UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Materiál na 3. riadne zasadnutie Akademického senátu UK
dňa 11. marca 2020

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
__________________________________________________

Materiál obsahuje:
1. Žiadosti o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku:
1.

CENT Laundromat, s.r.o.

Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Mlyny UK

práčovňa

2.

Mgr. Bc. Jakub Klech

Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Mlyny UK

ateliér, sklad

3.

PROPLUSCO, s.r.o.

Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Mlyny UK

kancelárie

4.

Slovak Telekom, a.s. (manž int)

Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Mlyny UK

rádioreleový bod a VKS

5.

Slovak Telekom, a.s. (atr dom)

Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Mlyny UK

rádioreleový bod a VKS

6.

MUSIC LABORATORY, s.r.o.

Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Mlyny UK

nahrávacie štúdio

7.

ASO VENDING, s.r.o.

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK

nápojové automaty

8.

DIA ENDO, s.r.o..

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK

ambul. odborného lekára

9.

ONKODERMA, s.r.o.

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK

ambul. odborného lekára

10.

Atletický klub Slávia UK, o.z.

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK

kancelária a šatňa

11.

Futbalová akadémia Lafranconi

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK

sklad

12.

Slovenský veslársky zväz

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK

kancelária a šatňa

13.

CSS CHEMSPOL Slovakia

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan PriF UK

kancelária

14.

Eppendorf Czech&Slovakia

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan PriF UK

kancelária a laboratórium

15.

GASTRO LS, s.r.o.

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

stravovacie služby

16.

Ekonpol, s.r.o.

Mgr. Milan Jurík, PhD., dekan EBF UK

kancelárie

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

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

nebytové priestory o výmere 21 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok H, prízemie) na ulici
Staré Grunty 36 v obci Bratislava - mestská časť 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
CENT Laundromat s. r. o.
Sídlo : Nám. Hraničiarov 39, Bratislava 851 03
IČO : 51042321
práčovňa
75 EUR/ m2/rok bez DPH
(t. j. 1 575,00 EUR bez DPH )
zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.4.2020 do 31.3.2022
bez technického zhodnotenia

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

nebytové priestory o výmere 25,52 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty blok J, 1PP), na
ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - mestská časť 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

Mgr. Bc. Jakub Klech
Bydlisko : Hradská 20518/1E, Bratislava - Vrakuňa
zriadenie ateliéru (17,08 m2) a skladu (8,44 m2)

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

atelier: 50 EUR/ m2/rok
(t. j. 854,00 EUR ročne za priestory o výmere 17,08 m2)
2

Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

sklad: 40 EUR/ m2/rok
(t. j. 337,60 EUR ročne za priestory o výmere 8,44 m2)
zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH za priestory ateliéru
zálohový poplatok 8 EUR/ m2/rok plus DPH za priestory skladu
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.6.2020 do 31.5.2022
bez technického zhodnotenia

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

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

nebytové priestory o výmere 101,92 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I, 1 NP) na
ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - mestská časť Karlova Ves,
okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves,
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo
parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza
PROPLUSCO spol. s r. o.
Sídlo: Staré Grunty 36, Bratislava 841 04
IČO: 35 819 073
kancelárie
54 EUR/ m2/rok bez DPH
(t. j. 5 503,68 EUR bez DPH )
zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.4.2020 do 31.3.2022
bez technického zhodnotenia

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

nebytové priestory o výmere 17 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok D, na strojovni výťahu,
strecha, 17 m2) na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - mestská
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva
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Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

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
Slovak Telekom, a. s.
Sídlo: Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
IČO : 35 763 469
Umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej
infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice Verejnej
elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „VKS“) na Predmete
nájmu Manželské internáty blok „D“, Staré Grunty, Bratislava“
zahrňujúc výmeny, opravy, úpravy a dopĺňanie potrebných častí
technologického zariadenia.
3280 EUR/rok bez DPH
len elektrická energia na základe skutočnej spotreby
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 11.3.2020 do 30.6.2022
Nájomné od 1.7.2019 do 10.3.2020 bude vyfakturované na základe
osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve.
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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu

nebytové priestory o výmere o výmere 28 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok T, na streche
strojovni výťahu 14 m2 a v priestore strojovni výťahu 14 m2) na
ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava – mestská časť 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 stavba nachádza
Slovak Telekom, a. s.
Sídlo: Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
IČO : 35 763 469
Umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej
infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice Verejnej
elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „VKS“) na Predmete
nájmu Átriové domky, blok T, Staré Grunty, Bratislava“ zahrňujúc
výmeny, opravy, úpravy a dopĺňanie potrebných častí
technologického zariadenia.
3 485 EUR/rok bez DPH
len elektrická energia na základe skutočnej spotreby
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 11.3.2020 do 30.6.2022
Nájomné od 1.7.2019 do 10.3.2020 bude vyfakturované na základe
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Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve.
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

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

nebytové priestory o výmere 15,00 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok D, suterén I), na
ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava – mestská časť 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
MUSIC LABORATORY, s.r.o.
Sídlo: Sládkovičová 1162/9, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 46 602 739
nahrávacie štúdio
66 EUR/ m2/rok bez DPH
(t. j. 990,00 EUR bez DPH )
zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.4.2020 do 31.3.2022
bez technického zhodnotenia

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

Identifikácia nájomcu

miesto pre nápojový automat vo vestibule budovy Farmaceutickej
fakulty UK o výmere 8,00 m2 ( 2m2 pre jeden automat ), ktoré sa
nachádzajú na ulici Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, súpisné číslo
78, na parcele č. 11279/1, zapísanej na LV 1401 vydanom
Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Bratislava III,
druh stavby Zastavané plochy a nádvoria, číslo parcely 11279/1
o výmere 4196 m 2, na ktorej sa stavba nachádza
ASO VENDING s.r.o.
Sídlo: Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
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Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

IČO: 45 851 221
Prevádzkovanie 4 kusov nápojových automatov, a to:
 2 kusov automatov Necta s mincovým mechanizmom na
predaj horúcich nápojov,
 1 kus automatu Royal Vendors s mincovým mechanizmom
na predaj nápojov vo flašiach,
 1 kus automatu s mincovým mechanizmom na predaj
kusového tovaru.
Automaty sú umiestnené vo vstupnom priestore vestibulu fakulty
20,00 EUR/m2/mesačne
(t.j. 960,00 EUR polročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)
Nájom je oslobodený od DPH.
Elektrická energia, voda, odvoz a likvidácia odpadu:
5 EUR/m2/rok bez DPH – spolu 240,00 EUR polročne bez DPH
Zálohový list platieb je súčasťou zluvy o nájme nebytových
priestorov.
od 11.3.2020 do 31.1.2023
Nájomné od 1.2.2020 do 10.3.2020 bude vyfakturované na základe
osobit1ného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve.
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

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

miestnosti/ambulancie odborného lekára a spoločné priestory
o výmere 54,40m2, z toho ambulancia 18,70 m2, sesterňa 16,90 m2,
podiel na spoločných priestoroch 18,80 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove/stavbe súpisné číslo 4813, 2.NP na Ružinovskej ul. 12
Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, katastrálne územie
Ružinov, zapísané na liste vlastníctva č. 2994, vydanom Okresným
úradom, katastrálnym odborom Bratislava II, číslo parcely
15294/65 o výmere 528 m2, na ktorej sa stavba nachádza
DIA ENDO s.r.o.
Sídlo: Rezedová 22, 821 01 Bratislava
IČO: 47 061 375
ambulancia odborného lekára
ambulancia – 18,70 m2

80 EUR / m2 / 1 rok
1 496,00 EUR / 1 rok
sesterňa – 16,90 m2
80 EUR / m2/ 1 rok
1.352,00 EUR / 1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 18,80 m2 30 EUR / m2 / 1 rok
564,00 EUR / 1 rok
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Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Spolu za rok
3412,00 EUR / 1 rok
Nájom je oslobodený od DPH.
Voda a teplo sa navrhuje na 9,06 EUR / rok / m2 plus DPH
(t. j. 492,86 EUR ročne plus DPH)
Výťah, OLO, ochrana objektu 399,28 EUR / rok plus DPH
Celkom za služby 892,14 EUR/ročne plus DPH.
Elektrická energia, internet a telefón sa účtujú podľa skutočnej
spotreby podľa telefónneho účtu a odpočtu elektromeru.
Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu zmluvy.
od 1.4.2020 do 31.3.2023
bez technického zhodnotenia

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

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

Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

Energie a služby

miestnosti/ambulancie odborného lekára a spoločné priestory
o výmere 26,48 m2, z toho ambulancia 13,00 m2, sesterňa 6,50 m2,
podiel na spoločných priestoroch 6,98 m2, ktoré sa nachádzajú na
ulici Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele
11279/1 zapísanej na LV 1401 vydanom katastrálnym úradom
v Bratislave, Správou katastra Bratislava III, druh stavby Zastavané
plochy a nádvoria, číslo parcely 11279/1 o výmere 4196 m2, na
ktorej sa stavba nachádza
ONKODERMA s.r.o.
Sídlo: Alstrova 6055/117, 831 06 Bratislava- Rača
MUDr. Jana Polakovičová, konateľ
IČO: 50 154 117
ambulancia odborného lekára
ambulancia – 13,00 m2

65 EUR / m2 / 1 rok
845,00 Eur / 1 rok
sesterňa – 6,50 m2
65 EUR / m2/ 1 rok
422,50 EUR / 1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 6,98 m2 24,26 EUR / m2 / 1 rok
169,33 Eur / 1 rok
Spolu za rok
1 436,83 EUR / 1 rok
Nájom je oslobodený od DPH.
Dodávka elektriny, vody, tepla, odvoz smetí a likvidácia odpadu,
používanie a upratovanie WC - 9,06 EUR /m2/ročne bez DPH
Celkom za služby: 240,00 EUR/ročne plus DPH.
Elektrická energia, internet a telefón sa účtujú podľa skutočnej
spotreby podľa telefónneho účtu a odpočtu elektromeru.
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu zmluvy.
od 15.3.2020 do 15.4.2023
bez technického zhodnotenia

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

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 17 m²- miestnosť č. 117
nachádzajúce sa na Nábr. arm. gen. L.Svobodu č. 9, 814 69
Bratislava, súpisné číslo: číslo 4298, číslo parcely 20823
ATLETICKÝ KLUB SLÁVIA UK, občianske združenie
Sídlo: Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
IČO: 42352703
kancelária a šatňa pre AK Slávia UK
12 EUR/m²/ mesačne (t. j. 204 EUR/mesačne)
Ročné nájomné: 2 448 EUR
Dodávka energií:
elektriny: 10 EUR +DPH, t.j. 12 EUR s DPH preddavkovo polročne
tepla: 10 EUR + DPH, t.j. 12 EUR s DPH preddavkovo polročne
odvoz a likvid. odpadu: 5 EUR +DPH, t.j. 6 EUR s DPH polročne
Vyúčtovanie najneskôr do 31. 5. nasledujúceho kalendárneho roku.
od 1.4.2020 do 31.3.2023
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania

nebytové priestory 11,22 m² - priestor v prístavbe Športovej haly
nachádzajúce sa na Nábr. arm. gen. L.Svobodu č. 9, 814 69
Bratislava, súpisné číslo: číslo 4298, číslo parcely 20822/1
Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK – Občianske združenie
Sídlo: Nábr. arm. gen. L.Svobodu č. 8, 814 69 Bratislava
IČO: 42362971
uskladnenie športového náčinia
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predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

55 EUR mesačne
Ročné nájomné: 660 EUR
Dodávka elektriny:
2 EUR +DPH, t. j.2,40 EUR/ mesačne, preddavkovo polročne
Dodávka tepla:
1 EUR + DPH, t. j. 1,20 EUR/ mesačne, preddavkovo polročne
Vyúčtovanie najneskôr do 31. 5. nasledujúceho kalendárneho roku.
od 1.4.2020 do 31.3.2023
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 16,66 m²- miestnosť č. 0-95
nachádzajúce sa na Nábr. arm. gen. L.Svobodu č. 9, 814 69
Bratislava, súpisné číslo: číslo 4298, číslo parcely 20823
SLOVENSKÝ VESLÁRSKY ZVÄZ
Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO: 688304
kancelária a šatňa pre SVZ
3 EUR/m²/ mesačne (t. j. 50 EUR/mesačne)
Ročné nájomné: 600 EUR
Dodávka energií:
elektriny: 10 EUR +DPH, t.j. 12 EUR s DPH preddavkovo polročne
tepla: 10 EUR + DPH, t.j. 12 EUR s DPH preddavkovo polročne
odvoz a likvid. odpadu: 5 EUR +DPH, t.j. 6 EUR s DPH polročne
Vyúčtovanie najneskôr do 31. 5. nasledujúceho kalendárneho roku.
od 1.4.2020 do 31.3.2023
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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
9

Špecifikácia
predmetu nájmu

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

kancelária v pavilóne CH2 č.244 o rozlohe 15 m2 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
CSS CHEMSPOL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Mlynská dolina CH1, 842 15 Bratislava
IČO: 35 954 825
kancelária pre poskytovanie administratívnych činností v oblasti
výroby a analýzy chemických látok a prípravkov
66 EUR/m²/ rok
El. energia ................. 29,83 EUR s DPH/mesiac (7,55 kWh/deň)
+klimatizácia
Teplo ........................ 12,90 EUR s DPH/mesiac/ 15,15 m2
Vodné....................... 0,34 EUR s DPH/mesiac
Stočné....................... 0,33 EUR s DPH/mesiac
Zrážková voda ....... 0,64 EUR s DPH/mesiac/15 m2
Odvoz odpadu ......... 0,86 EUR bez DPH/mesiac/ 1 osoba
Celkom:
44,90 EUR / mesiac
od 1.7.2020 do 31.10.2021
bez technického zhodnotenia

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

Identifikácia nájomcu

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

kancelária v pavilóne CH2, 0 podlažie, č. dv. 303A o rozlohe
20,30 m2 a laboratórium v pavilóne CH2, 0 podlažie, č. dv. 303B
o rozlohe 21,17 m2 v budove Univerzity Komenského v Bratislave,
Prírodovedeckej fakulty, 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.
Celková rozloha prenajatých priestorov je 41,47 m2.
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. - organizačná zložka
Sídlo: Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká
fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 3278/6, 842 15 Bratislava mestská časť Karlova Ves
IČO: 44 701 420
kancelária a laboratórium nájomcu pre poskytovanie činností
v oblasti sprostredkovateľskej činnosti v oblasti obchodu a služieb,
ako aj reklamné a propagačné služby
66 EUR/m²/ rok
El. energia ................. 25,22 EUR s DPH/mesiac (7,55 kWh/deň)
+klimatizácia
Teplo ........................ 35,66 EUR s DPH/mesiac/ 41,47 m2
Vodné....................... 2,70 EUR s DPH/mesiac
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Stočné....................... 2,66 EUR s DPH/mesiac
Zrážková voda ....... 1,76 EUR s DPH/mesiac/ 41,47 m2
Odvoz odpadu ......... 0,86 EUR bez DPH/mesiac/ 1 osoba
Celkom:
68,86 EUR / mesiac
od 1.7.2020 do 30.6.2025
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.
15.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 399 m2 - 178 m2, pomoc. priestory
(komunikácie, chodby, schodištia) a 221,21 m2 predajnej plochy,
nachádzajúce sa v Bratislave na Štúrovej ul. č. 9, súp. č. 22, na parc.
č. 8890/5 k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 4356
GASTRO LS, s.r.o.,
Sídlo: Karloveská ul. č 17, 841 04 Bratislava
IČO: 35 923 156
priestory
na
poskytovanie
stravovania,
usporadúvania
spoločenských akcií, vedecké podujatia, prezentácie, školenia,
stretnutia a alternatívne využitie barovej časti ako internetovej
kaviarne
2 133 EUR/ mesiac
(t. j. 25 596 EUR ročne)
el. energia – nájomca má uzatvorenú zmluvu s dodávateľom
vykurovanie a vodné a stočné - fakturuje nájomcovi Filozofická
fakulta UK
od 1.4.2020 do 31.3.2025
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.
16.
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 42,98 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove súpisné č. 6159 na Bartókovej ulici č. 8 v obci Bratislava m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I, katastrálne územie Staré
Mesto, okres Bratislava I, zapísanej na LV č. 6684, vydanom
Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, druh stavby –
budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, ktorá sa nachádza
11

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

na pozemku parcelné č. 2408/5 o výmere 2637 m² (ďalej ako
„Nehnuteľnosť“), na ktorej sa stavba nachádza
Ekonpol, s. r. o.
Sídlo: Bujnákova 1840/13, Bratislava 841 01
IČO: 46 957 065
kancelárske preiestory na účely výkonu predmetu činnosti
spoločnosti Ekonpol, s.r.o.: vedenie účtovníctva, činnosť
podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, činnosť
účtovných poradcov a administratívne služby
58,81 EUR/m2/rok
dodávka elektriny, dodávka plynu, dodávka vody, odvoz
a likvidácia odpadov a protipožiarna ochrana platené paušálne
v predpokladanej hodnote 592,20 eur
od 1.4.2020 do 31.3.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Ing. Peter Petro, riaditeľ
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny 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 NR SR 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
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
Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 21 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok H, prízemie), na ulici Staré Grunty 36 v
obci BA - m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727
vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby
„Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na
ktorej sa stavba nachádza.
2. Indentifikácia nájomcu
CENT Laundromat s. r. o.
Sídlo : Nám. Hraničiarov 39, Bratislava 851 03
IČO : 51042321
DIČ : 2120590582 spoločnosť nie je platcom DPH
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Práčovňa
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 75 EUR/ m2/rok bez DPH (t. j. 1 575,00 EUR bez DPH )
Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2022.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od 01. 04. 2015.
Platná nájomná zmluva reg. číslo: IV/27/15/VMĽŠ bola uzatvorená dňa 02. 06. 2015
s rozsahom predmetu nájmu 21 m2 a dobou nájmu od 01. 04. 2015 do 31. 03. 2020.
Platná nájomná zmluva (reg. číslo: IV/102/12/VMĽŠ) bola uzatvorená na základe uznesenia
AS UK č. 15 zo zasadnutia dňa 27.06.2012 s rozsahom predmetu nájmu 16,09 m2 a dobou
nájmu od 01. 08. 2012 do 31. 07. 2017.
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve reg. číslo: IV/102/12/6/16/VMĽŠ) bol uzatvorený na základe
uznesenia AS UK č. 11,9/2015 zo zasadnutia dňa 16. 12. 2015 a dobou nájmu od 01. 08. 2012
do 31. 08. 2020.
Platná nájomná zmluva reg. číslo: Z/2018/347/IV/VMĽŠ bola uzatvorená na základe uznesenia
AS UK č. 175/2017zo zasadnutia dňa 13. 12.2017 s rozsahom predmetu nájmu 50,09 m2 a
dobou nájmu od 01. 02. 2018 do 31. 01. 2023.
Platná nájomná zmluva reg. číslo: IV/15/16/VMĽŠ) bola uzatvorená na základe uznesenia AS
UK č. 10.9/2015 zo zasadnutia dňa 16.12.2015 s rozsahom predmetu nájmu 9,5 m2 a dobou
nájmu od 01. 12. 2015 do 31. 11. 2020.
Platná nájomná zmluva reg. číslo: V/18/2017/VMĽŠ) bola uzatvorená na základe uznesenia
AS UK č. 12.5.2016zo zasadnutia dňa 26.10.2016 s rozsahom predmetu nájmu 20 m2 a dobou
nájmu od 01. 11. 2012 do 31. 10. 2019.
Platná nájomná zmluva reg. číslo: Z/2019/1879/IV/VMĽŠ/OLP bola uzatvorená na základe
uznesenia AS UK č. 92/2019 zo zasadnutia dňa 25.06.2019 s rozsahom predmetu nájmu 20 m2
a dobou nájmu od 01. 11. 2019 do 31. 09. 2022.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť nájom do 31. 03. 2022.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu
Bez technického zhodnotenia.

_________________________
Ing. Peter Petro
riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

Zálohový list platieb od 01. 04. 2020
Zmluvné strany:
Na strane prenajímateľa :
1. Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len ,,UK“)
Sídlo : Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
Zast: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
IČO : 00 397 865
DIČ: 202 084 5332
IČ DPH: SK 202 084 5332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0009 0650
ako prenajímateľ
2. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Peter Petro, riaditeľ
IČO : 00 397 865
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK96 8180 0000 0070 0008 4736
Variabilný symbol: 15027
ako správca
Na strane nájomcu: CENT Laundromat s. r. o.
Sídlo : Nám. Hraničiarov 39, Bratislava 851 03
IČO : 51042321
DIČ : 2120590582 spoločnosť nie je platcom DPH

Účel platby
Elektrická energia
Studená voda
Teplá voda
Teplo na vykurovanie
Odvoz a likvidácia odpadu
Celkom štvrťročná platba

Štvrťročná platba
28,-EUR plus DPH
15,-EUR plus DPH
10,-EUR plus DPH
21,-EUR plus DPH
5,-EUR plus DPH
84,00, -EUR plus DPH

013

021

023

031

024

450

AP

022
035

016
450

AP

014

036

034

015

012

011

033

032

001

VM Ľ. ŠTÚRA - MLYNY UK

MANŽELSKÉ INTERNÁTY

BLOK
H
Prízemné Poschodie

TECHNICKÉ ODDELENIE

Nájomca :
Č.m.:

vyšrafované

Plocha :

21,00m²

Dátum:

VM Ľ.Štúra - MLYNY UK
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

Manželské internáty blok H
Pôdorys prízemia

Vedúci :

Ing. Michal Chlebík
Ing.SoŇa Dubošová

mobil :

0918 888 121

mail :

sona.dubosova@uniba.sk

Kreslil :

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Ing. Peter Petro, riaditeľ
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny 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 NR SR 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
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
Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 25,52 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty blok J, 1PP), na ulici Staré Grunty
36 v obci BA - m. č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727
vedenom 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.
2. Indentifikácia nájomcu
Mgr. Bc. Jakub Klech
Bydlisko : Hradská 20518/1E, Bratislava - Vrakuňa
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu za účelom zriadenia ateliéru (17,08 m2 ) a
skladu (8,44 m2).

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 50,- eur/ m2/rok , t. j. 854,00 eur ročne za priestory o výmere 17,08 m2
Nájomné 40,- eur/ m2/rok , t. j. 337,60 eur ročne za priestory o výmere 8,44 m2
Energie a služby zálohový poplatok 16,- EUR/m2/rok plus DPH za priestory ateliéru a 8,EUR/m2/rok plus DPH za priestory skladu.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 06. 2020 do 31. 05. 2022.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor sklad o rozmere 8,44 m m2 od roku 2019 a žiada o predĺženie
nájmu a taktiež o prenájom ateliéru.
Platná nájomná zmluva reg.č. Z/2019/1473/IV/VMĽŠ/OLP bola uzatvorená na dobu nájmu
od 01. 06. 2019 do 31. 05. 2020.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť nájomcu a prenajať ateliér.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu
Bez technického zhodnotenia.

_________________
Ing. Peter Petro
riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

Zálohový list platieb od 01. 06. 2020

Zmluvné strany:
1. Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len ,,UK“)
Sídlo : Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
Zast: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
IČO : 00 397 865
DIČ: 202 084 5332
IČ DPH: SK 202 084 5332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 700 009 0650/ 8180
ako prenajímateľ
2. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Peter Petro, riaditeľ
IČO : 00 397 865 58
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0008 4736
Variabilný symbol:
ako správca
Na strane nájomcu: Mgr. Bc. Jakub Klech
Bydlisko : Hradská 20518/1E, Bratislava - Vrakuňa

Účel platby
Elektrická energia
Studená voda
Teplá voda
Teplo na vykurovanie
Odvoz a likvidácia odpadu
Celkom štvrťročná platba

Štvrťročná platba
28,40,-EUR plus DPH
4,00,-EUR plus DPH
8,-EUR plus DPH
42,60,-EUR plus DPH
2,20,-EUR plus DPH
85,20, -EUR plus DPH

01.05

01.10

01.25

01.39

01.24

01.22

01.23

01.22a

01.18a
01.02

01.01

01.12

01.13

01.21

01.38

01.19

01.18
01.11

01.20
01.20a

01.17

01.31j

01.31a

01.31f

01.31h

01.31

01.31g

01.31b

01.31e

01.31d

01.31c

01.35b

01.32b

01.35a

01.35

01.34

01.33

TECHNICKÉ ODDELENIE

Nájomca :
Č.m.:

vyšrafované

Plocha :

17,08m²

Dátum:

Manželské internáty blok
VM Ľ.Štúra - MLYNY UK
J
Staré Grunty 36
Pôdorys 1PP
841 04 Bratislava

Vedúci :

Mgr.Art.Filip Kotrč
Ing.SoŇa Dubošová

mobil :

0918 888 121

mail :

sona.dubosova@uniba.sk

Kreslil :

01.20

TECHNICKÉ ODDELENIE

Nájomca :
Č.m.:

vyšrafované

Plocha :

8,44 m²

Dátum:

01/2020

VM Ľ.Štúra - MLYNY UK Manželské internáty blok
J
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
Pôdorys 1.PP

Vedúci :

Ing. Michal Chlebík
Ing.SoŇa Dubošová

mobil :

0918 888 121

mail :

sona.dubosova@uniba.sk

Kreslil :

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Ing. Peter Petro, riaditeľ
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny 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 NR SR 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
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
Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 101,92 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I, 1 NP) na ulici Staré Grunty
36 v obci BA-m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727
vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby
„Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2940/24, o výmere 8942 m2,
na ktorej sa stavba nachádza.
2. Indentifikácia nájomcu
Na strane nájomcu: PROPLUSCO spol. s r. o.
Sídlo / Miesto podnikania: Staré Grunty 36, Bratislava 841 04
IČO:
35 819 073
Zapísaná v obchodnom registri okr. Súdu Bratislava 1
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Kancelárie
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 54
54 EUR/ m2/rok bez DPH (t. j. 5 503,68 EUR bez DPH )
Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH.

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2022.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od 01. 04. 2015.
Platná nájomná zmluva reg. číslo: IV/11/15/VMĽŠ bola uzatvorená dňa 02. 04. 2015
s rozsahom predmetu nájmu 130,54 m2 a dobou nájmu od 01. 04. 2015 do 31. 03. 2020.
Dodatok č. k Zmluve o nájme nebyt. priestorov reg. č. IV/11/15/132/17/VMĽŠ bola
uzatvorená dňa 28. 09. 2017 s rozsahom predmetu nájmu 101,92m2.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť nájom do 31. 03. 2022 a tiež zvýšiť prenájom z
45 EUR/ m2/rok na 50 EUR/ m2/rok bez DPH.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu
Bez technického zhodnotenia.

_________________________
Ing. Peter Petro
riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

Zálohový list platieb od 01. 04. 2020
/101,92 m2/
Zmluvné strany:
Na strane prenajímateľa :
1. Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len ,,UK“)
Sídlo : Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
Zast: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
IČO : 00 397 865
DIČ: 202 084 5332
IČ DPH: SK 202 084 5332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0009 0650
ako prenajímateľ
2. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Peter Petro, riaditeľ
IČO : 00 397 865
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK96 8180 0000 0070 0008 4736
Variabilný symbol: 15011
ako správca
Na strane nájomcu: PROPLUSCO spol. s r. o.
Sídlo / Miesto podnikania: Staré Grunty 36, Bratislava 841 04
IČO: 35 819 073
Konanie menom spoločnosti: Ing. Miroslav Kudlej, konateľ
ako nájomca

Účel platby
Elektrická energia
Studená voda
Teplá voda
Teplo na vykurovanie
Odvoz a likvidácia odpadu
Celkom štvrťročná platba

Štvrťročná platba
135,89,-EUR plus DPH
25,-EUR plus DPH
35,-EUR plus DPH
203,84,-EUR plus DPH
7,95,-EUR plus DPH
407,68, -EUR plus DPH

0.49

0.50

0.51

0.54
0.52

0.53
0.55

TECHNICKÉ ODDELENIE

Nájomca :
Č.m.:

vyšrafované

Plocha :

101,92 m²

Dátum:

Manželské internáty blok
VM Ľ.Štúra - MLYNY UK
I
Staré Grunty 36
Pôdorys 1.NP
841 04 Bratislava

Vedúci :

Mgr.Art.Filip Kotrč
Ing.SoŇa Dubošová

mobil :

0918 888 121

mail :

sona.dubosova@uniba.sk

Kreslil :

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Ing. Peter Petro, riaditeľ
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra - Mlyny 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 NR SR 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
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
Predmetom tejto žiadosti je nájom nebytových priestorov o výmere 17 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok D, na strojovni výťahu, strecha, 17 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
2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorých sa stavba nachádza.
2. Indentifikácia nájomcu
Slovak Telekom, a. s.
Sídlo: Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
V mene spoločnosti koná: Ing. Gabriel Tánczos, manažér výstavby mobilných sietí
Mgr. Alena Kupková, senior analytik
Obaja na základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Registrácia: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava
I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B
IČO: 35 763 469
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového
bodu a základňovej stanice Verejnej elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „VKS“) na
Predmete nájmu Manželské internáty blok „D“, Staré Grunty, Bratislava“ zahrňujúc výmeny,
opravy, úpravy a dopĺňanie potrebných častí technologického zariadenia.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 3280,-EUR/rok bez DPH (za „VKS“ na Manželských internátoch, blok D)
Energie a služby, len elektrická energia na základe skutočnej spotreby.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5. Doba nájmu
Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2022.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca prevádzkoval zariadenie od roku 2009 a požiadal o predĺženie nájmu./ústne/
Platná nájomná zmluva (reg. číslo: IV/60/2009/Mark.odd.) bola uzatvorená dňa 06. 07. 2009 s
rozsahom predmetu nájmu 17 m2 a dobou nájmu od 01. 07. 2009 do 30. 06. 2019.
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (ostatné priestory) č. T0722/2009 zo dňa 06. 07. 2009
(reg. číslo: IV/60/2009/103/2015/MO bol uzatvorený na základe uznesenia AS UK č. 22.9.6 zo
zasadnutia dňa 17. 12. 2014 s rozsahom predmetu nájmu 17 m2.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť doba nájmu do 30. 06. 2022 a zvýšenie nájmu z 3
200,- EUR/rok na 3 280,- EUR/rok.
Predkladanou žiadosťou opätovne žiadame senát o súhlas z dôvodu predĺženia dohadovania
podmienok s nájomcom.
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.

__________________________
Ing. Peter Petro
riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Ing. Peter Petro, riaditeľ
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra - Mlyny 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 NR SR 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
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
Predmetom tejto žiadosti je nájom nebytových priestorov o výmere 28 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok T, na streche strojovni výťahu 14 m2
a v priestore strojovni výťahu 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 2929 , o výmere 17987 m2 , na ktorých sa stavba
nachádza.
2. Indentifikácia nájomcu
Slovak Telekom, a. s.
Sídlo: Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
V mene spoločnosti koná: Ing. Gabriel Tánczos, manažér výstavby mobilných sietí
Mgr. Alena Kupková, senior analytik
Obaja na základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Registrácia: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava
I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B
IČO: 35 763 469
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového
bodu a základňovej stanice Verejnej elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „VKS“) na
Predmete nájmu Átriové domky, blok T, Staré Grunty, Bratislava“ zahrňujúc výmeny,
opravy, úpravy a dopĺňanie potrebných častí technologického zariadenia.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 3 485,- EUR/rok bez DPH (za „VKS“ na Átriových domkoch, blok T)
Energie a služby, len elektrická energia na základe skutočnej spotreby.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5. Doba nájmu
Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2022.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca prevádzkoval zariadenie od roku 2009 a požiadal o predĺženie nájmu./ústne/
Platná nájomná zmluva (reg. číslo: IV/56/2009/Mark.odd.) bola uzatvorená dňa 01. 07. 2009 s
rozsahom predmetu nájmu 14 m2 a dobou nájmu od 01. 07. 2009 do 30. 06. 2019.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť doba nájmu do 30. 06. 2022 a zvýšenie nájmu z 3
400,- EUR/rok na 3 480,- EUR/rok.
Predkladanou žiadosťou opätovne žiadame senát o súhlas z dôvodu predĺženia dohadovania
podmienok s nájomcom.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.

__________________________
Ing. Perer Petro
riaditeľ
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Ing. Peter Petro, riaditeľ
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny 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 NR SR 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
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
Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 15,00 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok D, suterén I), na ulici Staré Grunty
36 v obci BA-m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727
vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby
„Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2934, o výmere 5474 m2, na
ktorej sa stavba nachádza.
2. Indentifikácia nájomcu
MUSIC LABORATORY, s.r.o.
Sídlo: Sládkovičová 1162/9, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zastúpená: Ing. Ivan Zubo
IČO: 46 602 739
DIČ: 2023493549
ako nájomca
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Nahrávacie štúdio
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 66 EUR/ m2/rok bez DPH (t. j. 990,00 EUR bez DPH )
Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2022.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od 01. 10. 2019.
Platná nájomná zmluva reg. číslo: Z/2019/2062/IV/VMĽŠ/OLP bola uzatvorená dňa 04. 09.
2019 s rozsahom predmetu nájmu 15,00 m2 a dobou nájmu od 01. 10. 2019 do 31. 03. 2020.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť nájom do 31. 03. 2022 a tiež zvýšiť prenájom z
50 EUR/ m2/rok na 66 EUR/ m2/rok bez DPH.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu
Bez technického zhodnotenia.

_________________________
Ing. Peter Petro
riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

Zálohový list platieb od 01. 04. 2020
Zmluvné strany:
1. Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len ,,UK“)
Sídlo : Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
Štatutárny orgán: prof. JUDr. Marek Števček, PhD, rektor
IČO : 00 397 865
DIČ: 202 084 5332
IČ DPH: SK 202 084 5332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0009 0650
ako prenajímateľ
2. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Peter Petro, riaditeľ
IČO : 00 397 865
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK96 8180 0000 0070 0008 4736
Variabilný symbol: 19033
ako správca
Na strane nájomcu: MUSIC LABORATORY, s.r.o.
Sídlo: Sládkovičová 1162/9, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zastúpená: Ing. Ivan Zubo
IČO: 46 602 739
DIČ: 2023493549
IČ DPH: SK2023493549
ako nájomca
Účel platby
Elektrická energia
Studená voda
Teplá voda
Teplo na vykurovanie
Odvoz a likvidácia odpadu
Celkom štvrťročná platba

Štvrťročná platba
20,00,-EUR plus DPH
3,00,-EUR plus DPH
5,00,-EUR plus DPH
30,00,-EUR plus DPH
2,00,-EUR plus DPH
60,00, -EUR plus DPH

Prilohad. I k VnftomdmupredpisuUK d. 1912010
SmernicirektoraUK
i,iadatel':
prof. Mgr. Maridn Vanderka,PhD.
UK
Dekanfakulty/riaditel'SHs/kvestor
jednotky dekan FTVS UK
n6zovsirdasti,resp.vnirtomejorganizadnej

Ziadost'o udeleniesrihlasus ndjmom nehnutel'n6homajetku
V srilades $ 13 ods. I pism. h) zirkonaNR SR (,. 17612004
Z. z. o nakladanis majetkom
verejnopr6vnych
in5titircifa o zmenezirkonaNR SR d,.25911993Z. z. o Slovenskejlesnickej
komorev zneni neskor5ichpredpisov,podl'avnritorn6hopredpisu(,. l9l20l0 Smernicerektora
UK Nakladanies maietkomUK v Bratislave
Ziadam
Akademickf senft Univerzity Komensk6hov Bratislave o udelenie predch6dzajriceho
pisomn6hosrihlasuna n6jomnehnutel'n6ho
majetku.
N6leZitostibudricehon6jmu:
L

Specifik6ciapredmetun6jmu:oa zddvodnenie
dodasnejnepotrebnosti
majetku
Nrljom nebytovychpriestorovo vymer 17 m2-miestnost'E. ll7
Nachridzajfcesa na Nfbr. arm. gen.L.Svobodui. 9, 814 69 Bratislava
Sripisnedfslo:dislo4298,disloparcely20823

2.

Identifik6cia.n6jomcu
31.
ATLETICKY KLUB SLAVIA UK, obiianskezdruZenie
Trnavskf cesta39.83104 Bratislava
ICO: +ZISZ703,
DIt: nepridelen6,
iislo riitu: SK6811000000002929899800
Zastripenf: Mgr. MiroslavaKaZimirovf - tajomniika

n6jmu
3. Udel n6jmu,spdsoba rozsahuLivaniapredmetu
Za ridelomkancelirie a Satnepre AK Sl6viaUK
.

4. Vj5ka n6jomn6ho,
cenazaposkytovand
sluZbya dod6vkuenergii
12,-€lm2lmesadne,! . j.Z0+,- €/mesaine,
ROCNE NAJOMNE:2 448.-.-€
Dodrivkaenergii:
elektriny: 10,-€+DPH t.j.12,- € s DPH - € preddai'kovopolroine
dodrivkatepla: 10,-€ + DPH t.j.12,- € s DPH preddavkovopolroine
odvoza likvidrlciaodpadu:5,- € +DPH t.j. 6,-€s DPH polroine
Vyriitovanienajnesk6rdo 31. 5. nasledujriceho
kalendirnehoroku

5. Doban6jmu
1 . 4 . 2 0 2 0- 3 1 . 3 . 2 0 2 3
6. Zddvodnenie
vyberun6jomcu
Pokradovanien6jmu - zmluva skoniila.

*1^

7. Technick6zhodnoteniepredmetun6jmu,rie5eniejeho odpisovaniaa sp6sobvyrovnania
po ukondenin6jmu.
technickdhozhodnotenia
Neddjdek technick6muzhodnoteniu.

podpis Liadatel'a

W

roNajmd adresa,stlpisnd dislo budovy, parcelnd dislo pozemku, oznadenienebytovdho priestoru, v;imera, kr6tka
charakleristikapriestorov.
rr Presndoznadenien6jomcu: obchodnd meno/n6zovlmenoa priezvisko, sidlo, IdO, rodn6 dislo, pr6vna forma,
osoby opr6vnendkonat' za n6jomcu, dislo ridtu atd'.
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Prilohad. 1 k VnirtomdmupredpisuUK d. 1912010
SmernicirektoraUK
Liadatel'
prof. Mgr. Mari6n Vanderka,PhD.
Dekanfakulty/riaditel'SHs/kvestor
UK
jednotky
ndzovsfdasti,resp.vnfitomejorganizadnej
dekan FTVS UK

Ziadost'o udeleniesrihlasus n6jmom nehnutel'n6homajetku
V srilades $ 13 ods. I pism. h) zilkonaNR SR (). 17612004Z. z. o nakladanis majetkom
verejnopr6vnych
in5titricii a o zmene zitkonaNR SR (,. 25911993Z. z. o Slovenskejlesnickej
predpisov,podl'avnritorn6hopredpisu(,. l9l20l0 Smernicerektora
komorev zneni neskor5ich
UK Nakladanies majetkomUK v Bratislave
Ziadam
Akademickf senit Univerzity Komensk6hov Bratislave o udelenie predchddzajriceho
pisomn6hosrihlasuna n6jomnehnutel'ndho
majetku.
N6leZitosti
niljmu:
budirceho
L

predmetun6jmu:oa zd6vodnenie
dodasnej
nepotrebnosti
majgtku
Specifik6cia
Nfjom nebytovychpriestorov o vfmer 11,22mz-priestorv prfstavbeSportovej haly
Nachidzajfce sa na NAbr. arm. gen.L.Svobodui. 9, 814 69 Bratislava
Sripisn6iislo: iislo 4298,iislo parcely2082211

2. Identifik6cia
n6jomcu3l
Futbalovi akad6miaLafranconiFTVS UK - ObiianskezdruZenie
N3ibr.arm. gen.L.Svobodui. 8, 81469 Bratislava
ICO:42362971,
DIC: 2024109550,
iislo riitu: SK2509000000005071488480
Zastripenf:prof. PaedDr.Miroslav Holienka,PhD.- predsedaW OZ
nrljmu
3. Udel n6jmu,sp6soba rozsahuLivaniapredmetu
UskladnenieSportov6hon6iinia
4. VfSkan6jomndho,
cenaza poskytovand
sluZbya dod6vkuenergif
55.-EUR / mesaine.
ROENE NAJOMNE: 660,-€
Dod{vka elektriny: 2,- €+DPH t.j.2,40€/ mesaine,preddavkovopolroine
Dodrlvkatepla: 1,- € + DPH t.j. 1,20el mesadne,preddavkovopolroine
kalenddrnehoroku
Vyrfiitovanienajneskdrdo 31. 5. nasledujriceho
5. Doban6jmu
1. 4.2020 -31.3.2023
6, Zddvodnenie
vyberun6jomcu
Pokraiovanien6jmu - zmluvaskoniila.
jeho odpisovania
predmetun6jmu,rieSenie
7. Technickdzhodnotenie
a sp6sobvyrovnania
po ukondenfn6jmu.
technickdho
zhodnotenia
Neddjdek technick6muzhodnoteniu.

6

prof. Mgr. Maridn Vanderka,PhD.
podpis Ziadatel'a

wffiffi
:oNajmii adresa,sripisnddislo budovy, parcelnddislo pozemku,oznadenienebyoveho priestoru,v;imera,k6tka
charakteristikapriestorov.
rPresndoznadenien6jomcu: obchodn6menolnAzovlmeno
a priezvisko,sidlo, ICO, rodn6dislo, pr6vnaforma,
osobyoprdvnendkonat'za n6jomcu,dislo ridtuatd'.
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Prilohad. I k VnritomdmupredpisuUK d. 1912010
SmernicirektoraUK
Liadatel'z
prof. Mgr. Mari6n Vanderka,PhD.
Dekanfakulty/riaditelSHs/kvestor
UK
jednotky dekan FTVS UK
nazovsfdasti,resp.vnfitornejorganizadnej

Z i a do st'o u d e l e n i esf h l a su s n6jmom nehnutel' n6hom ajetku
Z. z. o nakladanfs majetkom
V sirlades $ 13 ods. 1 pism. h) zilkonaNR SR (,. 17612004
(,.
verejnopr6vnychinStitriciia o zmene zflkonaNR SR 25911993Z. z. o Slovenskejlesnfckej
komorev zneni neskor5ichpredpisov,podl'avn0torn6hopredpisu(). 1912010Smernicerektora
UK Nakladanie
s maietkomUK v Bratislave
Ziadam
Akademicky sen6t Univerzity Komensk6hov Bratislave o udelenie predchridzajriceho
pisomn6hosrihlasuna n6jomnehnutel'ndho
majetku.
N6leZitostibudircehon6jmu:
l.

predmetuniijmuroa zd6vodnenie
dodasnej
nepotrebnosti
majetku
Specifik6cia
Nrljom nebytovychpriestorov o vlimer 16,66m2-miestnost'i. 0-95
Nach6dzajrice
sa na N6br. arm. gen.L.Svobodui. 9,81469 Bratislava
Sripisn6dislo:dislo4298,iislo parcely20823

2. Identifik6cian6jomcu.3
SLOVENSKYVESLARSKY ZV AZ
Junicka 6. 83280 Bratislava
fdO: 6SSSO4,
DIi: 2020898924
iislo riitu: SK9702000000001785847256
Zastripenf: .l6n Zi5ta
n6jmu
3. Udel n6jmu,spOsob
a rozsahuhivaniapredmetu
pre
Za rfidelomkancelirie a Satne
SVZ

.

4. VliSkandjomndho,
sluZbya dod6vkuenergii
cenaza poskytovand
j.
3,- €/mzlmesaine, t . 50,-€/mesadne,
RO.NE NAJOMNE: 600,-€
Dodrlvkaenergii:
elektriny: 10,-€+DPH t.i.12,-€ s DPH preddavkovopolroine
dodrivkatepla: 10,-€ + DPH t.j.12,- € s DPH preddavkovopolrodne
odvoza likvidriciaodpadu:5,- € +DPH t.j. 6,- € s DPH preddavkovopolroine
Vyridtovanienajnesk6rdo 31. 5. nasledujriceho
kalendrlrnehoroku

5. Doban6jmu
1 . 4 . 2 0 2 0- 3 1 . 3 . 2 0 2 3
qiberu n6jomcu
6. Zd6vodnenie
Pokradovaniendjmu - zmluva skoniila.

7' Technickdzhodnoteniepredmetun6jmu,rie5eniejeho odpisovania
a sp6sobvyrovnania
technickdhozhodnotenia
po ukondeninrijmu.
Ned6jdek technick6muzhodnoteniu.

podpis Liadatel'a
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-4roNajmii adresa'sripisnd6islo budovy,parcelnddislopozemku,oznadenie
nebytov6hopriestoru,v,j,mera,kr6tka
charakteristika
priestorov.
rr Presndozradenien6jomcu:obchodndmeno/nizovlmeno
a priezvisko,sidlo,Ieo, rodnddislo,pr6vnaforma,
osobyopr6vnend
konat'za n6jomcu,disloridtuatd.
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Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 18/2010 Smernici rektora UK

Žiadateľ:
Dekan fakulty : prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
názov súčasti : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská
dolina, Ilkovičova 6, 842 15 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
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
-

kancelária v pavilóne CH2 č.244 o rozlohe 15 m2
Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty, v budove
zapísanej na LV č.727 pre k.ú. Karlova Ves, obec BA - m.č. Karlova Ves,
okres Bratislava IV na parcele č.3049/1, súp.č. 3278

Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory boli už prenajímané
a dočasne neslúžia na plnenie úloh UK.
2. Identifikácia nájomcu2 :
CSS CHEMSPOL SLOVAKIA, s.r.o.
zastúpený : Torsten Cuno, konateľ
splnomocnený zástupca : Mgr. Mikuláš Furdík, na základe plnej moci
sídlo : Mlynská dolina CH1, 842 15 Bratislava
IČO : 35 954 825
DIČ : 2022070501
IČ DPH : SK 2022070501
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, vložka č.37544/B
Bankové spojenie : UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK 25 1111 0014 2822 3007

1

2

Najmä adresa, súpisné číslo budovy, parcelné číslo pozemku, označenie nebytového priestoru, výmera, krátka
charakteristika priestorov.
Presné označenie nájomcu: obchodné meno/názov/meno a priezvisko, sídlo, IČO, rodné číslo, právna forma,
osoby oprávnené konať za nájomcu, číslo účtu....

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu :
Kancelária pre poskytovanie administratívnych činností v oblasti výroby a analýzy
chemických látok a prípravkov.
4. Výška nájomného: 66 Eur/ m2/rok
5. Cena za poskytované služby a dodávku energií :
El. energia ................. 29,83 € s DPH/mesiac (7,55 kWh/deň)+klimatizácia
Teplo ........................ 12,90 € s DPH/mesiac/ 15 15 m2
Vodné....................... 0,34 € s DPH/mesiac
Stočné....................... 0,33 € s DPH/mesiac
Zrážková voda ....... 0,64 € s DPH/mesiac/15 m2
Odvoz odpadu ..... ... 0,86 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba
Celkom:
44,90 €/ mesiac
6. Doba nájmu : 1.7.2020 do 31.10.2021
7. Zdôvodnenie výberu nájomcu :
- nájomca mal priestory v budove PRIF UK prenajaté aj v predchádzajúcom období
8. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu :
-

prenajatý priestor nebude nájomcom technicky zhodnotený

V Bratislave dňa 18.2.2020

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan fakulty

Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 18/2010 Smernici rektora UK

Žiadateľ:
Dekan fakulty : prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
názov súčasti : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská
dolina, Ilkovičova 6, 842 15 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
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu1 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
-

kancelária v pavilóne CH2, 0 podlažie,
č.dv. 303A o rozlohe 20,30 m2
a laboratórium v pavilóne CH2, 0 podlažie, č.dv. 303B o rozlohe 21,17 m2
v budove Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty, zapísanej
na LV č.727 pre k.ú. Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV
na parcele č.3049/1, súp.č. 3278. Celková rozloha prenajatých priestorov je 41,47
m2 .

Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory nie sú dočasne pre
Prírodovedeckú fakultu potrebné a neslúžia na plnenie úloh UK.
2. Identifikácia nájomcu2 :
Organizačná zložka :

1

2

Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
- organizačná zložka
Sídlo: Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká
fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 3278/6 842 15 Bratislava
- mestská časť Karlova Ves
Zastúpená: Ing. David Černohorský, vedúci organizačnej
zložky
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
odd. Po, vl.č. 1702/B

Najmä adresa, súpisné číslo budovy, parcelné číslo pozemku, označenie nebytového priestoru, výmera, krátka
charakteristika priestorov.
Presné označenie nájomcu: obchodné meno/názov/meno a priezvisko, sídlo, IČO, rodné číslo, právna forma,
osoby oprávnené konať za nájomcu, číslo účtu....

IČO: 44 701 420
DIČ: 4020247979
IČ DPH: SK4020247979
Bankové spojenie: ČSOB Bratislava a.s.
IBAN: SK48 7500 0000 0040 0872 6912
Kontakt : pavol.olejnik@eppendorf.sk
Zahraničná právnická osoba: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Sídlo: Voděradská 2552/16, 251 01 Říčany,
Česká republika
Zastúpená: Markéta Jeřábková, konateľ
Zapísaná: Obchodný register Mestského súdu
v Prahe, odd. C vl. 127933
IČO: 27939031
DIČ: CZ27939031
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu :
Kancelária a laboratórium nájomcu pre poskytovanie činností v oblasti
sprostredkovateľskej činnosti v oblasti obchodu a služieb, ako aj reklamné
a propagačné služby.
4. Výška nájomného: -

66 Eur/ m2/rok

Cena za poskytované služby a dodávku energií :
elektrická energia .......................... 25,22 Eur s DPH/mesiac
teplo................................................ 35,66 Eur s DPH /mesiac/41,47 m2
vodné ...........................................
2,70 Eur s DPH/mesiac/1 osoba
stočné............................................... 2,66 Eur s DPH/mesiac/1 osoba
zrážková voda.................................. 1,76 Eur s DPH/mesiac/41,47 m2
odvoz odpadu................................... 0,86 Eur bez DPH/mesiac/1 osoba
Celkom............................................ 68,86 Eur/ 1 mesiac
5. Doba nájmu : od 1.7.2020 do 30.6.2025
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu :
-

nájomca mal v budove PRIF UK tieto priestory prenajaté aj v minulom období

7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu :
-

priestor nebude nájomcom technicky zhodnotený

Bratislava 18.2.2020

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan fakulty

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
REKTORÁT
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1
Žiadateľ:

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
Rektorát 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,
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
Predmetom nájmu sú nebytové priestory o výmere 399 m2 - 178 m2, pomoc. priestory (komunikácie,
chodby, schodištia) a 221,21 m2 predajnej plochy, nachádzajúce sa v Bratislave na Štúrovej ul. č. 9,
súp. č. 22, na parc. č. 8890/5 k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 4356.

2. Identifikácia nájomcu
GASTRO LS, s.r.o., Karloveská ul. č 17, 841 04 Bratislava; IČO 35 923 156, DIČ 2021954297; IČ
DPH SK2021954297; bankové spojenie: Tatra banka, IBAN: SK80 1100 0000 0026 2281 8439.
Konateľom spoločnosti je Ing. Lukáš Suchánek.
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Nebytové priestory budú určené ako priestory na poskytovanie stravovania, usporadúvania
spoločenských akcií, vedecké podujatia, prezentácie, školenia, stretnutia a alternatívne využitie
barovej časti ako internetovej kaviarne.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Výška nájmu je 2 133, - €/ mesiac, t.j. 25 596, - €/rok.
Služby spojené s prenájmom nebytových priestorov: el. energia – nájomca má uzatvorenú zmluvu
s dodávateľom; vykurovanie a vodné a stočné fakturuje nájomcovi Filozofická fakulta.
Služby spojené s prenájmom nebytových priestorov: el. energia – nájomca má uzatvorenú zmluvu
5.

Doba nájmu
Nájomca žiada predĺženie nájmu do 31. 03. 2025.

 Bc. Jarmila Simanová

 +421 2 90109228

 simanova7@uniba.sk

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
REKTORÁT
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1
6.

Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma nebytové priestory od roku 2005 a zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti.

7.

Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Nebude riešené.

___________________________
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 13.01.2020.
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného
majetku.

Bc. Jarmila Simanová
OSN RUK

 Bc. Jarmila Simanová

 +421 2 90109228

 simanova7@uniba.sk

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Kancelária dekana
811 02 Bratislava 1, Bartókova 8

Vážená pani

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
predsedníčka AS UK
Kancelária Akademického senátu UK
Rektorát UK
Šafárikovo námestie 6, P.O. Box 440
814 99 Bratislava
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
EBF 032/2020

Vybavuje/linka
Ing. Samuel Láska / 02 9020 1002

Bratislava
17. februára 2018

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu o prenájom nebytových priestorov (nevyužívaných
kancelárskych priestorov)
Vážená pani predsedníčka AS UK,
dovoľujem si Vám predložiť žiadosť o udelenie súhlasu Akademického senátu Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorého predmetom je prenájom nehnuteľného majetku (nebytových
priestorov) – nevyužívaných kancelárskych priestorov. Účelom dočasného užívania formou
nájmu bude vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických
poradcov, činnosť účtovných poradcov a administratívne služby. Priestory sa nachádzajú
v budove súpisné č. 6159 na Bartókovej ulici č. 8 v obci Bratislava - m.č. Staré Mesto, okres
Bratislava I, katastrálne územie Staré Mesto.
Bližšia špecifikácia predmetu prenájmu je konkretizovaná v priloženej žiadosti.
S úctou srdečným pozdravom,

Mgr. Milan Jurík, PhD.
dekan EBF UK

Príloha č.1: Žiadosť na AS UK Súhlas s nájmom
Príloha č.2: Situačný plán + legenda
tel: +421-2-9020-2181
fax: +421-2-628 03 951

e-mail: sd@fevth.uniba.sk
web: www.fevth.uniba.sk

IČO:
39786511

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Kancelária dekana
811 02 Bratislava 1, Bartókova 8
Príloha č.1

Žiadateľ:
Mgr. Milan Jurík, PhD.
Dekan EBF UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická Bohoslovecká fakulta
Bartoková 8, Bratislava 811 02

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

žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Predmetom žiadosti je nájmom nehnuteľného majetku, nebytových priestorov –
nevyužívaných kancelárskych priestorov do dočasného užívania formou nájmu pre
vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických
poradcov, činnosť účtovných poradcov a administratívne služby. Priestory sa nachádzajú
v budove súpisné č. 6159 na Bartókovej ulici č. 8 v obci Bratislava - m.č. Staré Mesto,
okres Bratislava I, katastrálne územie Staré Mesto, okres Bratislava I, zapísanej na LV
č. 6684, vydanom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, druh stavby – budova
pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, ktorá sa nachádza na pozemku parcelné č. 2408/5
o výmere 2637 m² (ďalej ako „Nehnuteľnosť“), na ktorej sa stavba nachádza.
EBF UK predmetné priestory nevyužíva, z dôvodu malého počtu administratívnych
zamestnancov.

tel: +421-2-9020-2181
fax: +421-2-628 03 951

e-mail: sd@fevth.uniba.sk
web: www.fevth.uniba.sk

IČO:
39786511

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Kancelária dekana
811 02 Bratislava 1, Bartókova 8
2. Identifikácia nájomcu
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Kontakt, e-mail:
Zápis v registri

Ekonpol, s. r. o.
Bujnákova 1840/13, Bratislava 841 01
Ing. Elenou Polereckou
Tatra banka, a.s.
SK39 1100 0000 0029 2389 0493
46 957 065
2023695443
0905 437 319, ekonpolsro@gmail.com
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, Vložka číslo: 86678/B

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
EBF UK, ako správca má záujem o zhodnotenie zvereného majetku v súvislosti
s Dohodou spoluvlastníkov o užívaní, správe a hospodárení so spoločnou vecou, číslo
XII/116/RUK, podpísanou 18.12.2015 Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku,
a Univerzitou Komenského v Bratislave formou prenájmu nevyužívaných kancelárskych
priestorov na účely výkonu predmetu činnosti spoločnosti Ekonpol, s. r. o.: vedenie
účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
činnosť účtovných poradcov a administratívne služby.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Výška nájomného je 58,81 Eur/m2/rok, za celkovú výmeru predmetu nájmu 42,98 m2.
Služby spojené s užívaním predmetu nájmu sú: dodávka elektriny, dodávka plynu,
dodávka vody, odvoz a likvidácia odpadov a protipožiarna ochrana platené paušálne
v predpokladanej hodnote 592,20 Eur.
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú a to v trvaní 24 mesiacov, od 1.4.2020 do 31.3.2022.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Ide o spoločnosť, ktorej činnosť nie je hlučná, nespôsobuje narušovanie procesu výučby
a môžeme ju využiť pre konzultácie v účtovnej agende fakulty.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Predmet nájmu bude prenajatý bez technického zhodnotenia.
V Bratislave, 17.2.2020
S úctou a srdečným pozdravom,
Mgr. Milan Jurík, PhD.
dekan
tel: +421-2-9020-2181
fax: +421-2-628 03 951

e-mail: sd@fevth.uniba.sk
web: www.fevth.uniba.sk

IČO:
39786511

Príloha č.2 – Situačný plán + legenda
SITUAČNÝ PLÁN

LEGENDA
Priestory
Kancelárske priestory 1.15
Kancelárske priestory 1.16
WC ženy 1.22
Čajová kuchynka 1.23
Spolu

Plocha v m2
21,83
16,82
2,89
1,44
42,98

