B1 (CH1 III) vestibul – rozmer: 0,8 x 0,8 m 
Elektrická energia .......21,285 EUR / mesiac ( 5,5  kWh/deň ) 
Spolu ...........................21,285 EUR s DPH/mesiac 
 
Energie za 7 automatov celkom: 143,30 EUR s DPH/mesiac 

Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.12.2024 
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. 
 
 
Uznesenie č. 26/18.12.2019 

Akademický senát UK odporúča rektorovi UK a riaditeľovi Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - 
Mlyny UK rokovať o výpožičke nehnuteľného majetku UK - priestorov univerzitných pastoračných 
centier s ich štatutárnymi zástupcami. 
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Uznesenie č. 27/18.12.2019 

Akademický senát UK schvaľuje Rámcový harmonogram zasadnutí pléna Akademického 
senátu UK, predsedníctva a komisií v letnom semestri akademického roka 2019/2020. 
 
 

Uznesenie č. 28/18.12.2019 

Akademický senát UK zriaďuje pracovnú skupinu, ktorá vypracuje návrh príslušného dodatku 
k Rokovaciemu poriadku AS UK, predmetom ktorého bude rozdelenie Pedagogickej a vedeckej 
komisie AS UK, vytvorenie novej komisie, aktualizácie kompetencií komisií a aktualizácia Zásad 
prerokúvania materiálov v orgánoch AS UK, v zložení : predsedovia stálych komisií AS UK, 
predsedníčka a podpredsedovia AS UK, prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. (PdF UK) a RNDr. Róbert 
Kysel, PhD. (FMFI UK). Na Zasadnutia pracovnej skupiny budú pozvaní všetci prorektori UK. 
 
 

Uznesenie č. 29/18.12.2019 

Akademický senát UK volí  

I. 

Mgr. Daniela Ziga (PraF UK) za člena Finančnej komisie Akademického senátu UK, 

II. 

Bc. Matúša Mažáryho (PraF UK) za člena Komisie pre rozvoj a informačné technológie 
Akademického senátu UK, 

III. 

Adama Kováčika (FaF UK), Kristínu Šlonerovú a Alex Šurinovú (FSEV UK), Mgr. Luciu 
Procházkovú a Jána Šutého (PriF UK) za členov Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 
Akademického senátu UK, 

IV. 

JUDr. Stanislava Mihálika (PdF UK) za člena Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického 
senátu UK, 

V. 

Bc. Martina Matejoviča (PraF UK) za člena Právnej komisie Akademického senátu UK. 

 

 

 

 

 prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

 predsedníčka Akademického senátu UK 
 


