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Materiál obsahuje: 

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

1. Vladimír Borko T613 prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK 5 ks predajné automaty 

2. Vladimír Borko T613 prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK 1 ks predajný automat 

3. Andrej Maťovčík prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK 1 ks predajný automat 

4.  INKUR, s.r.o. prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK práčovňa 

5. EUROLIFE MARTIN, s.r.o. prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK 3 ks predajné automaty 

6. 4rent, s.r.o. Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Mlyny UK reklamné zariadenie 

7.  Alois Dallmayr Automaten doc. JUDr. PhDr. L. Mokrá, PhD., dekanka FSEV UK nápoj. a predajné automaty 
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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 

 
Identifikácia nájomcu Vladimír Borko T 613, SZČO 

Sídlo: Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza 
Zastúpená: Vladimír Borko 
IČO: 34956212 

Účel nájmu umiestnenie 4 ks predajných automatov na kávu 
a horúcich nápojov a 1 ks predajného automatu na 
kusový tovar o výmere 1 m2 na každý automat 

Predchádzajúci písomný súhlas 
AS UK na nájom nehnuteľného 
majetku  

uznesenie AS UK č. 40 z 15. riadneho zasadnutia 
AS UK dňa 9. mája 2018 

Schválená výška nájomného 100,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 

Nová výška nájomného 20,00 EUR/1 m2/rok/ 1 automat bez DPH 

Schválená výška poplatkov za 
energie  

energie podľa skutočného odberu a platných cien 
energií 

Schválená výška poplatkov za 
služby 

Služby (odvoz smetí a likvidácia odpadu, elektronická 
strážna služba, upratovanie):  
Paušálne:  
120,00 EUR/1 m2/rok/ 1 automat bez DPH 
144,00 EUR /1 m2/rok/1 automat s DPH 

Nová výška poplatkov za služby Paušálne služby:  
24,00 EUR/1 m2/rok/ 1  automat bez DPH 
28,80 EUR/1 m2/rok/ 1  automat s DPH 

Zmluva Z/2018/1132/IV/JLF/OLP – Zmluva o nájme NP 

Doba nájmu od  01. 07. 2018  do  30. 06. 2021 

Doba zníženého nájmu a služieb od 27.5.2020 do skončenia mimoriadnej situácie 
navýšená o počet dní od 16.3.2020 do 26.5.2020 

 

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 

Identifikácia podnájomcu Vladimír Borko T 613, SZČO 
Sídlo: Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza 
Zastúpená: Vladimír Borko 
IČO: 34956212 
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Účel nájmu umiestnenie 1 ks predajného automatu na kávu 
a horúce nápoje o výmere 1 m2 na automat 

Predchádzajúci písomný súhlas 
AS UK na nájom nehnuteľného 
majetku  

uznesenie AS UK č. 40 z 15. riadneho zasadnutia 
AS UK dňa 9. mája 2018 

Schválená výška nájomného 100,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 

Nová výška nájomného 20,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 

Schválená výška poplatkov za 
energie  

energie podľa skutočného odberu a platných cien 
energií 

Schválená výška poplatkov za 
služby 

Služby (odvoz smetí a likvidácia odpadu, elektronická 
strážna služba, upratovanie):  
Paušálne:  
120,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 
144,00 EUR/1 m2/rok/ 1 automat s DPH 

Nová výška poplatkov za služby Paušálne:  
24,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 
28,80 EUR/1 m2/rok/1 automat s DPH 

Zmluva Z/2018/1130/IV/JLF/OLP – Zmluva o podnájme NP 

Doba podnájmu od  01. 07. 2018  do  30. 06. 2021 

Doba zníženého nájmu a služieb od 27.5.2020 do skončenia mimoriadnej situácie 
navýšená o počet dní od 16.3.2020 do 26.5.2020 

 

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 

Identifikácia nájomcu Andrej Maťovčík, SZČO 
Sídlo: Ševčenkova 4495/3, 036 01 Martin 
IČO: 44061242 

Účel nájmu umiestnenie 1 ks predajného automatu na kávu 
a horúce nápoje o výmere 1 m2 na automat 

Predchádzajúci písomný súhlas 
AS UK na nájom nehnuteľného 
majetku  

uznesenie AS UK č. 39 z 15. riadneho zasadnutia 
AS UK dňa 09. mája 2018 

Schválená výška nájomného 100,00 EUR /1 m2 /rok / automat bez DPH 

Nová výška nájomného 20,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 

Schválená výška poplatkov za 
energie  

energie podľa skutočného odberu a platných cien 
energií 
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Schválená výška poplatkov za 
služby 

Služby (odvoz smetí a likvidácia odpadu, elektronická 
strážna služba):  
Paušálne:  
60,00 EUR /1 m2 /rok /1  automat bez DPH 
72,00 EUR /1 m2 /rok /1 automat s DPH 

Nová výška poplatkov za služby Paušálne služby:  
12,00 EUR/1 m2 /rok /1 automat bez DPH 
14,40 EUR/1 m2 /rok  /1 automat s DPH 

Zmluva Z/2018/1131/IV/JLF/OLP  

Doba nájmu od  01. 07. 2018  do  14. 08. 2021 

Doba zníženého nájmu a služieb od 27.5.2020 do skončenia mimoriadnej situácie 
navýšená o počet dní od 16.3.2020 do 26.5.2020 

 

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 

Identifikácia nájomcu INKUR, s.r.o., 
Sídlo: Robotnícka 1C, 036 01 Martin 
Zastúpená: Ján Gašperák, konateľ 
                   Lucia Keréková, konateľka 
IČO: 31568700 

Účel nájmu prevádzkovanie práčovne - poskytovanie služieb prania 
bielizne pre študentov 

Predchádzajúci písomný súhlas 
AS UK na nájom nehnuteľného 
majetku  

uznesenie AS UK č. 5.4/2013, bod 5.4.18 zo zasadnutia 
AS UK dňa 25. septembra 2013 

Schválená výška nájomného 8,00 EUR/1 m2/rok bez DPH, t. j.  142,80  EUR ročne 
za celkovú výmeru predmetu  nájmu (17,85 m2) 

Nová výška nájomného 1,60 EUR/1 m2/rok bez DPH, t. j.  28,56 EUR /rok bez 
DPH za celkovú výmeru predmetu nájmu (17,85 m2) 

Schválená výška poplatkov za 
energie a služby 

energie podľa skutočného odberu a platných cien 
energií 

Zmluva IV/3/13/JLF a jej Dodatok č. 1 reg. č. IV/3/13/4/16/JLF 
a Dodatok č. 2 reg. č. D/2019/96/IV/JLF/OLP 

Doba nájmu od  01. 10. 2013  do  31. 12. 2020 

Doba zníženého nájmu a služieb od 27.5.2020 do skončenia mimoriadnej situácie 
navýšená o počet dní od 16.3.2020 do 26.5.2020 

 

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 
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Identifikácia nájomcu EUROLIFE MARTIN, s. r. o 
Sídlo:  M. Poláka 13, 036 01 Martin 
Zastúpená:  Ľuboš Jakubec, konateľ  
IČO: 36779938 

Účel nájmu umiestnenie 2 ks predajných automatov na kusový 
tovar a 1 ks predajného automatu na kávu a horúce 
nápoje  

Predchádzajúci písomný súhlas 
AS UK na nájom nehnuteľného 
majetku  

uznesenie AS UK č. 174/2017 z 13. riadneho 
zasadnutia AS UK dňa 13. decembra 2017 

Schválená výška nájomného 60  EUR/1 m2 /rok/1 automat bez DPH 

Nová výška nájomného 12,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 

Schválená výška poplatkov za 
energie  

Energie podľa skutočného odberu a platných cien 
energií 

Schválená výška poplatkov za 
služby 

Služby (odvoz smetí a likvidácia odpadu, elektronická 
strážna služba, upratovanie):  
Paušálne:  
55,00 EUR/1 m2 /rok /1 automat bez DPH 
66,00 EUR/1 m2 /rok  /1 automat s DPH 

Nová výška poplatkov za služby Paušálne služby:  
11,00 EUR/1 m2 /rok  /1 automat bez DPH 
13,20 EUR/1 m2 /rok  /1 automat s DPH 

Zmluva Z/2018/90/IV/JLF/OLP 

Doba nájmu od  01. 01. 2018  do  31. 12. 2020 

Doba zníženého nájmu a služieb od 27.5.2020 do skončenia mimoriadnej situácie 
navýšená o počet dní od 16.3.2020 do 26.5.2020 

 

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 

Identifikácia nájomcu 4rent s.r.o.  
Sídlo:  Krížna 64, Bratislava 821 08 
Zastúpená: Michal Vojáček 
DIČ: 202294856 

Účel nájmu prevádzkovanie reklamného zariadenia 

Predchádzajúci písomný súhlas 
AS UK na nájom nehnuteľného 
majetku  

uznesenie AS UK č. 90/2017 z 11. riadneho zasadnutia 
AS UK dňa 28. júna 2017 
v znení uznesenia AS UK č. 31/2018 zo 14. riadneho 
zasadnutia AS UK dňa 28. marca 2018 

Schválená výška nájomného 6 500 EUR/m2/rok bez DPH 
 
Počas doby trvania nájmu je nájomca povinný 
v prípade záujmu prenajímateľa poskytnúť pre jeho 
potreby svoje reklamné zariadenia za nasledovných 
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podmienok : 
1. do 100 dni bezodplatne 
2. od 100 do 200 dni za sumu 50 EUR/deň 
3. od 200 do 300 dni za sumu 100EUR/deň 
Náklady na produkciu reklamy a jej inštaláciu si 
v tomto prípade hradí prenajímateľ, ktorý si ich môže 
zabezpečiť aj od iného dodávateľa akým je nájomca, 
tento záujem musí byť oznámený prenajímateľom 
nájomcovi v termíne minimálne 60 dni vopred 
a nesmie časovo zasahovať do už preukázateľne 
objednaných reklamných kampaní klientov nájomcu. 

Nová výška nájomného 1 EUR/m2/rok pre nájomcu 
1,70 EUR/deň pre prenajímateľa 

Schválená výška poplatkov za 
energie a služby 

elektrická energia podľa spotreby 

Schválená výška poplatkov za 
energie a služby 

elektrická energia: 0 EUR 

Zmluva Z/2018/117/IV/VMĽŠ/MO 
D/2018/1862/IV/VMĽŠ/MO (dodatok č. 1) 

Doba nájmu od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2022 

Doba zníženého nájmu a služieb od 1. 7 .2020 do 30. 6. 2022 

 

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 

 
1. Identifikácia nájomcu  
 

Alois Dallmayr Automaten-Service, s.r.o. 
Sídlo: Prístavná 10, 821 09 Bratislava 
IČO: 35803118 
DIČ: 2020281725 
Zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č.:41721/B 
 

2. Výška nájomného, cena za poskytované služby  
 
Úprava nájomného na rok 2020, od nadobudnutia účinnosti dodatku, ktorý ustanoví sumu na 
sumu obvyklú pre k.ú. Ružinov. Úprava nájomného bude realizovaná dodatkom v pomernej 
časti na zvyšok fiškálneho roka 2020, t.j. na obdobie 1.7.-31.12.2020. V ďalšom období 
trvania zmluvy ostane ustanovenie v platnosti.   

 
Pôvodné zmluvné ustanovenie:  
Nápojový automat na kávu a teplé nápoje (2 ks): 183 EUR ročne + DPH za 1 ks, spolu 366 
EUR + DPH 
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Predajný automat na nealko pet fľaše (1 ks): 100 EUR ročne + DPH 
Predajný automat snackový (1 ks): 100 EUR ročne + DPH  
 
Navrhované zmluvné ustanovenie (na obdobie 1.7.2020 – 31.12.2020):  
Nápojový automat na kávu a teplé nápoje (2 ks): 50 EUR + DPH za 1 ks, spolu 100 EUR + 
DPH 
Predajný automat na nealko pet fľaše (1 ks): 25 EUR + DPH 
Predajný automat snackový (1 ks): 25 EUR + DPH  
 
Celkovo tak fakulta mala získať 566 EUR + DPH (z toho už získala za 1Q a 2Q/2020 sumu 
283 EUR). Po úprave získa sumu 433 EUR + DPH, ide o pomerné zníženie s ohľadom na 
to, že v období 2Q a čiastočne 3Q/2020 bol z dôvodu mimoriadnej situácie obmedzený 
prístup k využívaniu automatov.  

 





 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE  

Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin 
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

dekanka fakulty 
 

 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK so zmenou výšky nájomného 
 

Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-
2019 a s tým súvisiacim ochorením COVID-19 a následne prijatými opatreniami na UK 
v Bratislave a JLF UK v Martine, došlo k poklesu, resp. úplnému výpadku tržieb u niektorých 
nájomcov, s ktorými má UK uzatvorenú zmluvu o nájme/podnájme nebytových priestorov 
v Martine. Vedenie fakulty a Akademický senát JLF UK odporúča z dôvodu záujmu 
o pokračovanie v ďalšej spolupráci a  s ohľadom na doterajšiu spokojnosť s poskytovanými 
službami vyhovieť žiadostiam nájomcov nasledovne: 
 
 
Identifikácia nájomcu Vladimír Borko T 613, SZČO 

Sídlo: Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza 
Zastúpená: Vladimír Borko 
IČO: 34956212 

Účel nájmu Umiestnenie 4 ks predajných automatov na kávu 
a horúcich nápojov a 1 ks predajného automatu na 
kusový tovar o výmere 1 m2 na každý automat 

Predchádzajúci písomný súhlas 
AS UK na nájom nehnuteľného 
majetku  

 
Uznesenie AS UK č. 40 z 15. riadneho zasadnutia AS 
UK dňa 9. mája 2018 

Schválená výška nájomného 100,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 

Schválená výška poplatkov za 
energie  

Energie podľa skutočného odberu a platných cien 
energií 

Schválená výška poplatkov za 
služby 

Služby (odvoz smetí a likvidácia odpadu, elektronická 
strážna služba, upratovanie):  
Paušálne: 120,00 EUR/1 m2/rok/ 1 automat bez DPH 
144,00 EUR /1 m2/rok/1 automat s DPH 

Zmluva Z/2018/1132/IV/JLF/OLP – Zmluva o nájme NP 

Doba nájmu od  01. 07. 2018  do  30. 06. 2021 

Návrh   

Nájomné 20,00 EUR/1 m2/rok/ 1 automat bez DPH 

Služby  Paušálne služby: 24,00 EUR/1 m2/rok/ 1  automat bez 
DPH 
28,80 EUR/1 m2/rok/ 1  automat s DPH 

Doba zníženého nájmu a služieb od 16.03.2020 do ukončenia mimoriadnej situácie 



Zdôvodnenie Objekty JLF UK (budova Aula Magna, BioMed, 
budova Akademická knižnica, budova teoretických 
ústavov Viliama Mézeša), kde sa automaty 
nachádzajú, boli pre verejnosť zatvorené, tiež došlo 
k zrušeniu prezenčnej formy výučby. Prevádzka 
predajných automatov bola nútene odstavená práve 
v čase výučbového obdobia, kedy má nájomca najviac 
klientov a dosahuje podstatnú časť celoročných 
príjmov. 

 
 
 
 
 
 
Identifikácia podnájomcu Vladimír Borko T 613, SZČO 

Sídlo: Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza 
Zastúpená: Vladimír Borko 
IČO: 34956212 

Účel nájmu  
Umiestnenie 1 ks predajného automatu na kávu 
a horúce nápoje o výmere 1 m2 na automat 

Predchádzajúci písomný súhlas 
AS UK na nájom nehnuteľného 
majetku  

 
Uznesenie AS UK č. 40 z 15. riadneho zasadnutia AS 
UK dňa 9. mája 2018 

Schválená výška nájomného 100,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 

Schválená výška poplatkov za 
energie  

Energie podľa skutočného odberu a platných cien 
energií 

Schválená výška poplatkov za 
služby 

Služby (odvoz smetí a likvidácia odpadu, elektronická 
strážna služba, upratovanie):  
Paušálne: 120,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 
144,00 EUR/1 m2/rok/ 1 automat s DPH 

Zmluva Z/2018/1130/IV/JLF/OLP – Zmluva o podnájme NP 

Doba podnájmu od  01. 07. 2018  do  30. 06. 2021 

Návrh   

Nájomné 20,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 

Služby  Paušálne: 24,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 
28,80 EUR/1 m2/rok/1 automat s DPH 

Doba zníženého nájmu a služieb od 16.03.2020 do ukončenia mimoriadnej situácie 

Zdôvodnenie Budova Štefánikovho ústavu, ktorá je vo vlastníctve 
Slovenského červeného kríža, v nájme UK a v správe 
JLF UK kde sa automat nachádza, bola pre verejnosť 
zatvorená, tiež došlo k zrušeniu prezenčnej formy 
výučby. Prevádzka predajného automatu bola nútene 
odstavená práve v čase výučbového obdobia, kedy má 
podnájomca najviac klientov a dosahuje podstatnú časť 
celoročných príjmov. 



 
 
 
 
Identifikácia nájomcu INKUR, s.r.o., 

Sídlo: Robotnícka 1C, 036 01 Martin 
Zastúpená: Ján Gašperák, konateľ 
                   Lucia Keréková, konateľka 
IČO: 31568700 

Účel nájmu Prevádzkovanie práčovne - poskytovanie služieb prania 
bielizne pre študentov 

Predchádzajúci písomný súhlas AS 
UK na nájom nehnuteľného 
majetku  

 
Uznesenie AS UK č. 5.4/2013, bod 5.4.18 zo zasadnutia 
AS UK dňa 25. septembra 2013 

Schválená výška nájomného 8,00 EUR/1 m2/rok bez DPH, t. j.  142,80  EUR ročne 
za celkovú výmeru predmetu  nájmu (17,85 m2) 

Schválená výška poplatkov za 
energie a služby 

Energie podľa skutočného odberu a platných cien 
energií 

Zmluva IV/3/13/JLF a jej Dodatok č. 1 reg. č. IV/3/13/4/16/JLF 
a Dodatok č. 2 reg. č. D/2019/96/IV/JLF/OLP 

Doba nájmu od  01. 10. 2013  do  31. 12. 2020 

Návrh   

Nájomné 1,60 EUR/1 m2/rok bez DPH, t. j.  28,56 EUR /rok bez 
DPH za celkovú výmeru predmetu  nájmu (17,85 m2) 

Doba zníženého nájmu od 16.03.2020 do ukončenia mimoriadnej situácie 

Zdôvodnenie V dôsledku zrušenia prezenčnej formy výučby 
a následného rozhodnutia rektora UK o odubytovaní 
študentov z vysokoškolských internátov, bola 
prevádzka práčovne, ktorá je umiestnená vo 
vysokoškolskom internáte JLF UK, uzatvorená. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Identifikácia nájomcu Andrej Maťovčík, SZČO 

Sídlo: Ševčenkova 4495/3, 036 01 Martin 
IČO: 44061242 

Účel nájmu Prevádzkovanie bufetu UNIVERSITY CAFE 

Predchádzajúci písomný súhlas 
AS UK na nájom nehnuteľného 
majetku  

 
Uznesenie AS UK č. 12.4/2016 zo 6. riadneho 
zasadnutia AS UK dňa 22. júna 2016 

Schválená výška nájomného 20,00 EUR/1 m2/rok, t. j. 926,- EUR/rok bez DPH za 
celú výmeru predmetu nájmu (64,5 m2) a dobu 
prevádzky 

Schválená výška poplatkov za 
energie  

Preddavkovo: 378,00 EUR/rok bez DPH              
453,60 EUR/ rok s DPH za predmet nájmu – 
vyúčtovanie za rok podľa skutočného odberu 

Schválená výška poplatkov za 
služby 

Služby (odvoz smetí a likvidácia odpadu, elektronická 
strážna služba): Paušálne: 82,00 EUR/rok bez DPH, 
t.j. 98,40 EUR/rok s DPH za predmet nájmu 

Zmluva IV/48/16/VMĽŠ  

Doba nájmu od  15. 08. 2016  do  14. 08. 2021 

Návrh   

Nájomné 4,00 EUR/1 m2/rok,  t. j. 185,20 EUR/rok bez DPH za 
celú výmeru predmetu nájmu 

Služby  Paušálne služby: 16,40 EUR/rok bez DPH, t. j. 
19,68 EUR/rok s DPH za predmet nájmu 

Doba zníženého nájmu a služieb od 16.03.2020 do ukončenia mimoriadnej situácie 

Zdôvodnenie Budova BioMedu JLF UK, kde sa prevádzka bufetu 
nachádza, bola pre verejnosť zatvorená, tiež došlo k 
zrušeniu prezenčnej formy výučby. Prevádzka bufetu 
bola nútene uzatvorená práve v čase výučbového 
obdobia, kedy má nájomca najviac klientov a dosahuje 
podstatnú časť celoročných príjmov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Identifikácia nájomcu Andrej Maťovčík, SZČO 

Sídlo: Ševčenkova 4495/3, 036 01 Martin 
IČO: 44061242 

Účel nájmu Umiestnenie 1 ks predajného automatu na kávu 
a horúce nápoje o výmere 1 m2 na automat 

Predchádzajúci písomný súhlas 
AS UK na nájom nehnuteľného 
majetku  

 
Uznesenie AS UK č. 39 z 15. riadneho zasadnutia AS 
UK dňa 09. mája 2018 

Schválená výška nájomného 100,00 EUR /1 m2 /rok / automat bez DPH 

Schválená výška poplatkov za 
energie  

Energie podľa skutočného odberu a platných cien 
energií 

Schválená výška poplatkov za 
služby 

Služby (odvoz smetí a likvidácia odpadu, elektronická 
strážna služba):  
Paušálne: 60,00 EUR /1 m2 /rok /1  automat bez DPH 
72,00 EUR /1 m2 /rok /1 automat s DPH 

Zmluva Z/2018/1131/IV/JLF/OLP  

Doba nájmu od  01. 07. 2018  do  14. 08. 2021 

Návrh   

Nájomné 20,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 

Služby  Paušálne služby: 12,00 EUR/1 m2 /rok /1 automat bez 
DPH 
14,40 EUR/1 m2 /rok  /1 automat s DPH 

Doba zníženého nájmu a služieb od 16.03.2020 do ukončenia mimoriadnej situácie 

Zdôvodnenie Budova BioMedu JLF UK, kde sa automat na kávu 
nachádza, bola pre verejnosť zatvorená, tiež došlo k 
zrušeniu prezenčnej formy výučby. Prevádzka 
predajného automatu bola nútene odstavená práve v 
čase výučbového obdobia, kedy má nájomca najviac 
klientov a dosahuje podstatnú časť celoročných 
príjmov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Identifikácia nájomcu EUROLIFE MARTIN, s. r. o 

Sídlo:  M. Poláka 13, 036 01 Martin 
Zastúpená:  Ľuboš Jakubec, konateľ  
IČO: 36779938 

Účel nájmu Umiestnenie 2 ks predajných automatov na kusový 
tovar a 1 ks predajného automatu na kávu a horúce 
nápoje  

Predchádzajúci písomný súhlas 
AS UK na nájom nehnuteľného 
majetku  

 
Uznesenie AS UK č. 174/2017 z 13. riadneho 
zasadnutia AS UK dňa 13. decembra 2017 

Schválená výška nájomného 60  EUR/1 m2 /rok/1 automat bez DPH 

Schválená výška poplatkov za 
energie  

Energie podľa skutočného odberu a platných cien 
energií 

Schválená výška poplatkov za 
služby 

Služby (odvoz smetí a likvidácia odpadu, elektronická 
strážna služba, upratovanie):  
Paušálne: 55,00 EUR/1 m2 /rok /1 automat bez DPH 
66,00 EUR/1 m2 /rok  /1 automat s DPH 

Zmluva Z/2018/90/IV/JLF/OLP 

Doba nájmu od  01. 01. 2018  do  31. 12. 2020 

Návrh   

Nájomné 12,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 

Služby  Paušálne služby: 11,00 EUR/1 m2 /rok  /1 automat bez 
DPH 
13,20 EUR/1 m2 /rok  /1 automat s DPH 

Doba zníženého nájmu a služieb od 16.03.2020 do ukončenia mimoriadnej situácie 

Zdôvodnenie Objekty JLF UK (budova Akademická knižnica a 
budova Vysokoškolský internát), kde sa automaty 
nachádzajú, boli pre verejnosť zatvorené, tiež došlo 
k zrušeniu prezenčnej formy výučby. Prevádzka 
predajných automatov bola nútene odstavená práve 
v čase výučbového obdobia, kedy má nájomca najviac 
klientov a dosahuje podstatnú časť celoročných 
príjmov. 

 
 
 
 
 
 
 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK 
                                                                                              podpis žiadateľa 
 



 

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

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 626,70 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok B, južná štítová stena), 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 

4rent s.r.o.  

Sídlo:  Krížna 64, Bratislava 821 08 

Zast: Michal Vojáček 

DIČ: 2024061402 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Prevádzkovanie reklamného zariadenia 

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

- nájomné 1 eur/m2/rok pre nájomcu 

- nájomné 1,7 eur/deň pre prenajímateľa 

- cena za služby spojené s užívaním predmetu nájmu- elektrická energia 0 eur/rok   

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 

 

s ek re t ar iá t  r iad i t eľ a  

mailto:sr@mlyny.uniba.sk


 

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

 

5. Doba nájmu 

Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2022. 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od 01. 01. 2018.  

Platná nájomná zmluva reg. číslo: IV/159/17/VMĽŠ bola uzatvorená dňa 19. 12. 2017 

s rozsahom predmetu nájmu 626,70 m2 a dobou nájmu od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2022. 

 

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje nájomné nájomcu 6 500 €/rok  zmeniť na 1eur/m2/rok. 

A takisto v prípade záujmu prenajímateľa (VM Ľ.Štúra- Mlyny) poskytnúť pre jeho potreby 

reklamné zariadenia nájomcu v cene 1,7 eur/deň. Nájomca je držiteľom platného stavebného 

povolenia k reklamnej ploche. Stavebné povolenie je podmienené platnou nájomnou zmluvou, 

z toho dôvodu nájom neukončujeme. 

 

Za rok 2019 boli pre 4rent s. r. o. vystavené faktúry vo výške 8087 eur, kým pre VM Ľ. Štúra- 

Mlyny boli vystavené faktúry vo výške 37080 eur. 

 

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 
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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  

        Vážená pani 
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, 
PhD. 
AS UK  
Šafárikovo námestie 6 
81499 Bratislava 
    

 
Váš list číslo/zo dňa             Naše číslo           Vybavuje/linka           Miesto a dátum odoslania 
              FSEV 860/2020-ŠO DVI/1         Dr. Pernišová/ 803             v Bratislave 14.05.2020 
 

                                                                                          
Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu  s úpravou sumy nájmu  nápojových a predajných 
automatov v priestoroch FSEV UK 

 
 
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora 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 úpravou sumy nájmu  nápojových a predajných automatov v priestoroch FSEV UK na 
rok 2020, nasledovne:  
 
 
Náležitosti k nájmu : 
 
 

1. Identifikácia nájomcu  
 

Alois Dallmayr Automaten-Service, s.r.o. 
Sídlo: Prístavná 10, 821 09 Bratislava 
IČO: 35803118 
DIČ: 2020281725 
Zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č.:41721/B 
 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED 
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava 
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2. Výška nájomného, cena za poskytované služby  
 

Úprava nájomného na rok 2020, od nadobudnutia účinnosti dodatku, ktorý 
ustanoví sumu na sumu obvyklú pre k.ú. Ružinov. Úprava nájomného bude 
realizovaná dodatkom v pomernej časti na zvyšok fiškálneho roka 2020, t.j. na 
obdobie 1.7.-31.12.2020. V ďalšom období trvania zmluvy ostane ustanovenie 
v platnosti.   

 
 
Pôvodné zmluvné ustanovenie:  

Nápojový automat na kávu a teplé nápoje (2 ks): 183 EUR ročne + DPH za 1 ks, 
spolu 366 EUR + DPH 
Predajný automat na nealko pet fľaše (1 ks): 100 EUR ročne + DPH 
Predajný automat snackový (1 ks): 100 EUR ročne + DPH  
 
Navrhované zmluvné ustanovenie (na obdobie 1.7.2020 – 31.12.2020):  

Nápojový automat na kávu a teplé nápoje (2 ks): 50 EUR + DPH za 1 ks, spolu 100 
EUR + DPH 
Predajný automat na nealko pet fľaše (1 ks): 25 EUR + DPH 
Predajný automat snackový (1 ks): 25 EUR + DPH  
 
Celkovo tak fakulta mala získať 566 EUR + DPH (z toho už získala za 1Q 
a 2Q/2020 sumu 283 EUR). Po úprave získa sumu 433 EUR + DPH, ide o pomerné 
zníženie s ohľadom na to, že v období 2Q a čiastočne 3Q/2020 bol z dôvodu 
mimoriadnej situácie obmedzený prístup k využívaniu automatov.  
 
 

  
 

 
 

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

 


