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Materiál obsahuje: 

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

1. ImunoAlergoDOM, s.r.o. prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK ambulancia odb. lekára 

2. K.ORT, s.r.o. prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK ambulancia odb. lekára 

3. MUDr. Mária Bruckmayerová prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK ambulancia odb. lekára 

4. MUDr. Oľga Balážiová prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK ambulancia odb. lekára 

5. DanKoMed, s.r.o. prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK ambulancia odb. lekára 

6. MAGAPRAKTIK, s.r.o. prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK ambulancia odb. lekára 

7. Veget, o.z. doc. JUDr. PhDr. L. Mokrá, PhD., dekanka FSEVUK bufet 

8. Coca Cola HBC Česko a Slov. doc. RNDr. Edita Partová, CSc., dekanka PdF UK nápojový automat 

9. GASTRO LS, s.r.o. prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK stravovacie priestory 

10. Verejnoprospešné služby prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK dielňa, sklad, odst. plocha 

11. KalerabGang, s.r.o. prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK kancelária ateliéru 

12. PRO SKI, a.s. prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., dekanka JLFUK rádiová anténa 

13. Dojo Shotai, o.z.  prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., dekanka JLFUK telocvičňa 

14. POS Media Slovakia, s.r.o. prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., dekanka JLFUK reklamné nástenky 

15. CENT Laundromat, s.r.o. Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK práčovňa 

16. Stanislav Mišove Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK sklad 

17. Orange Slovensko, a.s. Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK komunikačná sieť 

18. ROXY CATERING, s.r.o. Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK sklad 

19. Slov. spolok štud. farmácie, o.z. Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK klubovňa, štud. spolok 

20. SWAN, a.s. Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK tech. zariadenia a antény 

21. Zrazu, s.r.o. Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK kancelária 
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Návrhy uznesení 

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

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

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 38,35 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, vydaným Okresným 
úradom, katastrálnym odborom Bratislava II, číslo parcely 15294/65 
o výmere 528 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu ImunoAlergoDom, s.r.o. 
Sídlo: Prešovská 57, 821 02 Bratislava 
IČO: 43 799 604 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 15,20 m2 80 EUR/m2/1 rok      1 216 EUR/1 rok 
sesterňa – 9,90 m2  80 EUR/m2/1 rok  792 EUR/1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 13,25 m2  
    30 EUR/m2/1 rok    397,50 EUR/1 rok 
 
Spolu za rok   2 405,50 EUR/1 rok 
Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Paušálne platby:  
Voda a teplo 
 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t. j. 347,45 EUR bez DPH 
Výťah, OLO, ochrana objektu 
 399,28 EUR / rok bez DPH 
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz 
za mesiac. 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2023 
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. 

 

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 43,70 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, vydaným Okresným 
úradom, katastrálnym odborom Bratislava II, číslo parcely 15294/65 
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o výmere 528 m2, na ktorej sa stavba nachádza 
Identifikácia nájomcu K.ORT, s.r.o. 

Sídlo: Ružinovská 12, 821 01 Bratislava 
IČO: 35 738 600 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 19,20 m2 80 EUR/m2/1 rok      1 536 EUR/1 rok 
sesterňa – 9,40 m2  80 EUR/m2/1 rok  752 EUR/1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 15,10 m2  
    30 EUR/m2/1 rok        453 EUR/1 rok 
 
Spolu za rok   2 741,00 EUR/1 rok  
Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Paušálne platby:  
Voda a teplo 
 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t. j. 395,92 EUR bez DPH 
Výťah, OLO, ochrana objektu 
 399,28 EUR / rok bez DPH 
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz 
za mesiac. 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2023 
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. 

 

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 

nebytové priestory o výmere 53,78 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, vydaným Okresným 
úradom, katastrálnym odborom Bratislava II, číslo parcely 15294/65 
o výmere 528 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc., s.r.o. 
Sídlo: Ružinovská 12, 821 01 Bratislava 
IČO: 31 396 259 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára  
 

Výška nájomného ambulancia – 35,20 m2 80 EUR/m2/1 rok      2 816 EUR/1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 18,58 m2  
    30 EUR/m2/1 rok    557,40 EUR/1 rok 
 
Spolu za rok   3 373,40 EUR/1 rok 
Nájom je oslobodený od DPH. 



 4 

Energie a služby Paušálne platby:  
Voda a teplo 
 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t. j. 487,25 EUR bez DPH 
Výťah, OLO, ochrana objektu 
 399,28 EUR / rok bez DPH 
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz 
za mesiac. 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2023 
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. 

 

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 48,30 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, vydaným Okresným 
úradom, katastrálnym odborom Bratislava II, číslo parcely 15294/65 
o výmere 528 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu MUDr. Oľga Balážiová, s.r.o. 
Sídlo: Medená 25, 811 02  Bratislava 
IČO: 35 968 061 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 22,40 m2 80 EUR/m2/1 rok      1 792 EUR/1 rok 
sesterňa – 9,20 m2  80 EUR/m2/1 rok  736 EUR/1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 16,70 m2  
    30 EUR/m2/1 rok    501,00 EUR/1 rok 
 
Spolu za rok   3 029,00 EUR/1 rok 
Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Paušálne platby:  
Voda a teplo 
 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t. j. 437,60 EUR bez DPH 
Výťah, OLO, ochrana objektu 
 399,28 EUR / rok bez DPH 
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz 
za mesiac. 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2023 
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. 

 
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 

nebytové priestory o výmere 47,82 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, vydaným Okresným 
úradom, katastrálnym odborom Bratislava II, číslo parcely 15294/65 
o výmere 528 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu DanKoMed, s.r.o. 
Sídlo: Ružinovská 12, 821 01 Bratislava 
IČO: 44 319 452 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

ambulancia všeobecného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 16,30 m2 80 EUR/m2/1 rok      1 304 EUR/1 rok 
sesterňa – 12,00 m2  80 EUR/m2/1 rok  960 EUR/1 rok 
sklad – 3,00 m2  50 EUR/m2/1 rok  150 EUR/1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 16,52 m2  
    30 EUR/m2/1 rok    496,60 EUR/1 rok 
 
Spolu za rok   2 909,60 EUR/1 rok 
Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Paušálne platby:  
Voda a teplo 
 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t. j. 433,25 EUR bez DPH 
Výťah, OLO, ochrana objektu 
 399,28 EUR / rok bez DPH 
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz 
za mesiac. 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2023 
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. 

 

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 
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Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 43,76 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, vydaným Okresným 
úradom, katastrálnym odborom Bratislava II, číslo parcely 15294/65 
o výmere 528 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu MAGAPRAKTIK, s.r.o. 
Sídlo: Ružinovská 12, 821 01 Bratislava 
IČO: 44 319 401 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 15,20 m2 80 EUR/m2/1 rok      1 216 EUR/1 rok 
sesterňa – 10,14 m2  80 EUR/m2/1 rok    811,20 EUR/1 rok 
sklad – 3,30 m2  50 EUR/m2/1 rok  165 EUR/1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 15,12 m2  
    30 EUR/m2/1 rok        453 EUR/1 rok 
 
Spolu za rok   2 645,80 EUR/1 rok 
Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Paušálne platby:  
Voda a teplo 
 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t. j. 396,47 EUR bez DPH 
Výťah, OLO, ochrana objektu 
 399,28 EUR / rok bez DPH 
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz 
za mesiac. 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2023 
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. 

 

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 

nebytové priestory o celkovej výmere 88,88 m2 pozostávajúcich 
z trinástich miestností A109 až A117: 
A109  umýváreň   6,68 m2 
A109a  výdaj jedál   7,51 m2 
A109b  rozbaľov.termoportov  6,51 m2 
A110  chodba    22,00 m2 
A111  zádverie   7,88 m2 
A112  upratovačka   4,03 m2 
A113  WC muži   2,45 m2 
A113a  WC    1,22 m2 
A114  WC ženy   3,22 m2 
A114a  WC    1,76 m2 
A115  šatňa zamest.    6,75 m2 
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A116  sklad    10,41 m2 
A117  bufet    8,46 m2 
a ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 2893, blok C, prízemie, 
na ulici Mlynské Luhy č. 4, v obci Bratislava, okres Bratislava II, 
katastrálne územie Ružinov, zapísané na liste vlastníctva č. 591, 
druh stavby 11, číslo parcely 4, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Veget 
Sídlo: Štúrova 17, Košice – Staré Mesto 040 01 
IČO: 50235371 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

Účelom nájmu nebytových priestorov je: 
a) prevádzkovanie bufetu určeného na poskytovanie 
samoobslužného doplnkového stravovania a občerstvenia pre 
zamestnancov a študentov FSEV UK, 
b) rozvíjanie komunitných a extracurriculárnych aktivít v týchto 
priestoroch organizáciou spoločenských podujatí (diskusie, 
premietanie filmov), zvyšovanie participácie študentov na 
komunitných procesoch brigádami študentov na ich zabezpečovaní, 
ako aj na zabezpečovaní prevádzky bufetu, 
c) podpora slovenských výrobcov - ponuka zdravých produktov od 
lokálnych slovenských farmárov,  
d) podpora zdravého životného štýlu a osobitných stravovacích 
preferencií - ponuka produktov v bio kvalite, ponuka 
vegetariánskych a vegánskych produktov, 
e) podpora osôb so stravovacími obmedzeniami - ponuka 
bezlaktózových a bezlepkových produktov pre zamestnancov a 
študentov s uvedenými zdravotnými obmedzeniami. 

Výška nájomného 10,27 EUR/ m2/rok 
912,80 EUR/rok za celkovú výmeru predmetu nájmu 

Energie a služby a) cena za vodu - paušál vo výške 120 EUR/rok 
b) cena za elektrinu - podľa skutočnej spotreby fakturovanej 
dodávateľom energie 

Doba nájmu od 1.9.2020 do 31.8.2021 
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. 

 

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 

budova PdF UK Račianska 59, Bratislava - Nové Mesto 
súpisné číslo 3495, parcelné číslo pozemku 11800/2  
výmera nájomného priestoru 1 m2 vo vestibule budovy 

Identifikácia nájomcu Coca Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 
Sídlo: Tuhovská 1, 831 07 Bratislava 35 
IČO: 31 340 628 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

miesto pre nápojový automat 
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Výška nájomného 30 EUR bez DPH /mesiac  
Energie a služby energie 25,56 EUR s DPH / mesiac  
Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2022 
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. 

 

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 

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 

Identifikácia nájomcu GASTRO LS, s.r.o.,  
Sídlo: Karloveská ul. č 17, 841 04 Bratislava 
IČO: 35 923 156 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

priestory na poskytovanie stravovania, usporadúvania 
spoločenských akcií, vedecké podujatia, prezentácie, školenia, 
stretnutia a alternatívne využitie barovej časti ako internetovej 
kaviarne 

Výška nájomného 2 133 EUR/ mesiac 
(t. j. 25 596 EUR ročne) 

Energie a služby el. energia – nájomca má uzatvorenú zmluvu s dodávateľom 
vykurovanie a vodné a stočné - fakturuje nájomcovi Filozofická 
fakulta UK 

Doba nájmu od 1.8.2020 do 31. 7. 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. 

 

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 

a) nebytového priestoru - dielňa o výmere 151 m2, ktorá sa 
nachádza v objekte číslo súpisné 6309, /budova č. 6/, na ulici Staré 
grunty 55, v obci Bratislava - mestská časť Karlova Ves, okres 
Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste 
vlastníctva č. 727, druh stavby – 7 garáže; 
b) nebytového priestoru - skladu o výmere 145 m2, ktorý sa 
nachádza v objekte číslo súpisné 6311, /budova č. 7/, na ulici Staré 
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grunty 55, v obci Bratislava - mestská časť Karlova Ves; 
c) časti pozemku - ostatná plocha o výmere 15 m2, číslo parcely 
č. 3017/17 druh pozemku - ostatná plocha, na ulici Staré grunty 55, 
v obci Bratislava - mestská časť Karlova Ves; 

Identifikácia nájomcu Verejnoprospešné služby Karlova Ves 
Sídlo: Námestie sv. Františka 8, 841 04 Bratislava 
IČO: 50 422 057 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

a) dielňa 
b) sklad 
c) odstavná plocha 

Výška nájomného a) 60 EUR / m2/ 1 rok, t. j. 9060 EUR ročne, 
b) 28,60 EUR/ m2/ 1 rok, t. j. 4147 EUR ročne 
c) 14,80 EUR / m2 / 1 rok, t. j. 222 EUR ročne,  
plus DPH 44,40 EUR spolu 266,40 EUR 
 
Ročný nájom za celkovú výmeru predmetu nájmu je vo výške  
13 429 EUR, plus DPH zo sumy 222 EUR v zmysle platnej 
legislatívy. 

Energie a služby Cena za stráženie objektu, odvoz smetí a likvidáciu odpadu 
je prenajímateľom paušálne vyčíslená na 7 EUR /m2/1 rok, 
t. j. 2072 EUR ročne plus DPH 414,40 EUR spolu 2 486,40 EUR 
ročne. 
 
Cena za dodávku elektrickej energie a dodávku vody je fakturovaná 
štvrťročne podľa odpočtu meračov. 

Doba nájmu od 1.5.2020 do 30.4.2025 
od 27.5.2020 do 30.4.2025 
Nájomné od 1.5.2020 do 26.5.2020 bude vyfakturované na základe 
osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

 

11. 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.  

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

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

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

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

Účel nájmu, spôsob  kancelária ateliéru pre tvorbu grafického dizajnu a ilustrácie 
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a rozsah užívania  
predmetu nájmu 
Výška nájomného kancelária o výmere 42,1 m2 , výška nájmu je 6 EUR/m2/mesiac, za 

uvedenú výmeru je výška nájmu 252,60 EUR/mesiac; 
- sociálne zariadenie o výmere 6,5 m2, výška nájmu 2 /m2/mesiac, 
za uvedenú výmeru je výška nájmu 13,- EUR/mesiac; 
nájom spolu: 265,60 EUR/mesiac ; nájom je oslobodený od DPH 

Energie a služby cena za služby spojené s nájmom (dodávka teplej a studenej vody, 
el. energie a tepla, odvoz smetí a likvidácia odpadu, upratovanie) je 
vo výške 36 EUR/ mesiac s DPH 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

 

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 

nebytové priestory o rozlohe 0,5 m2 vo vnútorných priestoroch 
Vysokoškolského internátu JLF UK a 0,5 m2 miesta na streche, 
spolu 1 m2, súpisné číslo stavby 25, na ulici L. Novomeského 7, 
03601 Martin, katastrálne územie Martin, zapísané na liste 
vlastníctva č. 299, vydanom Okresným úradom Martin, 
katastrálnym odborom, druh stavby: 610 – budova pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum, číslo parcel 172/2 o výmere 18 792 m2, na 
ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu PRO SKI, a.s. 
Sídlo: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 
IČO: 35 884 291 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie pracovných prístrojov rádiovej siete vo vnútorných 
priestoroch (pod strechou) a miesto na streche pre umiestnenie 
1 rádiovej antény a anténnych zvodov 

Výška nájomného 240 EUR/ m2 
Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Náklady na služby na 1 m2: 
náklady na spotrebu elektrickej energie, používanie výťahov, 
strážna služba – paušálny poplatok 60 EUR bez DPH/rok 
 + 20 % DPH: 12 EUR = 72 EUR s DPH/rok 

Doba nájmu od 1.6.2020 do 31.5.2025 
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. 
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13. 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.  

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

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa aerobiku JLF UK so sociálnym 
zariadením o výmere 120,38 m2, ktorá sa nachádza na 1. Nadzem-
nom podlaží v budove teoretických ústavov Viliama Mézeša, na 
ulici Malá Hora 4 v Martine, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 
o výmere 1 787 m2, katastrálne územie Martin, zapísané na liste 
vlastníctva č. 299. Pozostáva z fitness miestnosti, šatne a 2 WC. 

Identifikácia nájomcu Dojo Shotai, občianske združenie 
Sídlo: Matúša Jankolu 5993/20, 036 01 Martin 
IČO: 00628514 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa aerobiku – sa nájomcovi 
prenechávajp na účely športovej činnosti – cvičenie aikido. Denne 
1 hodina pre deti a denne 1 hodina pre dospelých. 

Výška nájomného 2,25 EUR bez DPH/1 hod. 
Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby 7,75 EUR vrátane DPH / 1 hod., v tom: 
4,15 EUR za energie 
3,60 EUR za služby: upratovanie a údržba 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2023 
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. 

 

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 

a) nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na 
1. nadzemnom podlaží v budove teoretických ústavov Viliama 
Mézeša JLF UK, súpisné číslo stavby 4066, na ulici Malá Hora 4 
v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva 
č. 299, číslo parcely 158/3 o výmere 1787 m2,  
b) nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na 
1. nadzemnom podlaží budovy dekanátu JLF UK, súpisné číslo 
stavby 10701, na ulici Malá Hora 4A v Martine, katastrálne územie 
Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 155/7 
o výmere 1999 m2, 
c) nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na 
1. nadzemnom podlaží budovy Vysokoškolského internátu JLF UK, 
súpisné číslo stavby 25, na Ul. L. Novomeského 7 v Martine, 
katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo 
parcel 172/2 o výmere 22 261 m2,  
d) nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na 
1. nadzemnom podlaží v budove SO 02: BioMed JLF UK – 
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predklinické ústavy zverinec, číslo stavby 11161, na ulici Malá 
Hora 4C v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané na liste 
vlastníctva č. 299, číslo parcel 151/11 o výmere 2725 m2, na ktorej 
sa stavba nachádza. 

Identifikácia nájomcu POS Media Slovakia, s.r.o. 
Sídlo: Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava 
IČO: 35 771 208 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie 4 ks samolepiacich násteniek o rozmere 300 x 100 cm, 
z toho reklamná plocha 1 nástenky je 1,4 m2 

 

nástenky slúžia na poskytovanie informácií študentom a 
zamestnancom JLF UK – na ploche 1,6 m2 jednej nástenky a na 
reklamné účely na ploche 1,4 m2 

Výška nájomného 1 kus nástenky (3 m2): 73 EUR bez DPH 
spolu za 4 kusy (12 m2): 292 EUR bez DPH 
Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.10.2020 do 31.12.2023 
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. 

 

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 

nebytové priestory o výmere 19,69 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 5695  (Manželské internáty, blok B, 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 

Identifikácia nájomcu CENT Laundromat s. r. o.  
Sídlo : Nám. Hraničiarov 39, Bratislava 851 03 
IČO : 51042321 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

práčovňa 

Výška nájomného 75 EUR/ m2/rok 
(t. j. 1 476,75 EUR ročne) 

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

Doba nájmu od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 
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. 

 

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 31,15 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 

Identifikácia nájomcu Mišove Stanislav  
Bydlisko: V záhradách 33, 811 02 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 35 EUR/ m2/rok 
(t. j. 1 090,25 EUR ročne) 

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

Doba nájmu od 1. 9. 2020 do 31. 8. 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. 
 

17. 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.  

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

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nájom časti strešnej plochy o výmere 17,3 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok F), 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 Orange Slovensko, a.s. 
Sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava 
IČO: 35 697270 

Účel nájmu, spôsob  zriadenie a prevádzkovanie elektronickej a komunikačnej siete 
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a rozsah užívania  
predmetu nájmu 
Výška nájomného 3 700 EUR/rok bez DPH za celkovú výmeru predmetu nájmu 
Energie a služby len elektrická energia na základe skutočnej spotreby 
Doba nájmu od 1. 6. 2020 do 31. 5. 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. 
 

18. 
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 540,54 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 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 

Identifikácia nájomcu ROXY CATERING s.r.o. 
Sídlo: Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01 
IČO: 36 701 661 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 20 EUR/ m2/rok 
(t. j. 10 810,80 EUR ročne) 

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

Doba nájmu od 1. 7. 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. 
 

19. 
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 25,46 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok E, 3 NP), na ulici 
Staré Grunty 36 v obci Bratislava –- mestská časť Karlova Ves, 
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okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“ číslo 
parcely 2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Slovenský spolok študentov farmácie, o.z. 
Sídlo: Odbojárov 10, 832 32 Bratislava 
IČO: 317 530 78 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

klubovňa, študentský spolok 

Výška nájomného 10 EUR/ m2/rok 
(t. j. 10 810,80 EUR ročne) 

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

Doba nájmu od 1. 9. 2020 do 31. 8. 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. 
 

20. 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.  

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

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nájom časti strechy o výmere 9 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 
č. súpisné 5695 (Manželské internáty blok H) 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 ktorých sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu SWAN, a.s. 
Sídlo: Landererova 12, 811 09 Bratislava   
IČO: 47 258 314 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie technologických zariadení a anténnych jednotiek pre 
zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej 
siete Nájomcu zriadenej v súlade so zákonom č. 351/2011 
o elektronických komunikáciách (ďalej len ako „ZEK“) a za účelom 
poskytovania elektronických komunikačných služieb v súlade so 
ZEK 

Výška nájomného 3 000 EUR/rok bez DPH 
Energie a služby Energie a služby, len elektrická energia na základe skutočnej 

spotreby. 
Odhadovaná cena energie je vyčíslená na 1 200 EUR/rok plus DPH. 
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022 
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. 
 

21. 
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 29,63 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 

Identifikácia nájomcu Zrazu s.r.o.  
Sídlo: Trenčianska 10, Bratislava 821 09 
IČO: 47571144 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 53 EUR/ m2/rok 
(t. j. 1 570,39 EUR ročne) 

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

Doba nájmu od 1. 8. 2020 do 31. 7. 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. 
 





























UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED 

Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava 

 
 

 
                                        +421 2 206 69 800 | www.fses.uniba.sk |  www.fsev.sk 

FSEV  283/2020-Taj. 
 
Žiadateľ:            
Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
Dekanka  
FSEV 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 č. 8/2009, ktorým 
sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme nehnuteľnosti 
 

ž i a d a m  
 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave 
o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu  
 
s predĺžením nájmu  nehnuteľného majetku o jeden rok.  
 
 
Náležitosti k nájmu : 
 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti 
majetku 
 
Dňa 28.7.2017 bola s účinnosťou od 1.9.2017 uzatvorená Zmluva o nájme 
nebytových priestorov č. IV/3/2017/FSEV medzi UK (prenajímateľ), FSEV UK 
(správca) a nájomcom (Veget) na obdobie troch rokov, t.j. do 31.8.2020.  
 
Predmetom tejto žiadosti je predĺženie nájmu nebytových priestorov bufetu o 
celkovej výmere 88,88 m2 pozostávajúcich z trinástich miestností (A109 – A117), 
zoznam a výmera ktorých tvorí prílohu č. 1 tejto žiadosti a ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 2893, blok C, prízemie, na ulici Mlynské Luhy č. 4, v obci 
Bratislava, okres Bratislava II, katastrálne územie Ružinov, zapísané na liste 
vlastníctva č. 591, druh stavby 11, číslo parcely 4, na ktorej sa stavba nachádza 
o jeden rok.  
 
Dôvodom prenechania priestorov aj na ďalej do nájmu spoločnosti Veget je 
skutočnosť, že FSEV UK má záujem v rámci realizácie sociálnej politiky fakulty 
zabezpečiť pre zamestnancov a študentov fakulty  stravovacie a občerstvovacie 
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služby, ale nemá záujem prevádzkovať priestory bufetu vlastnými 
zamestnancami.  
 

2. Identifikácia nájomcu  
Veget 
Sídlo: Štúrova 17, Košice – Staré mesto 040 01 
IČO: 50235371 
DIČ: 2120353686 
Zapísaná v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci na 
Ministerstve vnútra SR 
 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
 
Účelom nájmu nebytových priestorov je: 
a) prevádzkovanie bufetu určeného na poskytovanie samoobslužného 

doplnkového stravovania a občerstvenia pre zamestnancov a študentov FSEV 
UK, 

b) rozvíjanie komunitných a extracurriculárnych aktivít v týchto priestoroch 
organizáciou spoločenských podujatí (diskusie, premietanie filmov), 
zvyšovanie participácie študentov na komunitných procesoch brigádami 
študentov na ich zabezpečovaní, ako aj na zabezpečovaní prevádzky bufetu, 

c) podpora slovenských výrobcov - ponuka zdravých produktov od lokálnych 
slovenských farmárov,  

d) podpora zdravého životného štýlu a osobitných stravovacích preferencií -  
ponuka produktov v bio kvalite, ponuka vegetariánskych a vegánskych 
produktov, 

e) podpora osôb so stravovacími obmedzeniami - ponuka bezlaktózových 
a bezlepkových produktov pre zamestnancov a študentov s uvedenými 
zdravotnými obmedzeniami.    

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

 
4.1. Výška nájomného  
Bufet Veget je prevádzkovaný študentkami FSEV UK. Charakter jeho prevádzky 
nie je primárne komerčne zameraný, ale slúži k vytvoreniu komunitného 
priestoru s ponukou zdravých a prioritne slovenských výrobkov, vrátane 
výrobkov pre zamestnancov a študentov so zdravotnými obmedzeniami alebo 
osobitnými stravovacími preferenciami.  Doterajší nájom bol stanovený vo výške 
10,- eur/m2/rok, t.j. 888,88 eur/rok za celkovú výmeru predmetu nájmu. Na 
obdobie ďalšieho roka, ktoré je predmetom tejto žiadosti navrhujeme zvýšiť cenu 
nájmu o mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien v roku 2019 
(2,7%), t.j. navrhovaná výška nájmu je 10,27 eur/m2/rok, t.j. 912,80 eur/rok za 
celkovú výmeru predmetu nájmu.  
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4.2. Cena za dodávku energií  
Ceny za dodávku energií zostávajú na nezmenenej úrovni: 
a) cena za vodu  -  paušál vo výške 120,- eur/rok, 
b) cena za elektrinu -  podľa skutočnej spotreby fakturovanej dodávateľom 

energie.    
 
5. Doba nájmu 

 
Doba nájmu je navrhovaná do 1. 9. 2020 do 31.8.2021, t.j. predĺženie aktuálne 
dohodnutej doby nájmu o jeden rok.  

 
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

 
Nájomcom bufetu je združenie Veget, vytvorené z iniciatívy študentov FSEV UK. 
Vzhľadom na stanovené ciele združenia, ako aj už realizované aktivity považuje 
FSEV UK prevádzku bufetu nájomcom Veget a  súvisiace komunitné aktivity za 
významný prínos pre akademické prostredie fakulty a to najmä s prihliadnutím 
na skutočnosť, že ide o aktivity študentov FSEV UK s pozitívnym spoločenským aj 
sociálnym dopadom na celú fakultu. 

 
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a 

spôsob vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 
 
Predmet nájmu je prenajatý bez nároku na technické zhodnotenie. 

 
 
V Bratislave, 20.2.2020 
 
 
 

      ................................. 
                 doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., 

   dekanka  
 



Príloha č. 1

Zoznam a výmera predmetu nájmu

Výmera v m2

1. A109 umýváreň 6.68

2. A109a výdaj jedál 7.51

3. A109b rozbaľov.termoportov 6.51

4. A110 chodba 22.00

5. A111 zádverie 7.88

6. A112 upratovačka 4.03

7. A113 WC muži 2.45

8. A113a WC 1.22

9. A114 WC ženy 3.22

10. A114a WC 1.76

11. A115 šatňa zamest. 6.75

12. A116 sklad 10.41

13. A117 bufet 8.46

88.88

Miestnosť/priestor

Výmera predmetu nájmu spolu
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Váš list/zo dňa Naše číslo   Vybavuje/℡   Bratislava 

-/- 155/2020-SD  Mgr. Vybíralová//90159327  27.03.2020 

 

 

Vec 
Žiadosť o schválenie prenájmu 
  
Vážená pani predsedníčka AS UK, vážení členovia AS UK,  
 

v prílohe tohto listu si Vám dovoľujem predložiť žiadosť na schválenie prenájmu 
priestoru na prevádzku nápojového automatu v budove Pedagogickej fakulty UK 
na Račianskej č.59 v Bratislave. Uvedené bolo schválené dňa 04.03.2020 v AS UK PdF. 

 

S pozdravom 
 
 
 
 
 
 doc. RNDr. Edita Partová, CSc. v.r. 
 dekanka fakulty 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prílohy: 1x podľa textu 
 



1  

 

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

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 19/2010 Smernice 
rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave 

 

ži a d am  
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku. 

 

Náležitosti budúceho nájmu: 
 

1. Budová PdF UK Račianska 59, Bratislava – Nové mesto 
Súpisné číslo – 3495, parcelné číslo pozemku - 11800/2  

       Výmera nájomného priestoru 1 m2 vo vestibule budovy 
 

 

 

2. Coca Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o. – organizačná zložka 
Tuhovská 1, 831 06 Bratislava  
IČO: 50252160 

  

 

3. Miesto pre nápojový automat  
 

 

 

4. 30 € bez DPH/mesiac – nájom 
25,56 € + DPH/mesiac - energie 

 

 

 

5. 01.07.2020 – 30.06.2022 (2 roky) 
 

 

 

6. Nájomca má uzavretú zmluvu od roku 2011 a zmluvné záväzky si plní v lehote 
splatnosti. 

 

 

 

7. Bez technického zhodnotenia 
 

 

   
                                                                                ……………………………………. 
                                                                                doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r 
                                                                                              dekanka fakulty 
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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 nájom na dobu od 01.08.2020 do 31. 07. 2025. 



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

� Bc. Jarmila Simanová � +421 2 90109228  � simanova7@uniba.sk 

 
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 
 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
 REKTORÁT 

Šafárikovo nám. 6, P.O.BOV 440 
8148 99 Bratislava 1 

Bratislava, 18.03.2020                                     Bc. Simanová                                                                            +421 2 90109228  

 
 

Žiadateľ: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 rektor UK 

 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

 

 

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

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

komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 

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

 

ž i a d a m  

 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  

 

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

 

1.  Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

a)  nebytového priestoru - dielňa o výmere 151  m2, ktorá sa nachádza v objekte číslo      

súpisné 6309, /budova č. 6/, na ulici Staré grunty 55, v obci Bratislava – m. č. Karlova  

Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva  

č. 727, druh stavby – 7 garáže; 

       b)  nebytového priestoru -  skladu o výmere 145 m2, ktorý sa nachádza v objekte číslo  

      súpisné 6311, /budova č. 7/, na ulici Staré grunty 55, v obci Bratislava – m. č.  

      Karlova Ves;        

c) časti pozemku -  ostatná plocha o výmere 15 m2, číslo parcely č. 3017/17 druh 

pozemku - ostatná plocha, na ulici Staré grunty 55, v obci Bratislava - m. č. Karlova 

Ves; 

 

2. Identifikácia nájomcu  
           Verejnoprospešné služby Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 841 04 Bratislava.    

           Zastúpená:  Anton Horínek, riaditeľ príspevkovej organizácie, IČO: 50 422 057 

           DIČ: 2120324613, IČ DPH: SK 2120324613, IBAN: SK1302000000003704800253  

           Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, č.vložky:  

           4479/B    

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

              Predmetný nebytových priestoroch slúži ako: a) a predmet nájmu podľa článku I ods. 1   

              písm. b) na zriadenie dielne  a skladov a predmet nájmu podľa čl. I ods. l písm. c) ako  

              odstavnú plochu. 

 

 

 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
 REKTORÁT 

Šafárikovo nám. 6, P.O.BOV 440 
8148 99 Bratislava 1 

Bratislava, 18.03.2020                                     Bc. Simanová                                                                            +421 2 90109228  

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

a)  podľa čl. I ods. 1 písm. a) vo výške 60,00 € / m2/ 1 rok, t. j. 9060,00 € ročne, 

b)  podľa čl. I ods. 1 písm. b) vo výške 28,60 €/ m2/ 1 rok, t. j.  4147,00 € ročne, 

c)  podľa čl. I ods. 1 písm. c) vo výške 14,80 € / m2 / 1 rok, t. j. 222,00 € ročne, plus 

DPH 44,40 € spolu 266,40 €             

            Ročný nájom za celkovú výmeru predmetu nájmu je vo výške  13 429,00 €, plus DPH  

            zo sumy 222,00  € v zmysle platnej legislatívy. 

Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné štvrťročne vopred. 

 

            Cena za stráženie objektu, odvoz smetí a likvidáciu odpadu je  prenajímateľom 

            paušálne vyčíslená na 7,00 € /m2/1 rok t.j.2072,00 € ročne plus DPH 414,40 spolu  

            2 486,40 € ročne. 

           Cena za dodávku elektrickej energie a dodávku vody je  fakturovaná štvrťročne podľa    

           odpočtu meračov. 

 

5. Doba nájmu 

Nájomca žiada o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov na 5 rokov, od 

01.05.2020 do 30.04.2025.  

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

      Súčasní nájomca užíva predmet zmluvy od 01. 05. 2019 a zmluvné záväzky si plnív lehote  

      splatnosti. 

 

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

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

Bez technického zhodnotenia. 

 

 

 

 

 

 ___________________________ 

 prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

                                                                                                               rektor UK     

 

 
 
 
 
 
Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 02.03.2020 

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

majetku. 

 

 

 

 Bc. Jarmila Simanová 

 OSN RUK 

 



             UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

 REKTORÁT 

 

 Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1 

  

Bratislava, 14.05.2020                      Bc. Jarmila Simanová                                        +421 2 90109228  

 
 

Žiadateľ: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 rektor UK 
 

 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
     

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

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

komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského 

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

 

 

ž i a d a m  

 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na nájom nehnuteľného majetku.  

 

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

 

 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku 

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

o výmere 42,1 m2 - kancelária a soc. zariadenie miestnosť č. 319 o výmere 6,5 m2, ktoré sa 

nachádzajú na 3. podlaží v budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK (ďalej aj 

Lodenica UK) na Botanickej ul. č. 7, Bratislava, m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, 

katastrálne územie Karlova Ves, zapísanej na liste vlastníctva č.727 vydanom Okresným 

úradom Bratislava, Katastrálny odbor, číslo parcely 3141, zastavané plochy a nádvoria, súp. 

č. stavby 6216. 

 

2. Identifikácia nájomcu 

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

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Predmet nájmu sa prenajíma ako  kancelária ateliéru pre tvorbu grafického dizajnu 

a ilustrácie. 

 

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

Výška nájmu: 

- kancelária o výmere 42,1 m2 , výška nájmu je 6,- €/m2/mesiac, za uvedenú výmeru je 

výška nájmu 252,60 €/mesiac; 

- sociálne zariadenie o výmere 6,5 m2, výška nájmu 2,- €/m2/mesiac, za uvedenú výmeru 

je výška nájmu 13,- €/mesiac; 

nájom spolu: 265,60 €/mesiac ;  



             UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

 REKTORÁT 

 

 Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1 

  

Bratislava, 14.05.2020                      Bc. Jarmila Simanová                                        +421 2 90109228  

nájom je oslobodený od DPH. 

 

 

 

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

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

 

5. Doba nájmu 

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

01.07.2020 do 30.06.2021. 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

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

splatnosti. 

 

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

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu. 

     Bez technického zhodnotenia. 

 

 

 

 

 ________________________________ 

                                                                    prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

                                                                                      rektor UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 20. 03. 2020. 

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

majetku. 

 

 

 

 

 

 Bc. Jarmila Simanová 

 RPČaSN OIOČ RUK 

 

 



















 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
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 19,69 m2, ktoré sa 
nachádzajú v budove č. súpisné 5695  (Manželské internáty, blok B, 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. 1 476,75 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 

 
sek re tar iá t  r iad i te ľa  



 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5. Doba nájmu 
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2022. 
 
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od 01. 08. 2012.  
Platná nájomná zmluva reg. číslo: IV/102/12/VMĽŠ bol uzatvorený na základe uznesenia AS 
UK č. 15/2012  zo zasadnutia dňa 27. 06. 2012 bola uzatvorená dňa 27. 07. 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 s rozsahom predmetu nájmu 
19,69 m2 a dobou nájmu od 01. 08. 2012 do 31. 08. 2020. 
 
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť nájom do 31. 08. 2022 a tiež zvýšiť prenájom zo 
71 EUR/ m2/rok na 75 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
sek re tar iá t  r iad i te ľa  



Zálohový list platieb od 01. 09. 2020 
                                                    /19,69 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:  
ako správca  
 
Na strane nájomcu: CENT Laundromat s.r.o. 
Sídlo: Nám. Hraničiarov 39, Bratislava 851 03 
IČO: 51 042 321 
DIČ: 2120590582 
ako nájomca 
 
                               Účel platby    Štvrťročná  platba  
Elektrická energia 26,25,-EUR plus DPH 
Studená voda 3,51,-EUR plus DPH 
Teplá voda 5,-EUR plus DPH 
Teplo na vykurovanie 40,-EUR plus DPH 
Odvoz a likvidácia odpadu 4,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                    78,76, -EUR plus DPH       
 
 



 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
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 31,15 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 
Mišove Stanislav  
Bydlisko: V záhradách 33, 811 02 Bratislava 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Sklad 
 
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 35 EUR/ m2/rok bez DPH  (t. j. 1 090,25 EUR bez DPH ) 
Energie a služby zálohový poplatok 8 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 

 
sek re tar iá t  r iad i te ľa  



 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5. Doba nájmu 
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2022. 
 
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od 01. 09. 2014.  
Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. číslo: IV/17/15/VMĽŠ bol uzatvorený na základe 
uznesenia AS UK č. 11.9.6.  zo zasadnutia dňa 17. 12. 2014 bola uzatvorená dňa 1. 4. 2015 
s rozsahom predmetu nájmu 31,15 m2 a dobou nájmu od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2017. 
 
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve reg. číslo: IV/17/15/102/17/VMĽŠ bol uzatvorený na 
základe uznesenia AS UK č. 100/2017  zo zasadnutia dňa 28. 06. 2017 s rozsahom predmetu 
nájmu 31,15 m2 a dobou nájmu od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2020. 
 
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť nájom do 31. 08. 2022 a tiež zvýšiť prenájom z 
15,70 EUR/ m2/rok na 35 EUR/ m2/rok bez DPH a tiež zvýšiť energie z 6,66 EUR/ m2/rok 
plus DPH na 8 EUR m2/rok plus 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
sek re tar iá t  r iad i te ľa  



Zálohový list platieb od 01. 09. 2020 
                                                    /31,15 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:  
ako správca  
 
Na strane nájomcu: 
Mišove Stanislav  
Bydlisko: V záhradách 33, 811 02 Bratislava 
ako nájomca 
 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  
Elektrická energia 20,00,-EUR plus DPH 
Teplo na vykurovanie          42,30,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                    62,30, -EUR plus DPH       
 
 



 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
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 časti strešnej plochy o výmere 17,3 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok F), 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 
Orange Slovensko, a.s. 
Sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava 
IČO: 35 697270 
DIČ: 2020310578 
IČ DPH: SK 2020310578 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Zriadenie a prevádzkovanie elektronickej a komunikačnej siete 
 
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 3 700 EUR/rok bez DPH  za celkovú výmeru predmetu nájmu 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Skutočná cena  služieb - len elektrická energia na základe skutočnej spotreby. 
 
5. Doba nájmu 
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 06. 2020 do 31. 05. 2025. 
 
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od 01. 06. 2015.  
 
Platná nájomná zmluva reg. číslo: IV/60/15/VMĽŠ bola uzatvorená dňa 28.09.2015 
s rozsahom predmetu nájmu 17,3 m2 a dobou nájmu od 01. 06. 2015 do 31. 05. 2020. 
 
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť nájom do 31. 05. 2025 a tiež zvýšiť prenájom 
z 3 500 EUR/rok na 3 700 EUR/rok bez DPH. 
Nájomca žiada písomne o predĺženie nájomnej zmluvy, žiadosť v prílohe. 
 
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 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
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 540,54 m2, ktoré sa 
nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 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 
ROXY CATERING s.r.o. 
Sídlo: Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01 
IČO: 36 701 661 
DIČ: 2022284924 
IČ DPH: SK 2022284924 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava 1 
Oddiel: Sro Vložka č.: 43217/B 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
sklad 
 
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 20 EUR/ m2/rok bez DPH  (t. j. 10 810,80 EUR bez DPH/rok) 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH. 
Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
 
5. Doba nájmu 
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020. 
 
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od 01. 07. 2010.  
 
Platná nájomná zmluva reg. číslo: IV/20/16/VMĽŠ bola uzatvorená dňa 04. 07. 2016 
s rozsahom predmetu nájmu 540,54 m2 a dobou nájmu od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2020. 
 
Predkladanou žiadosťou sa navrhujeme predĺžiť nájom do 31. 12. 2020, Nájomca požiadal 
o zachovanie nájomného  z dôvodu finančnej tiesne kvôli pandémii. Vzhľadom k predpokladu 
začatia opätovného poskytovania služieb nájomcom po 1.9.2020 navrhujeme nájomné 
zachovať v pôvodnej výške do 31.12.2020.  Po 31. 12. 2020 bude cena nájmu prehodnotená. 
Nájomca má výbornú platobnú disciplínu. 
 
 
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 
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Zálohový list platieb od 01. 07. 2020 
/540,54 m2/ 

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: 16004 
 ako správca  
 
Na strane nájomcu: ROXY CATERING s.r.o. 
Sídlo: Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01 
IČO: 36 701 661 
DIČ: 2022284924 
IČ DPH: SK 2022284924 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava 1 
Oddiel: Sro Vložka č.: 43217/B 
ako nájomca 
 
                               Účel platby    Štvrťročná  platba  
Elektrická energia 720,72,-EUR plus DPH 
Studená voda 150,00,-EUR plus DPH 
Teplá voda 200,00,-EUR plus DPH 
Teplo na vykurovanie 1081,08,-EUR plus DPH 
Odvoz a likvidácia odpadu 10,36,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                 2162,16, -EUR plus DPH  
 
 
 
 
 
 

 



 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

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 25,46 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok E, 3 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 2929, o výmere 17987 m2, na 

ktorej sa stavba nachádza 

 

2. Indentifikácia nájomcu 

Na strane nájomcu: Slovenský spolok študentov farmácie, o.z. 

Adresa: Odbojárov 10, 832 32 Bratislava 

IČO: 317 530 78 

DIČ: 202 197 39 98 

V zastúpení: Laura Adamkovičová  

  

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

študentský spolok, klubovňa 

 

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

Nájomné  10 EUR/m2/rok  bez DPH 

Cena za energie 8 EUR plus DPH/ m2/rok  

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5. Doba nájmu 

Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2022. 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2018 a žiada o predĺženie nájmu.   

Nájomná zmluva č. 026/2018 (reg. číslo: Z/2018/1566/IV/VMĽŠ/OLP) bola uzatvorená 27. 08. 

2018 s rozsahom predmetu nájmu 25,46 m2 a dobou nájmu od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019. 

Zmluva o výpožičke reg. č. Z/2019/1878/IV/VMĽŠ/OLP bola uzatvorená dňa 26. 08. 2019 

s rozsahom predmetu nájmu 25,46 m2 a dobou nájmu od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2020. 

 

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť doba nájmu do 31. 08. 2022, jednotková výška 

nájomného za m2  sa zvyšuje na  10 EUR/m2/rok bez DPH. Doposiaľ mal nájomca zmluvu 

o výpožičke za 0 EUR/ m2/rok nájom a 8 EUR plus DPH/ m2/rok energie. 

 

SSŠF využíva nebytový priestor na edukačné aktivity pre študentov farmácie ale i iných, ako 

sú napríklad teoretická príprava na projekty zamerané na biochemické merania, vedomostné 

kvízy pre študentov či upcyklácia plášťov atď. Priestor je využívaný členmi SSŠF  na stretnutia 

Redakčnej rady, organizačných výborov projektov SSŠF, či Správnej rady SSŠF. 

 

 

 

 

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 
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Zálohový list platieb od 01. 09. 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 58 
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
 IBAN: SK96 8180 0000 0070 0008 4736 
 Variabilný symbol:  
ako správca 
 
Na strane nájomcu: Slovenský spolok študentov farmácie, o.z. 
Adresa: Odbojárov 10, 832 32 Bratislava 
IČO: 317 530 78 
DIČ: 202 197 39 98 
 
 
 
 
                               Účel platby    Štvrťročná  platba  
Elektrická energia 16,97,-EUR plus DPH 
Studená voda 3,-EUR plus DPH 
Teplá voda 5,-EUR plus DPH 
Teplo na vykurovanie 25,46,-EUR plus DPH 
Odvoz a likvidácia odpadu 0,49,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                   50,92, -EUR plus DPH 
 
 
 
 
 
V Bratislave ................                                                         ................................................... 

Mgr. Róbert Zsembera 
poverený riadením                   

 



 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 časti strechy o výmere 9 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 
č. súpisné 5695 (Manželské internáty blok H) 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 
Obchodné meno: SWAN, a.s. 
Sídlo: Landererova 12, 811 09  Bratislava   
IČO: 47 258 314 
DIČ: 2120112522 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi Predmet nájmu ( „Plochu“ ) za účelom umiestnenia 
technologických zariadení a anténnych jednotiek pre zriadenie a prevádzkovanie verejnej 
elektronickej komunikačnej siete Nájomcu zriadenej v súlade so zákonom č. 351/2011 o 
elektronických komunikáciách (ďalej len ako „ZEK“) a za účelom poskytovania 
elektronických komunikačných služieb v súlade so ZEK. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 3 000,-EUR/rok bez DPH  
Energie a služby, len elektrická energia na základe skutočnej spotreby. 
Odhadovaná cena energie je vyčíslená na 1 200,-EUR/rok plus DPH. 
Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne.  
 
5. Doba nájmu 
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2022. 
 
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca prevádzkoval zariadenie od roku 2015 a požiadal o predĺženie nájmu./ústne/ 
 
Nájomná zmluva  (reg. číslo: IV/40/15/VMĽŠ) bola uzatvorená dňa 30. 06. 2015 s rozsahom 
predmetu nájmu 9 m2 a dobou nájmu od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2020. 
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (reg. číslo: IV/49/15/49/16/VMĽŠ)  zo dňa 05. 09. 2016  
bol uzatvorený na základe uznesenia AS UK č.1.6/2015 zo zasadnutia dňa 24. 06. 2015 s 
rozsahom predmetu nájmu 9 m2. 
 
 Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť doba nájmu do 30. 06. 2022, nájomné 
nezvyšujeme, z dôvodu že nájomca má cenu nastavenú v porovnaní s konkurenciou vysoko. 
 
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 
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Zálohový list platieb od 01. 07. 2020 
     /MIH/ 
 
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: 15048 
 ako správca  
 
Na strane nájomcu: SWAN, a. s. 
Sídlo: Borská 6, 841 04  Bratislava 
IČO: 35 680 202 
DIČ: 2020324317 
IČ DPH:  SK 2020324317 
ako nájomca 
 
 
 
 
 
 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  
Elektrická energia 300,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                      300, -EUR plus DPH 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
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 29,63 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 
Zrazu s.r.o.  
Sídlo: Trenčianska 10, Bratislava 821 09 
IČO: 47571144 
DIČ: 2023959729 
 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
Kancelária 
 
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
Nájomné 53,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 1 570,39 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru 
predmetu nájmu). Energie a služby zálohový poplatok 16,- EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná 
cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5. Doba nájmu 
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 08. 2020 do 31. 07. 2022. 
 
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od 01. 02. 2019 a požiadal o  predĺženie nájmu. 
 
Platná nájomná zmluva č. Z/2019/1864/IV/VMĽŠ/OLP bola uzatvorená dňa 20. 08. 2019 s 
 rozsahom predmetu nájmu 29,63 m2 a dobou nájmu od 01. 08. 2019 do 31. 07. 2020. 
Nájomná zmluva č. Z/2019/431/IV/VMĽŠ/OLP bola uzatvorená dňa 05. 03. 2019 s 
 rozsahom predmetu nájmu 29,63 m2 a dobou nájmu od 01. 02. 2019 do 31. 07. 2019. 
 
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť nájom do 31. 07. 2022 a tiež zvýšiť prenájom zo 
50 EUR/ m2/rok na 53 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 
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Zálohový list platieb od 01. 08. 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 
 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 58 
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
 IBAN: SK96 8180 0000 0070 0008 4736 
 Variabilný symbol:  
ako správca 
 
Na strane nájomcu: Zrazu s.r.o.  
Sídlo: Trenčianska 10, 821 09 
Zastúpená: Ján Baran 
IČO: 47571144 
DIČ: 2023959729 
Zapísaná: Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka 
č.95043/B 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 2924908624/1100 
IBAN: SK11 1100 0000 0029 2490 8624 
Kontakt: 0907 988 215 
ako nájomca 
 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  
Elektrická energia 39,51,-EUR plus DPH 
Studená voda 7,-EUR plus DPH 
Teplá voda 10,-EUR plus DPH 
Teplo na vykurovanie 59,26,-EUR plus DPH 
Odvoz a likvidácia odpadu 2,75,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná platba                                                                   118,52, -EUR plus DPH       
 
 
 

 




