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                Bratislava, 29. 5. 2020 

 

Výpis uznesení 

zo 4. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 27. mája 2020 

 

Uznesenie č. 1/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje program 4. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 

27. mája 2020 takto: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie.  

4. Študijné poriadky fakúlt UK. 

5. Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku UK (zmiernenie tvrdosti kontrolných etáp štúdia).  

6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2019. 

7. Návrh na zrušenie Centra ďalšieho vzdelávania UK ako samostatne hospodáriacej 

súčasti UK. 

8. Dodatok č. 5 k Štatútu UK. 

9. Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku UK.  

10. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

a) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom prerokované 26. 2. 2020 

b) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom o predĺženie nájmu prerokované 19. 5. 2020 

c) žiadosti o udelenie súhlasu so znížením nájmu prerokované 19. 5. 2020 

11. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2019.  

12. Návrh na vymenovanie do funkcie konateľky spoločnosti UK Veda, s.r.o. 

13. Návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady UK. 

14. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019. 

15. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019. 

16. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 

17. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

18. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. 

19. Rôzne.  

20. Záver. 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A KA D E MI C KÝ  SE N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P. O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 
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Uznesenie č. 2/27.05.2020 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc., 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. a 

Bc. Alžbeta Krajčovičová. 

 

Uznesenie č. 3/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej 

fakulty. 

 

Uznesenie č. 4/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

matematiky, fyziky a informatiky. 

 

Uznesenie č. 5/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej 

fakulty. 

 

Uznesenie č. 6/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, 

Prírodovedeckej fakulty. 

 

Uznesenie č. 7/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, 

Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. 

 

Uznesenie č. 8/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 5 k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave v znení pozmeňujúceho návrhu. 

 

Uznesenie č. 9/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave  za 

rok 2019. 
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Uznesenie č. 10/27.05.2020 

Akademický senát UK prerokoval návrh rektora UK na zrušenie súčasti UK – Univerzita Komenského 

v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania ako samostatne hospodáriacej súčasti UK. 

 

Uznesenie č. 11/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 5 k vnútornému predpisu č. 10/2008 Štatút Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

 

Uznesenie č. 12/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave v znení pozmeňujúceho návrhu. 

 

Uznesenie č. 13/27.05.2020 

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 21 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok H, prízemie) na ulici 

Staré Grunty 36 v obci Bratislava - mestská časť Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

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 bez DPH 

(t. j. 1 575,00 EUR bez DPH ) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 31.3.2022 

Nájomné od 1.4.2020 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. 
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Uznesenie č. 14/27.05.2020 

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

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

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

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 25,52 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty blok J, 1PP), na ulici 

Staré Grunty 36 v obci Bratislava - mestská časť Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Mgr. Bc. Jakub Klech 

Bydlisko : Hradská 20518/1E, Bratislava - Vrakuňa 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie ateliéru (17,08 m2) a skladu (8,44 m2) 

Výška nájomného atelier: 50 EUR/ m2/rok 

(t. j. 854,00 EUR ročne za priestory o výmere 17,08 m2) 

sklad: 40 EUR/ m2/rok 

(t. j. 337,60 EUR ročne za priestory o výmere 8,44 m2) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH za priestory ateliéru 

zálohový poplatok 8 EUR/ m2/rok plus DPH za priestory skladu 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.6.2020 do 31.5.2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 15/27.05.2020 

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 101,92 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I, 1 NP) na 

ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 

okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu PROPLUSCO spol. s r. o. 

Sídlo: Staré Grunty 36, Bratislava 841 04 

IČO: 35 819 073 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

kancelárie 
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predmetu nájmu 

Výška nájomného 54 EUR/ m2/rok bez DPH 

(t. j. 5 503,68 EUR bez DPH ) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 31.3.2022 

Nájomné od 1.4.2020 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. 

 

Uznesenie č. 16/27.05.2020 

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

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

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

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 17 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok D, na strojovni výťahu, 

strecha, 17 m2) na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - mestská 

časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva 

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 Slovak Telekom, a. s. 

Sídlo: Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava 

IČO : 35 763 469 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej 

infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice Verejnej 

elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „VKS“) na Predmete 

nájmu Manželské internáty blok „D“, Staré Grunty, Bratislava“ 

zahrňujúc výmeny, opravy, úpravy a dopĺňanie potrebných častí 

technologického zariadenia. 

Výška nájomného 3280 EUR/rok bez DPH 

Energie a služby len elektrická energia na základe skutočnej spotreby 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 30.6.2022 

Nájomné od 1.7.2019 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. 
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Uznesenie č. 17/27.05.2020 

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 o výmere 28 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok T, na streche 

strojovni výťahu 14 m2 a v priestore strojovni výťahu 14 m2) na ulici 

Staré Grunty 36 v obci Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 2929 , o výmere 17987 m2 , na ktorých sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Slovak Telekom, a. s. 

Sídlo: Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava 

IČO : 35 763 469 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej 

infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice Verejnej 

elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „VKS“) na Predmete 

nájmu Átriové domky, blok T, Staré Grunty, Bratislava“ zahrňujúc 

výmeny, opravy, úpravy a dopĺňanie potrebných častí 

technologického zariadenia. 

Výška nájomného 3 485 EUR/rok bez DPH 

Energie a služby len elektrická energia na základe skutočnej spotreby 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 30.6.2022 

Nájomné od 1.7.2019 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. 

 

Uznesenie č. 18/27.05.2020 

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 15,00 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok D, suterén I), na 

ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava – mestská časť Karlova Ves, 

okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 2934, o výmere 5474 m2, na ktorej sa stavba nachádza 



Strana 7 z 35 
 

Identifikácia nájomcu MUSIC LABORATORY, s.r.o.  

Sídlo: Sládkovičová 1162/9, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

IČO: 46 602 739 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nahrávacie štúdio 

Výška nájomného 66 EUR/ m2/rok bez DPH 

(t. j. 990,00 EUR bez DPH ) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.6.2020 do 31.3.2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 19/27.05.2020 

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 

miesto pre nápojový automat vo vestibule budovy Farmaceutickej 

fakulty UK o výmere 8,00 m2 ( 2m2 pre jeden automat ), ktoré sa 

nachádzajú na ulici Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, súpisné číslo 

78, na parcele č. 11279/1, zapísanej na LV 1401 vydanom 

Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Bratislava III, 

druh stavby Zastavané plochy a nádvoria, číslo parcely 11279/1 

o výmere 4196 m 2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu ASO VENDING s.r.o. 

Sídlo: Medený Hámor 7, 974 01  Banská Bystrica 

IČO: 45 851 221 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Prevádzkovanie 4 kusov nápojových automatov, a to: 

 2 kusov automatov Necta s mincovým mechanizmom na 

predaj horúcich nápojov, 

 1 kus automatu Royal Vendors s mincovým mechanizmom 

na predaj nápojov vo flašiach, 

 1 kus automatu s mincovým mechanizmom na predaj 

kusového tovaru. 

Automaty sú umiestnené  vo vstupnom priestore vestibulu fakulty 

Výška nájomného 20,00 EUR/m2/mesačne 

(t.j. 960,00 EUR polročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Elektrická energia, voda, odvoz a likvidácia odpadu: 

5 EUR/m2/rok bez DPH – spolu 240,00 EUR polročne bez DPH 

Zálohový list platieb je súčasťou zluvy o nájme nebytových 

priestorov. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 31.1.2023 
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Nájomné od 1.2.2020 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. 

 

Uznesenie č. 20/27.05.2020 

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 

miestnosti/ambulancie odborného lekára a spoločné priestory 

o výmere 54,40m2, z toho ambulancia 18,70 m2, sesterňa 16,90 m2, 

podiel na spoločných priestoroch 18,80 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove/stavbe súpisné číslo 4813, 2.NP na Ružinovskej ul. 12 

Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, katastrálne územie 

Ružinov, zapísané na liste vlastníctva č. 2994, vydanom  Okresným 

úradom, katastrálnym odborom Bratislava II, číslo parcely 15294/65 

o výmere 528 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu DIA ENDO s.r.o. 

Sídlo: Rezedová 22, 821 01 Bratislava 

IČO: 47 061 375 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 18,70 m2   80 EUR / m2 / 1 rok  

      1 496,00 EUR / 1 rok 

sesterňa – 16,90 m2    80 EUR / m2/ 1 rok  

      1.352,00 EUR / 1 rok 

podiel na spoločných priestoroch – 18,80 m2  30 EUR / m2 / 1 rok    

      564,00 EUR / 1 rok 

 

Spolu za rok     3412,00 EUR / 1 rok 

Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Voda a teplo sa navrhuje na 9,06 EUR / rok / m2  plus DPH 

(t. j. 492,86 EUR ročne plus DPH) 

Výťah, OLO, ochrana objektu 399,28 EUR / rok plus DPH 

Celkom za služby 892,14 EUR/ročne plus DPH. 

 

Elektrická energia, internet a telefón sa účtujú podľa skutočnej 

spotreby podľa telefónneho účtu a odpočtu elektromeru. 

Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu zmluvy. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 31.3.2023 

Nájomné od 1.4.2020 do 26.5.2020 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 
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Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 21/27.05.2020 

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 

miestnosti/ambulancie odborného lekára a spoločné priestory 

o výmere 26,48 m2, z toho ambulancia 13,00 m2, sesterňa 6,50 m2, 

podiel na spoločných priestoroch 6,98 m2, ktoré sa nachádzajú na 

ulici Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele 

11279/1 zapísanej na LV 1401 vydanom katastrálnym úradom 

v Bratislave, Správou katastra Bratislava III, druh stavby Zastavané 

plochy a nádvoria, číslo parcely 11279/1 o výmere 4196 m2, na 

ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu ONKODERMA s.r.o. 

Sídlo: Alstrova 6055/117, 831 06 Bratislava- Rača 

MUDr. Jana Polakovičová, konateľ 

IČO: 50 154 117 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 13,00 m2   65 EUR / m2 / 1 rok       

      845,00 Eur / 1 rok 

sesterňa – 6,50 m2    65 EUR / m2/ 1 rok       

      422,50 EUR / 1 rok 

podiel na spoločných priestoroch – 6,98 m2 24,26 EUR / m2 / 1 rok    

      169,33 Eur / 1 rok 

 

Spolu za rok     1 436,83 EUR / 1 rok 

Nájom je oslobodený od DPH.  

Energie a služby Dodávka elektriny, vody, tepla, odvoz smetí a likvidácia odpadu, 

používanie a upratovanie WC - 9,06 EUR /m2/ročne bez DPH 

Celkom za služby:  240,00 EUR/ročne plus DPH. 

 

Elektrická energia, internet a telefón sa účtujú podľa skutočnej 

spotreby podľa telefónneho účtu a odpočtu elektromeru.   

Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu zmluvy. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 15.4.2023 

Nájomné od 15.3.2020 do 26.5.2020 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 22/27.05.2020 

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

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

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

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 17 m²- miestnosť č. 117 

nachádzajúce sa na Nábr. arm. gen. L.Svobodu č. 9, 814 69  

Bratislava, súpisné číslo: číslo 4298, číslo parcely 20823 

Identifikácia nájomcu ATLETICKÝ KLUB SLÁVIA UK, občianske združenie 

Sídlo: Trnavská cesta 39, 831 04  Bratislava 

IČO: 42352703 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária a šatňa pre AK Slávia UK 

Výška nájomného 6 EUR/m²/ mesačne (t. j. 102 EUR/mesačne) 

Ročné nájomné: 1 224 EUR 

Energie a služby Dodávka energií: 

elektriny: 10 EUR +DPH, t.j. 12 EUR s DPH preddavkovo polročne 

tepla: 10 EUR + DPH, t.j. 12 EUR s DPH preddavkovo polročne 

odvoz a likvid. odpadu: 5 EUR +DPH, t.j. 6 EUR s DPH polročne 

 

Vyúčtovanie najneskôr do 31. 5. nasledujúceho kalendárneho roku. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 31.3.2023 

Nájomné od 1.4.2020 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. 

 

Uznesenie č. 23/27.05.2020 

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 11,22 m² - priestor v prístavbe Športovej haly 

nachádzajúce sa na Nábr. arm. gen. L.Svobodu č. 9, 814 69  

Bratislava, súpisné číslo: číslo 4298, číslo parcely 20822/1 

Identifikácia nájomcu Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK – Občianske združenie 

Sídlo: Nábr. arm. gen. L.Svobodu č. 8, 814 69 Bratislava 

IČO: 42362971 
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Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

uskladnenie športového náčinia 

Výška nájomného 55 EUR mesačne 

Ročné nájomné: 660 EUR 

Energie a služby Dodávka elektriny: 

2 EUR +DPH, t. j.2,40 EUR/ mesačne, preddavkovo polročne 

Dodávka tepla: 

1 EUR + DPH, t. j. 1,20 EUR/ mesačne, preddavkovo polročne 

 

Vyúčtovanie najneskôr do 31. 5. nasledujúceho kalendárneho roku. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 31.3.2023 

Nájomné od 1.4.2020 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. 

 

Uznesenie č. 24/27.05.2020 

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 16,66 m²- miestnosť č. 0-95 

nachádzajúce sa na Nábr. arm. gen. L.Svobodu č. 9, 814 69  

Bratislava, súpisné číslo: číslo 4298, číslo parcely 20823 

Identifikácia nájomcu SLOVENSKÝ VESLÁRSKY ZVÄZ 

Sídlo: Junácka 6, 832 80  Bratislava 

IČO: 688304 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária a šatňa pre SVZ 

Výška nájomného 6 EUR/m²/ mesačne (t. j. 100 EUR/mesačne) 

Ročné nájomné: 1 200 EUR 

Energie a služby Dodávka energií: 

elektriny: 10 EUR +DPH, t.j. 12 EUR s DPH preddavkovo polročne 

tepla: 10 EUR + DPH, t.j. 12 EUR s DPH preddavkovo polročne 

odvoz a likvid. odpadu: 5 EUR +DPH, t.j. 6 EUR s DPH polročne 

 

Vyúčtovanie najneskôr do 31. 5. nasledujúceho kalendárneho roku. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 31.3.2023 

Nájomné od 1.4.2020 do 26.5.2020 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 25/27.05.2020 

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 

kancelária v pavilóne CH2 č.244 o rozlohe 15 m2 Univerzity 

Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty, v budove 

zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava – 

mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č.3049/1, 

súp.č. 3278 

Identifikácia nájomcu CSS CHEMSPOL SLOVAKIA, s.r.o.  

Sídlo: Mlynská dolina CH1, 842 15 Bratislava   

IČO: 35 954 825 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária pre poskytovanie administratívnych činností v oblasti 

výroby a analýzy chemických látok a prípravkov 

Výška nájomného 66 EUR/m²/ rok 

Energie a služby El. energia ................. 29,83 EUR s DPH/mesiac (7,55 kWh/deň)  

      + klimatizácia 

Teplo ........................  12,90 EUR s DPH/mesiac/ 15,15 m2   

Vodné.......................   0,34 EUR s DPH/mesiac 

Stočné.......................   0,33 EUR s DPH/mesiac 

Zrážková voda .......     0,64 EUR s DPH/mesiac/15 m2 

Odvoz odpadu .........    0,86 EUR bez DPH/mesiac/ 1 osoba 

Celkom:              44,90 EUR / mesiac 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 31.10.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v  uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 26/27.05.2020 

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 

kancelária v pavilóne CH2, 0 podlažie, č. dv. 303A o rozlohe 

20,30 m2 a laboratórium v pavilóne CH2, 0 podlažie, č. dv. 303B 

o rozlohe 21,17 m2 v budove Univerzity Komenského v Bratislave, 

Prírodovedeckej fakulty, zapísanej na LV č.727 pre k.ú. Karlova 

Ves, obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres 
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Bratislava IV na parcele č.3049/1, súp.č. 3278.  

Celková rozloha prenajatých priestorov je 41,47 m2. 

Identifikácia nájomcu Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. - organizačná zložka  

Sídlo: Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká 

fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 3278/6, 842 15 Bratislava - 

mestská časť Karlova Ves 

IČO: 44 701 420 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária a laboratórium nájomcu pre poskytovanie činností 

v oblasti sprostredkovateľskej činnosti v oblasti obchodu a služieb, 

ako aj reklamné a propagačné služby 

Výška nájomného 66 EUR/m²/ rok 

Energie a služby El. energia ................. 25,22 EUR s DPH/mesiac (7,55 kWh/deň)  

      + klimatizácia 

Teplo ........................  35,66 EUR s DPH/mesiac/ 41,47 m2   

Vodné.......................   2,70 EUR s DPH/mesiac 

Stočné.......................   2,66 EUR s DPH/mesiac 

Zrážková voda .......     1,76 EUR s DPH/mesiac/ 41,47 m2 

Odvoz odpadu .........    0,86 EUR bez DPH/mesiac/ 1 osoba 

Celkom:              68,86 EUR / mesiac 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2025 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 27/27.05.2020 

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

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

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

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 42,98 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove súpisné č. 6159 na Bartókovej ulici č. 8 v obci Bratislava - 

m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I, katastrálne územie Staré 

Mesto, okres Bratislava I, zapísanej na LV č. 6684, vydanom 

Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, druh stavby – 

budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, ktorá sa nachádza na 

pozemku parcelné č. 2408/5 o výmere 2637 m², na ktorej sa stavba 

nachádza 

Identifikácia nájomcu Ekonpol, s. r. o. 

Sídlo: Bujnákova 1840/13, Bratislava 841 01 

IČO: 46 957 065 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárske preiestory na účely výkonu predmetu činnosti 

spoločnosti Ekonpol, s.r.o.: vedenie účtovníctva, činnosť 

podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, činnosť 

účtovných poradcov a administratívne služby 

Výška nájomného 58,81 EUR/m2/rok 

Energie a služby dodávka elektriny, dodávka plynu, dodávka vody, odvoz  
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a likvidácia odpadov a protipožiarna ochrana platené paušálne  

v predpokladanej hodnote 592,20 EUR 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 31.3.2022 

Nájomné od 1.4.2020 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. 

 

Uznesenie č. 28/27.05.2020 

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 
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 29/27.05.2020 

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 

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. 

 

Uznesenie č. 30/27.05.2020 

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 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. 

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. 

 

Uznesenie č. 31/27.05.2020 

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  

ambulancia odborného lekára 
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predmetu nájmu 

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 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 32/27.05.2020 

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:  
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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. 

 

Uznesenie č. 33/27.05.2020 

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 43,76 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 
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 34/27.05.2020 

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 

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. 
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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. 

 

Uznesenie č. 35/27.05.2020 

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 

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. 

 

Uznesenie č. 36/27.05.2020 

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 
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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. 2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 37/27.05.2020 

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 

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 
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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 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. 

 

Uznesenie č. 38/27.05.2020 

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  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária ateliéru pre tvorbu grafického dizajnu a ilustrácie 

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 
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 39/27.05.2020 

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. 

 

Uznesenie č. 40/27.05.2020 

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. 
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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. 

 

Uznesenie č. 41/27.05.2020 

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 – 

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  umiestnenie 4 ks samolepiacich násteniek o rozmere 300 x 100 cm, 
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a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

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. 

 

Uznesenie č. 42/27.05.2020 

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 

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. 

 



Strana 26 z 35 
 

Uznesenie č. 43/27.05.2020 

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. 

 

Uznesenie č. 44/27.05.2020 

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  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie a prevádzkovanie elektronickej a komunikačnej siete 

Výška nájomného 3 700 EUR/rok bez DPH za celkovú výmeru predmetu nájmu 
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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. 

 

Uznesenie č. 45/27.05.2020 

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. 

 

Uznesenie č. 46/27.05.2020 

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. 

 

Uznesenie č. 47/27.05.2020 

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. 



Strana 29 z 35 
 

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. 

 

Uznesenie č. 48/27.05.2020 

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. 

 

Uznesenie č. 49/27.05.2020 

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 
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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 

 

Uznesenie č. 50/27.05.2020 

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 

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 
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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 

 

Uznesenie č. 51/27.05.2020 

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 

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 
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Uznesenie č. 52/27.05.2020 

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 

 

Uznesenie č. 53/27.05.2020 

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 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 
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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 

 

Uznesenie č. 54/27.05.2020 

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 

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 
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nájomcovi v termíne minimálne 60 dni vopred 

a nesmie časovo zasahovať do už preukázateľne 

objednaných reklamných kampaní klientov nájomcu. 

Nová výška nájomného nájomné 1 EUR/m2/rok pre nájomcu 

poplatok 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 

 

Uznesenie č. 55/27.05.2020 

Akademický senát UK berie na vedomie Výročnú správu o činnosti UK Veda, s. r. o. za rok 2019. 

 

Uznesenie č. 56/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje účtovnú  závierku UK Veda, s. r.o. zostavenú k 31. 12. 2019. 

 

Uznesenie č. 57/27.05.2020 

Akademický senát UK tajným hlasovaním schvaľuje návrh rektora na vymenovanie JUDr. Jany 

Duračinskej, PhD. do funkcie konateľky spoločnosti UK Veda, s. r. o. 

 

Uznesenie č. 58/27.05.2020 

Akademický senát UK tajným hlasovaním schvaľuje návrh rektora na vymenovanie prof. MUDr. 

Martina Bareša, Ph.D.za člena Vedeckej rady UK. 

 

Uznesenie č. 59/27.05.2020 

Akademický senát UK berie na vedomie Správu o činnosti Akademického senátu UK  za obdobie 

od 1. januára 2019 do 31. októbra 2019. 
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Uznesenie č. 60/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 

1. novembra 2019 do 31. decembra 2019. 

 

 

   

 

 

 prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu UK 


