UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT

Materiál na 5. riadne zasadnutie Akademického senátu UK
dňa 24. júna 2020

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
__________________________________________________

Materiál obsahuje:

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

MUDr. Galina Taragelová

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

ambulancia odb. lekára

2.

SWAN Mobile, a.s.

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

komunikačná sieť

3.

Petra Danišová

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

sklad

4.

Ing. Peter Maretta

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

kopírovacia služba

5.

Mladiinfo Slovensko, o.z.

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

štud. spolok, klubovňa

6.

Srniak Vladimír

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

sklad

7.

SWAN, a.s.

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

komunikačná sieť

8.

Vinisoft, s.r.o.

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

kancelária

9.

Lodenica Domček, o. z.

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

prenájom časti pozemku

2. Informácia o súťaži na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov:
a.

Multifunkčné, kultúrno –
zábavné centrum – unique

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

Návrhy uznesení
1.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory - miestnosti/ambulancie odborného lekára a
spoločné priestory o výmere 41,50 m2, z toho ambulancia 21,24 m2,
sesterňa 13,28 m2, podiel na spoločných priestoroch 6,98 m2, ktoré
sa nachádzajú v budove na ulici Odbojárov 10, 832 32 Bratislava,
súpisné číslo 78, na parcele č. 11279/1, zapísanej na LV 1401
vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave , Správou katastra
Bratislava III
MUDr. Galina Taragelová
Sídlo: Legerského 10, 831 02 Bratislava
IČO: 31784950
ambulancia odborného lekára
ambulancia – 21,24 m2
65 EUR/m2/1 rok 1 391 EUR/1 rok
2
sesterňa – 13,28 m
65 EUR/m2/1 rok 863,20 EUR/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 6,98 m2
24,26 EUR/m2/1 rok
169,33 EUR/1 rok
Spolu za rok
2 423,53 EUR/1 rok
Nájom je oslobodený od DPH.
Paušálne platby:
Cena za služby spojené s užívaním priestoru predmetu nájmu :
• Dodávka elektriky, vody, teplej vody, tepla,
• Odvoz smetí a likvidácia odpadu
• Používanie a upratovanie WC
• Prevádzka telekomunikačných liniek
39,50 EUR/mesačne bez DPH, cena za služby celkom 474,00 EUR
ročne bez DPH. Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí
prílohu zmluvy a jej dodatkov.
Telefón sa fakturuje podľa skutočných nákladov.
od 1.7.2020 do 30.6.2023
bez technického zhodnotenia

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

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nájom nebytových priestorov – časť strechy o výmere 20 m²,
nachádzajúce sa na Nábr. arm. gen. L.Svobodu č. 9, 814 69
Bratislava, súpisné číslo: číslo 4298, číslo parcely 20823
SWAN Mobile, a.s.
Sídlo: Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO: 35680202,
umiestnenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej
siete /VEKS/, t.j. umiestnenie základňovej stanice VEKS a inštalácie
jej technologickej infraštruktúry.
4 000 EUR ročne
Dodávka energií: elektrická energia podľa výšky reálnej spotreby
zistenej podružným meračom el. energie umiestneným v hlavnej
elektrickej rozvodni v budove, fakturácia po uplynutí príslušného
kalendárneho roka, v cenách stanovených príslušným dodávateľom.
od 15.7.2020 do 15.7.2024
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
3.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

nebytové priestory o výmere 3,69 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I, 1.poschodie), na ulici
Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves,
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo
parcely 2940/24, o výmere 8942m2, na ktorej sa stavba nachádza
Petra Danišová
Bydlisko: Jasovská 6, 851 07 Bratislava
sklad
44 EUR/ m2/rok bez DPH
(t. j. 162,36 EUR bez DPH ročne)
Bez elektrickej energie.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.11.2020 do 31.10.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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4.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

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

nebytové priestory o výmere o výmere 50,16 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy C,
1. poschodie) na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č.
Karlova Ves, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva
č. 727 vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor,
k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na
vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2934, o výmere 5474 m2, na
ktorých sa stavba nachádza
Ing. Peter Maretta – kopírovacia služba
Sídlo: Havlíčková 11, Bratislava
IČO: 11638532
zriadenie predajne školských potrieb, papiernictva, kníh,
darčekových predmetov, poskytovania kopírovacích a kancelárskych služieb
75 EUR/ m2/rok bez DPH
(t. j. 3 762 EUR bez DPH ročne)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.9.2020 do 31.8.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
5.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 27,5 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok F, 2 NP), na ulici Staré
Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves,
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“ číslo
parcely 2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza
Mladiinfo Slovensko, o.z.
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 42 183 774
študentský spolok, klubovňa
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Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

10 EUR/ m2/rok bez DPH
(t. j. 275 EUR bez DPH ročne)
zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.10.2020 do 30.9.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
6.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

nebytové priestory o výmere 7,47 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 1.PP), na ulici Staré
Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV,
zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom
Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova
pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2940/24,
o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza
Srniak Vladimír
Adresa trvalého bydliska: Kríková 6, 821 07 Bratislava
sklad

44 EUR/ m2/rok bez DPH
(t. j. 328,68 EUR bez DPH ročne)
zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.10.2020 do 30.9.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
7.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

časti strechy o výmere 9 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 211 (Výšková budova blok B) na ulici Staré Grunty 36
v obci Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, zapísaná
na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom Bratislava,
Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre
školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2934, o výmere
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Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

5474 m2, na ktorých sa stavba nachádza
SWAN, a.s.
Sídlo: Landererova 12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
IČO: 47 258 314
umiestnenie technologických zariadení a anténnych jednotiek pre
zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej
siete nájomcu zriadenej v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách (ďalej len ako „ZEK“) a za účelom
poskytovania elektronických komunikačných služieb v súlade so
ZEK
3 000 EUR/rok bez DPH
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.
od 1.7.2020 do 30.6.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
8.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

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

nebytové priestory o výmere 20,04 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok C, 1PP) na ulici
Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves,
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo
parcely 2929, o výmere 17987 m2, na ktorých sa stavba nachádza
Vinisoft, s.r.o.
Sídlo: 177, Vigľašská Huta-Kalinka 962 25
IČO: 46 004 360
kancelária
70 EUR/ m2/rok bez DPH
(t. j. 1 402 EUR bez DPH ročne)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.10.2020 do 30. 9. 2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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9.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

časť pozemku parcela č. 3131/1 o výmere 140 m2 a parcela 3131/2
o výmere 64 m2, a schody k Dunaju, zapísané na LV 727,
katastrálne územie Karlova Ves, nachádzajúce sa v Bratislave –
Karlova Ves
Občianske združenie Lodenica Domček
Sídlo: Púpavova 43, 841 04 Bratislava
IČO 51752298
Parcely budú slúžiť na rekonštrukciu časti chátrajúceho rybárskeho
domčeka na prírodnú saunu a revitalizácia časti brehu Dunaja na
prenajatých pozemkoch. Sauna nebude napojená na inžinierske
siete. Súčasťou nájmu je oprávnené užívanie schodov k Dunaju a
spoluúčasť na údržbe, starostlivosť o vegetáciu.
1020 EUR/rok, bez DPH
bez energií
od 1.7.2020 do 30. 6. 2025
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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Návrh uznesenia
a.
Akademický senát UK schvaľuje súťažné podmienky
súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 538,40 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. Súpisné 211 (Výšková budova, blok C 3NP) na ulici
Staré Grunty 36 v obci Bratislava – m.č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves,
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo
arcel 2934, o výmere 5474 m2, na ktorej sa stavba nachádza
Výber nájomcu je predmetom súťaže na uzatvorenie zmluvy
o nájme nebytových priestorov.
multifunkčné, kultúrno – zábavné centrum – unique

Najvyššia ponúknutá suma za nájom nebytových priestorov –
minimálne 8 EUR/ m2/rok.
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Nájom sa uzatvorí na dobu určitú v trvaní 10 rokov, od podpisu
nájomnej zmluvy.
Nebytový priestor bude prenajatý nájomcovi – víťazovi súťaže na
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vyhlásenej
VMĽŠ na prevádzkovanie kultúrno-zábavného centra ako
multifunkčného priestoru pre uspokojenie širokospektrálnych
potrieb študentov.
Návrh účelu nájmu korešponduje s výsledkami prieskumu
študentov a ich záujmu o využitie nájomného priestoru Unique.
nájomný priestor vyžaduje stavebné a technické úpravy
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Farmaceutická fakulta
832 32 Bratislava, Odbojárov 10
Akademický senát UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
816 06 Bratislava
Naša značka: 71-SD/2020

V Bratislave dňa 3.6.2020

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme
nehnuteľnosti,
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Predmetom nájmu je predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov –
miestnosti/ambulancie odborného lekára a spoločné priestory o výmere 41.50m2, z toho
ambulancia 21,24m2, sesterňa 13,28m2, podiel na spoločných priestoroch 6,98m2, ktoré sa
nachádzajú v budove na ulici Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele č.
11279/1, zapísanej na LV 1401 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave , Správou
katastra BA III.
2. Identifikácia nájomcu:
názov:
MUDr. Galina Taragelová
adresa:
Legerského 10, 831 02 Bratislava
zastúpená:
MUDr. Galina Taragelová
IČO :
31784950
SLK licencia : L1B/BA/02852/05

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie odborného lekára.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné :
ambulancia – 21,24m2
65,- Eur / m2 / 1 rok 1.391,00 Eur / 1 rok
2
sesterňa – 13,28 m
65,- Eur / m2/ 1 rok
863,20 Eur / 1 rok
2
2
podiel na spoločných priestoroch – 6,98 m 24,26,- Eur / m / 1 rok
169,33 Eur / 1 rok
Spolu za rok
2423,53 Eur / 1 rok
Nájom je oslobodený od DPH.
Paušálne platby:
Cena za služby spojené s užívaním priestoru predmetu nájmu :
 Dodávka elektriky, vody, teplej vody, tepla,
 Odvoz smetí a likvidácia odpadu
 Používanie a upratovanie WC
 Prevádzka telekomunikačných liniek
je vyčíslená na : 39,50€/mesačne bez DPH, cena za služby celkom 474,00€ ročne bez DPH.
Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu zmluvy a jej dodatkov.
Telefón sa fakturuje podľa skutočných nákladov.
5. Doba nájmu
Nájomca žiada predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov od 1.7.2020 do
30.6.2023, na obdobie 3 rokov.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Súčasný nájomca MUDr. Galina Taragelová, zastúpená MUDr. Galinou Taragelovou
užíva predmet zmluvy od roku 2010, zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti a preto
Farmaceutická fakulta UK má záujem pokračovať v poskytovaní služieb odborného lekára.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Neplánuje sa technické zhodnotenie

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan fakulty

Žiadateľ:
Dekan fakulty/riaditeľ SHS/kvestor UK
prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
názov súčasti, resp. vnútornej organizačnej jednotky dekan FTVŠ UK

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 19/2010 Smernice rektora
UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu30 a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Nájom nebytových priestorov – časť strechy o výmere 20 m²
Nachádzajúce sa na Nábr. arm. gen. L.Svobodu č. 9, 814 69 Bratislava
Súpisné číslo: číslo 4298, číslo parcely 20823
2.

Identifikácia nájomcu 31
SWAN Mobile, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO: 35680202, DIČ: 2020324317, IČ DPH: SK2020324317, číslo účtu: SK80 1100 0000
0029 2615 8003
Zastúpený: Ing. Pavol Páleník

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Umiestnenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete /VEKS/,
t.j. umiestnenie základňovej stanice VEKS a inštalácie jej technologickej
infraštruktúry.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
ROČNÉ NÁJOMNÉ: 4 000,- €
Dodávka energií: elektrická energia podľa výšky reálnej spotreby zistenej
podružným meračom el. energie umiestneným v hlavnej elektrickej rozvodni
v budove, fakturácia po uplynutí príslušného kalendárneho roka, v cenách
stanovených príslušným dodávateľom.
5. Doba nájmu
4 roky, od 15. 7. 2020 – 15. 7. 2024
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nový nájomca.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania
technického zhodnotenia po ukončení nájmu.

Nedôjde k technickému zhodnoteniu.

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
podpis žiadateľa

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 01.06.2020.
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného
majetku.
Bc. Jarmila Simanová
OSN RUK

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

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Ing. Peter Petro, riaditeľ
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov a podľa vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice rektora
UK Nakladanie s majetkom UK
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 3,69 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I, 1.poschodie), na ulici Staré
Grunty 36 v obci BA - m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva
č. 727 vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh
stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2940/24, o výmere 8942
m2, na ktorej sa stavba nachádza.
2. Indentifikácia nájomcu
Petra Danišová
Bydlisko: Jasovská 6, 851 07 Bratislava
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Sklad
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 44 EUR/ m2/rok bez DPH (t. j. 162,36 EUR bez DPH )
Bez elektrickej energie.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.

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

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 11. 2020 do 31. 10. 2022.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od 01. 11. 2019.
Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. číslo: Z/2019/2394/IV/VMĽŠ/OLP bola
uzatvorená dňa 24. 10. 2019 s rozsahom predmetu nájmu 3,69 m2 a dobou nájmu od 01. 11.
2019 do 31. 10. 2020.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť nájom do 31. 10. 2022 a tiež zvýšiť prenájom z
40,00 EUR/ m2/rok na 44 EUR/ m2/rok bez DPH.
Príručný sklad sa nachádza pri byte zamestnanca, v sklade sa nenachádza el. energia.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu
Bez technického zhodnotenia.

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

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

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Ing. Peter Petro, riaditeľ
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov a podľa vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice rektora
UK Nakladanie s majetkom UK
Žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Predmetom tejto zmluvy je časti strechy o výmere 50,16 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č.
súpisné 211 (Výškové budovy C, 1.poschodie) na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m.č.
KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným
úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na
vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2934, o výmere 5474 m2, na ktorých sa stavba nachádza.
2. Indentifikácia nájomcu
Ing. Peter Maretta – kopírovacia služba
Sídlo: Havlíčková 11, Bratislava
IČO: 11638532
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu za účelom zriadenia predajne školských
Potrieb, papiernictva, kníh, darčekových predmetov, poskytovania kopírovacích
a kancelárskych služieb.

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

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 75,-EUR/m2/rok bez DPH (t. j. 3 762,- EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru
predmetu nájmu).
Energie a služby zálohový poplatok 16,- EUR/m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2022.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2017.
Nájomná zmluva (reg. číslo: IV/160/17/VMĽŠ) bola uzatvorená dňa 18. 12. 2017 s rozsahom
predmetu nájmu 50,16 m2 a dobou nájmu od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2020.
Dohodou bol nájom ukončený predčasne a to k 31. 05. 2020 z dôvodu uzavretia prevádzky
nájomcu kvôli pandémii COVID 19.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje pokračovať v prenájme do 31. 08. 2022 tiež zvýšiť
prenájom z 70,00 EUR/ m2/rok na 75 EUR/ m2/rok bez DPH.
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.

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

Zálohový list platieb od 01. 09. 2020
Zmluvné strany:
1. Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len ,,UK“)
Sídlo : Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
Zast: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
IČO : 00 397 865
DIČ: 202 084 5332
IČ DPH: SK 202 084 5332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0009 0650
ako prenajímateľ
2. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Peter Petro, riaditeľ
IČO: 00 397 865 58
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK96 8180 0000 0070 0008 4736
Variabilný symbol: 17035
ako správca
2. Indentifikácia nájomcu
Ing. Peter Maretta – kopírovacia služba
Sídlo: Havlíčková 11, Bratislava
IČO: 11638532

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

Štvrťročná platba
66,88,-EUR plus DPH
12,-EUR plus DPH
18,-EUR plus DPH
100,32,-EUR plus DPH
3,44,-EUR plus DPH
200,64, -EUR plus DPH

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

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 27,5 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok F, 2 NP), na ulici Staré Grunty 36
v obci BA-m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727
vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby
„Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“ číslo parcely 2929, o výmere 17987 m2, na
ktorej sa stavba nachádza
2. Indentifikácia nájomcu
Mladiinfo Slovensko, o.z.
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Ondrej Mäsiar, predseda
IČO: 42 183 774
DIČ: 202 317 9378
Zapísaná: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Číslo spisu: VVS/1-900/90-36896, 30.12.2010
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
študentský spolok, klubovňa

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

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 10 EUR/m2/rok bez DPH (t. j. 275 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru
predmetu nájmu)
Cena za energie 8 EUR plus DPH/ m2/rok
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 10. 2020 do 30. 09. 2022.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2012 a žiada o predĺženie nájmu.
Platná nájomná zmluva 002/2016 (reg. číslo: IV/8/16/VMĽŠ bola uzatvorená na základe
uznesenia AS UK č. 14.9/2015 zo zasadnutia dňa 16.12.2015 s rozsahom predmetu nájmu
27,5m2 a dobou nájmu od 1.10.2015 do 30.9.2020.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť doba nájmu do 30. 09. 2022, jednotková výška
nájomného za m2 sa zvyšuje z 3 EUR/m2/rok bez DPH na 10 EUR/m2/rok bez DPH, cena za
energie sa zvyšuje z 2 EUR/m2/rok plus DPH na 8 EUR/m2/rok plus DPH.
Činnosti nájomcu:
- organizuje lokálne, národné a medzinárodných projekty pre mladých ľudí cez program
Erasmus+ v oblasti neformálneho vzdelávania.
- informujeme o vzdelávacích príležitostiach pre mladých ľudí cez sociálne médiá a
podujatia (prezentácie na školách, kariérne dni, dni príležitostí a pod.).
- koordinujeme zahraničných dobrovoľníkov pre slovenské školy a neziskové
organizácie na dlhodobé projekty cez programy Európskej únie (Európsky zbor
solidarity).
- vysielame slovenských dobrovoľníkov do zahraničia, Vzdelávame študentov v
programe Learn and Share
- organizujeme kultúrne večery o krajinách sveta pre mladých ľudí, ktorým
prispievame k spoznávaniu rôznych krajín cez skúsenosti s dobrovoľníctvom.
- májú právnu formu občianskeho združenia.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu
Bez technického zhodnotenia.

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

Zálohový list platieb od 01. 10. 2020
Zmluvné strany:
Na strane prenajímateľa :
1. Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len ,,UK“)
Sídlo : Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
Zast: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
IČO : 00 397 865
DIČ: 202 084 5332
IČ DPH: SK 202 084 5332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0009 0650
ako prenajímateľ
2. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Peter Petro, riaditeľ
IČO: 00 397 865 58
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK96 8180 0000 0070 0008 4736
Variabilný symbol: 12016
ako správca
3. Indentifikácia nájomcu
Mladiinfo Slovensko, o.z.
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Ondrej Mäsiar, predseda
IČO: 42 183 774
DIČ: 202 317 9378
Zapísaná: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Číslo spisu: VVS/1-900/90-36896, 30.12.2010
Účel platby
Elektrická energia
Studená voda
Teplá voda
Teplo na vykurovanie
Odvoz a likvidácia odpadu
Celkom štvrťročná platba

Štvrťročná platba
18,33,-EUR plus DPH
3,-EUR plus DPH
5,-EUR plus DPH
27,50,-EUR plus DPH
1,17,-EUR plus DPH
55,00, -EUR plus DPH

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

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 7,47 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 1.PP), na ulici Staré Grunty
36 v obci BA - m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727
vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby
„Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na
ktorej sa stavba nachádza.
2. Indentifikácia nájomcu
Srniak Vladimír
Adresa trvalého bydliska: Kríková 6, 821 07 Bratislava
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Sklad
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 44 EUR/ m2/rok bez DPH (t. j. 328,68 EUR bez DPH )
Cena za energie 16 EUR plus DPH/ m2/rok
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.

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

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 10. 2020 do 30. 09. 2022.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od 01. 10. 2016.
Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. číslo: IV/53/16/VMĽŠ bola uzatvorená dňa 29.
09. 2016 s rozsahom predmetu nájmu 7,47 m2 a dobou nájmu od 01. 10. 2016 do 30. 09. 2017.
Dodatok č. 1 reg. číslo: IV/53/16/109/17/VMĽŠ bola uzatvorená dňa 12. 09. 2017 s rozsahom
predmetu nájmu 7,47 m2 a dobou nájmu od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2020.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť nájom do 30. 09. 2022 a tiež zvýšiť prenájom z
20,00 EUR/ m2/rok na 44 EUR/ m2/rok bez DPH.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu
Bez technického zhodnotenia.

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

Zálohový list platieb od 01. 10. 2020
Zmluvné strany:
1. Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len ,,UK“)
Sídlo : Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
Zast: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
IČO : 00 397 865
DIČ: 202 084 5332
IČ DPH: SK 202 084 5332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0009 0650
ako prenajímateľ
2. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Peter Petro, riaditeľ
IČO: 00 397 865 58
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK96 8180 0000 0070 0008 4736
Variabilný symbol: 16032
ako správca
2. Indentifikácia nájomcu
Srniak Vladimír
Adresa trvalého bydliska: Kríková 6, 821 07 Bratislava

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

Štvrťročná platba
4,98,-EUR plus DPH
1,-EUR plus DPH
1,-EUR plus DPH
7,47,-EUR plus DPH
0,49,-EUR plus DPH
14,94, -EUR plus DPH

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

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 časti strechy o výmere 9 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č.
súpisné 211 (Výšková budova blok B) na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m.č.
KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre
školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2934, o výmere 5474 m2, na ktorých sa
stavba nachádza.
2. Indentifikácia nájomcu
Obchodné meno: SWAN, a.s.
Sídlo: Landererová 12, 811 09 Bratislava
IČO: 47 258 314
DIČ: 2120112522
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi Predmet nájmu ( „Plochu“ ) za účelom umiestnenia
technologických zariadení a anténnych jednotiek pre zriadenie a prevádzkovanie verejnej
elektronickej komunikačnej siete Nájomcu zriadenej v súlade so zákonom č. 351/2011 o
elektronických komunikáciách (ďalej len ako „ZEK“) a za účelom poskytovania
elektronických komunikačných služieb v súlade so ZEK.

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

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 3 000,-EUR/rok bez DPH
Energie a služby, len elektrická energia na základe skutočnej spotreby.
Odhadovaná cena energie je vyčíslená na 1 200,-EUR/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2022.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca prevádzkoval zariadenie od roku 2015 a požiadal o predĺženie nájmu./ústne/
Nájomná zmluva (reg. číslo: IV/39/15/VMĽŠ) bola uzatvorená dňa 30. 06. 2015 s rozsahom
predmetu nájmu 9 m2 a dobou nájmu od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2020.
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (reg. číslo: IV/49/15/49/16/VMĽŠ) zo dňa 05. 06. 2016
bol uzatvorený na základe uznesenia AS UK č.1.6/2015 zo zasadnutia dňa 24. 06. 2015 s
rozsahom predmetu nájmu 9 m2.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť doba nájmu do 30. 06. 2022 nájomné
nezvyšujeme, z dôvodu že nájomca má cenu nastavenú v porovnaní s konkurenciou vysoko.

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

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

Zálohový list platieb od 01. 07. 2020
/VBB/
Zmluvné strany:
1. Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len ,,UK“)
Sídlo : Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
Štatutárny orgán: prof. JUDr. Marek Števček, PhD, rektor
IČO : 00 397 865
DIČ: 202 084 5332
IČ DPH: SK 202 084 5332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0009 0650
ako prenajímateľ
2. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Peter Petro, riaditeľ
IČO : 00 397 865
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK96 8180 0000 0070 0008 4736
Variabilný symbol: 15048
ako správca
Na strane nájomcu: SWAN, a. s.
Sídlo: Landererová 12, 811 09 Bratislava
IČO: 35 680 202
DIČ: 2020324317
IČ DPH: SK 2020324317
ako nájomca

Účel platby
Elektrická energia
Celkom štvrťročná platba

Štvrťročná platba
300,-EUR plus DPH
300, -EUR plus DPH

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

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 časti strechy o výmere 20,04m2, ktoré sa nachádzajú v budove č.
súpisné 6134 (Átriové domky, blok C, 1PP) na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m.č.
KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným
úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na
vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2929, o výmere 17987 m2, na ktorých sa stavba nachádza.
2. Indentifikácia nájomcu
Obchodné meno: Vinisoft, s.r.o.
Sídlo: 177, Vigľašská Huta-Kalinka 962 25
IČO: 46 004 360
DIČ: 2023183052
IČ DPH: SK2023183052
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu za účelom kancelárie.

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

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 70,-EUR/m2/rok bez DPH (t. j. 1 402 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru
predmetu nájmu).
Energie a služby zálohový poplatok 16,- EUR/m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 10. 2020 do 30. 09. 2022.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2016 a požiadal o predĺženie nájmu./ústne/
Nájomná zmluva (reg. číslo: IV/58/16/VMĽŠ) bola uzatvorená dňa 08. 11. 2016 s rozsahom
predmetu nájmu 20,04 m2 a dobou nájmu od 01. 10. 2016 do 30. 09. 2017.
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (reg. číslo: IV/58/16/111/17/VMĽŠ) zo dňa 12. 09. 2017
bol uzatvorený na základe uznesenia AS UK č.103/2017 zo zasadnutia dňa 28. 06. 2017 s
rozsahom predmetu nájmu 20,04 m2 a dobou nájmu od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2020.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť doba nájmu do 30. 09. 2022 nájomné
nezvyšujeme, z dôvodu že nájomca má cenu nastavenú od roku 2016 vyššie ako je stanovená
cena za kancelárie z cenovej mapy VMĽŠ.
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.

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

Zálohový list platieb od 01. 10. 2020
Zmluvné strany:
1. Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len ,,UK“)
Sídlo : Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
Zast: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
IČO : 00 397 865
DIČ: 202 084 5332
IČ DPH: SK 202 084 5332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0009 0650
ako prenajímateľ
2. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Peter Petro, riaditeľ
IČO: 00 397 865 58
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK96 8180 0000 0070 0008 4736
Variabilný symbol: 16031
ako správca
2. Indentifikácia nájomcu
Obchodné meno: Vinisoft, s.r.o.
Sídlo: 177, Vigľašská Huta-Kalinka 962 25
IČO: 46 004 360
DIČ: 2023183052
IČ DPH: SK2023183052
Účel platby
Elektrická energia
Studená voda
Teplá voda
Teplo na vykurovanie
Odvoz a likvidácia odpadu
Celkom štvrťročná platba

Štvrťročná platba
26,72,-EUR plus DPH
5,-EUR plus DPH
7,-EUR plus DPH
40,08,-EUR plus DPH
1,36,-EUR plus DPH
80,16, -EUR plus DPH

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

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

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku

V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z .z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 19/2010,
Smernice rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave,
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho písomného
súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1.

Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Predmetom nájmu je časť pozemku parcela č. 3131/1 o výmere 140 m2 a parcela 3131/2 o výmere
64 m2, a schody k Dunaju, zapísané na LV 727, katastrálne územie Karlova Ves, nachádzajúce sa
v Bratislave – Karlova Ves.

2. Identifikácia nájomcu
Občianske združenie Lodenica Domček, Púpavova 43, 841 04 Bratislava; IČO 51752298, reg.č.
VVS/1-900/90-53838, štatutárny orgán: Mgr. Štefan Anderko, predseda.
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Parcely budú slúžiť na rekonštrukciu časti chátrajúceho rybárskeho domčeka na prírodnú saunu
a revitalizácia časti brehu Dunaja na prenajatých pozemkoch. Sauna nebude napojená na
inžinierske siete. Súčasťou nájmu je oprávnené užívanie schodov k Dunaju a spoluúčasť na údržbe,
starostlivosť o vegetáciu.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Výška nájmu je 1020,- €/rok, bez DPH.
5.

Doba nájmu
Nájomca žiada nájom na dobu od 01.07.2020 do 30. 06. 2025.

 Bc. Jarmila Simanová

 +421 2 90109228

 simanova7@uniba.sk

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

Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca predložil investičný zámer na rekonštrukciu chátrajúceho rybárskeho domčeka na prírodnú
saunu a revitalizácia časti brehu Dunaja na prenajatých pozemkoch. Pozemky vyžadujú úpravu
daného priestoru a udržiavanie zelene.

7.

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

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

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná dňa 06.06.2020.
Predmet nájmu zodpovedá popisu, uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného
majetku.

Bc. Jarmila Simanová
OSN RUK

 Bc. Jarmila Simanová

 +421 2 90109228

 simanova7@uniba.sk

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

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Ing. Peter Petro, riaditeľ
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení neskorších predpisov a podľa vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice rektora
UK Nakladanie s majetkom UK
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 538,40 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výšková budova , blok C 3NP) 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
Výber nájomcu je predmetom súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Multifunkčné, kultúrno – zábavné centrum – unique.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Najvyššia ponúknutá suma za nájom nebytových priestorov – minimálne 8,00 EUR/ m2/rok.
Energie a služby zálohový poplatok 16,00 EUR/m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.

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

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvorí na dobu určitú v trvaní 10 rokov, od podpisu nájomnej zmluvy.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Predkladanou žiadosťou sa žiada o súhlas s prenájmom priestoru nájomcovi – víťazovi súťaže
na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vyhlásenej VMĽŠ na prevádzkovanie
kultúrno zábavného centra ako multifunkčného priestoru pre uspokojenie širokospektrálnych
potrieb študentov.
Návrh účelu nájmu korešponduje s výsledkami prieskumu študentov a ich záujmu o využitie
nájomného priestoru Unique.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu
Nájomný priestor vyžaduje stavebné a technické úpravy.

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

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

Univerzita Komenského v Bratislave
vyhlasuje
súťaž na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
a vyzýva na podávanie návrhov

1.

Predmetom súťaže je nájom nehnuteľnosti:

Nebytové priestory – miestnosti – Klub UNIQUE ......... o výmere 538,40 m2, , ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 211 (Výšková budova , blok C 3NP) 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.
Fotodokumentácia nebytových priestorov: priložená
Situačný plán: priložený
2.

Predmet súťaže vyžaduje stavebné úpravy. Nahlásenie záujmu o obhliadku uchádzač realizuje
dohodnutím si termínu na kontaktnom čísle 0918 110 042 najneskôr 5 pracovných dní pred
ukončením lehoty na predkladanie návrhov.

3. Súťaž začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke www.uniba.sk.
4.

Návrh je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž na uzavretie zmluvy
o nájme nebytových priestorov – UNIQUE – NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 31.7.2020 (v
posledný deň lehoty do 14:00 hod.) na adresu:
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 00 397 865 58
DIČ: 2020845332

5.

Návrh musí obsahovať:
 identifikačné údaje uchádzača (FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého
bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo účtu/IBAN, telefonický kontakt, emailová
adresa; PO: názov, sídlo, IČO, IČ DPH, štatutárny orgán, číslo účtu/IBAN, telefonický
kontakt, emailová adresa,),

__________________________________________________________________________________________________

IČO:
00 397 865

Telefón:
02-90101001

E-mail:
kr@rec.uniba.sk

Internet:
http://www.uniba.sk











špecifikácia predmetu súťaže,
návrh ponúkanej sumy za nájom nebytových priestorov,
návrh sumy rekonštrukcie, ktorú vloží do úpravy priestoru a zariadenia,
koncept dizajnu, vrátane architektonického návrhu priestoru,
detailný koncept prevádzky multifunkčného priestoru,
výpis z Obchodného registra SR nie starší ako 3 mesiace,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
potvrdenie zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace,
deklarovanie skúseností s podnikaním v obore minimálne 5 rokov.

6.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať súťažný návrh s ohľadom na najlepšiu ponúkanú
sumu za nájom nebytových priestorov a najlepší ponúkaný koncept návrhu.

7.

Dôležitým kritériom je tiež predpoklad technického zhodnotenia predmetu nájmu.
V závislosti od výšky technického zhodnotenia sa odvíja cena ponúkaného nájmu, a to
nasledovne:
 pri technickom zhodnotení vo výške do 50 000 eur je ponúkaná výška nájomného
............Eur,
 pri technickom zhodnotení vo výške od 50 001 do 100 000 eur je ponúkaná výška
nájomného ............Eur,
 pri technickom zhodnotení vo výške nad 100 001 eur je ponúkaná výška nájomného
............Eur
Vybraný uchádzač – nájomca sa zaväzuje, že po skončení nájmu daruje technické zhodnotenie
prenajímateľovi.

8.

Uchádzač nemôže predložený návrh odvolať. V prípade, ak svoj návrh odvolá, v ďalších
súťažiach na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vyhlásených UK sa na jeho
návrhy nebude prihliadať.

9.

Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

10.

Uchádzač je oprávnený predložiť iba jeden návrh.

11.

Vyhlasovateľ vyhodnotí predložené návrhy komisiou zloženou z 2 zástupcov VM Ľ. Štúra
Mlyny, 2 zástupcov Rektorátu UK a 1 zástupcu Komisie pre ubytovanie a vysokoškolské
internáty Akademického senátu UK.

12.

Výsledky súťaže budú uchádzačom oznámené prostredníctvom e-mailu do 5 pracovných dní
odo dňa vyhodnotenia súťaže.

13.

S vybraným uchádzačom sa pristúpi k rokovaniu o uzatvorení zmluvy o nájme nebytových
priestorov (ďalej len „zmluva“). Vybranému uchádzačovi bude zaslaný návrh na uzatvorenie
zmluvy, a to na dobu 10 rokov.
Vzor zmluvy tvorí prílohu č. 3 vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice rektora UK:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_18.pdf
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14.

Uchádzač vyhlasuje, že:
 má potrebnú právnu spôsobilosť a oprávnenie na to, aby uzavrel zmluvu a splnil všetky
záväzky, ktoré z nej pre neho vyplývajú,
 nie je proti nemu vedený výkon rozhodnutia ani exekúcia, nie je v konkurze alebo
v likvidácii,
 nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, v zdravotnej poisťovni,
ani voči daňovému úradu,
 nebol vydaný žiadny rozsudok, uznesenie alebo rozhodnutie žiadneho súdu alebo
rozhodcovského orgánu alebo akéhokoľvek štátneho alebo správneho orgánu, ktoré by
znemožňovali splnenie povinností nájomcu podľa zmluvy a neprebieha a ani nehrozí
žiadne také konanie, ktoré, ak by bolo úspešné, znemožňovalo by splnenie povinností
nájomcu podľa zmluvy,
 nebol trestne stíhaný,
 nemá za posledných 5 rokov žiadne pohľadávky voči UK a jej súčastiam,
 bol dôkladne oboznámený s faktickým i právnym stavom predmetu nájmu, tak aj zo
súvisiacich dokladov a tento stav plne akceptuje.

15.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, odmietnuť všetky predložené návrhy
a ukončiť súťaž bez výberu súťažného návrhu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo
súťaže neúplný návrh. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri formálnych nedostatkoch návrhu,
ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať uchádzača na doplnenie alebo vykonanie opravy. V prípade
potreby je vyhlasovateľ oprávnený ďalej rokovať s vybranými uchádzačmi. V prípade, ak
vyhlasovateľ a vybraný uchádzač neuzatvoria zmluvu do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia
výsledkov súťaže a výzvy na uzatvorenie zmluvy, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo osloviť
ďalšieho uchádzača v postupnosti podľa poradia výsledkov súťaže. Rovnaké právo má
vyhlasovateľ aj v prípade, ak vybraný uchádzač nekomunikuje alebo výslovne odmietne
zmluvu uzatvoriť.

16.

Podľa § 3 ods. 3 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 zákona č.
464/2002 Z. z., musia mať všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom
verejnoprávnej inštitúcie písomnú formu, inak sú neplatné.

17.

Vyhlasovateľ je povinný postupovať v zmysle 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 zákona č. 464/2002 Z. z. a ďalších súvisiacich
všeobecne záväzných právnych predpisov.

V Bratislave dňa x. y. 2020

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK
__________________________________________________________________________________________________
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VM Ľ.Štúra - MLYNY UK Výškové budovy blok C
Staré Grunty 36
Pôdorys 3.NP
841 04 Bratislava

Vyhodnotenie dotazníka
Do dotazníka sa zapojilo 1 754 žien a 884 mužov.
Najvyšší počet opýtaných bolo z bakalárskeho štúdia – 1 681, nasledovalo magisterské – 852
a doktorandské – 105.

1. Ako využiť priestor v klube UNIQUE

Z prieskumu nám vyšlo, že najviac sa študenti prikláňajú k možnosti:
1. klub ako doteraz (1023) čo je 39% študentov
2. komunitný priestor, kde by mohli prebiehať rôzne aktivity študentských spolkov, prednášky,
podujatia, premietanie filmov, ale aj akcie či tanečné zábavy s predajom alkoholu (931) čo
predstavuje 35% študentov
3. v poslednej možnosti iné sa ďalších cca 30 ľudí prikláňa ku komunitnému priestoru. To nám
dvíha možnosť komunitného priestoru o 1%.

2. Spokojnosť s už poskytovanými službami
Ak budeme brať do úvahy spolu odpovede s možnosťou nespokojný a veľmi nespokojný, pri hodnotení
služieb, ktoré máme momentálne na internátoch, najhoršie dopadli „možnosti relaxu“, čo predstavuje
viac ako 50% študentov, ktorí dotazník vyplnili. To znamená, že nespokojných je 1 337 študentov z 2
638 opýtaných. Ak by sme brali len najhoršie hodnotenie, najviac trápia študentov priestory študovní.

Nespokojný Veľmi nespokojný
Možnosti relaxu
42,6%
8,1%
Okolie internátu
37,1%
8,4%
Možnosti zábavy
34,2%
8,3%
Ubytovanie
34,1%
5,7%
Študovne
29,5%
12,0%
Vonkajšie športoviská
27,1%
6,1%
Komunitné záhrady
26,2%
9,4%
Služby poskyt. zamestnancami
25,5%
6,0%
Možnosti služieb
22,0%
1,9%
Dopravné spojenia
19,2%
1,7%
Vnútorné športoviská
18,6%
2,5%
Coworkingové priestory
15,8%
4,8%
Parkovanie
6,3%
1,4%
Úložisko bicykle
5,9%
1,9%
Stravovanie
5,7%
0,3%

3. V nasledujúcom období by sa bolo potrebné v rámci ubytovania zamerať na
riešenie.
V tejto časti dotazníka sa skoro 85% opýtaných zhodlo na potrebe opraviť budovy internátov, ak
zarátame odpovede „skôr áno“ dostaneme sa skoro na 100%. Podľa študentov by následne bolo
najlepšie zamerať sa na vybavenie izieb, sanitárne priestory, čistotu priestorov a kuchynské priestory.
V podstate všetky uvedené možnosti, okrem ceny ubytovania, ohodnotilo vždy 50% a viac študentov
s tým, že by bolo vhodné zamerať sa na ich zlepšenie.

Opravy budov internátu
Vybavenie izieb
Sanitárne priestory
Čistota priestorov
Kuchynské priestory
Stabilizácia ubytovania
Doručovanie poštových zásielok
Pokrytie internetom
Ochrana budov
Komunikácia s personálom
Komunikácia a vybavovanie porúch
Cena ubytovania

Určite áno
84,4%
74,1%
61,9%
57,4%
51,2%
38,0%
35,7%
33,7%
33,6%
27,7%
28,3%
14,2%

Skôr áno
13,5%
20,3%
28,7%
29,2%
29,7%
36,8%
29,9%
25,5%
32,3%
37,8%
31,0%
23,7%

4. V rámci služieb mi v priestoroch internátov chýba
Čo sa týka občianskej vybavenosti najviac chýba študentom v priestoroch internátov kaviareň - 55%
opýtaných, nasledovala knižnica – 47% opýtaných. S výraznejším počtom hlasov nad ostatnými
odpoveďami nasledujú športoviská, bar, bankomat a potraviny.

Čo chýba
Kaviareň
Knižnica
Športoviská
Bar
Bankomat
Potraviny
Reštaurácia
Kaderníctvo
Drogéria
Lekáreň
Práčovňa
Kozmetika
Papierníctvo
Nechtové štúdio
Nábožen. priestory

počet hlasov
1458
1245
823
728
635
630
505
446
270
269
220
177
152
143
44

Čo chýba v priestoroch internátov
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

V doplňujúcej otázke mali študenti uviesť, čo iné by prijali v priestoroch internátov. Najčastejšou
odpoveďou v počte 40 bola plaváreň/bazén.

5. V rámci vnútorných športovísk mi v priestoroch internátu chýba – ŠTÚDIÁ
V rámci športovísk chýba najviac študentom funkčný/kruhový tréning zahlasovalo zaň 54% (ak rátame
odpoveď „určite áno“ a „skôr áno“, tesne nasledovala yoga. Podobné percentá (okolo 40%) mal body
forming a box, tam ale prevyšovala odpoveď „skôr áno“.

Šport
Určite áno Skôr áno
Funkčný tréning
23,5%
30,5%
Yoga
21,3%
22,1%
Body forming
16,3%
32,0%
Box
16,1%
22,2%
Pilates
11,6%
20,7%
HIIT
11,5%
18,5%
Tabata
11,1%
17,7%
Body pump
10,1%
21,0%
TRX
9,3%
14,3%
Jumping
7,6%
15,8%

6. V rámci športovísk (vnútorných) mi v priestoroch internátu chýba - POSILŇOVNE
Pri posilňovniach boli odpovede prevažne vyvážené na polovicu. Dámske telocvične chýbajú podľa
opýtaných viac – za hlasovalo 53,7%. Pri pánskych telocvičniach to bolo 39,1% a spoločné posilňovne
mali 42,8%. Vyššie percento za chýbajúce dámske telocvične môže byť ovplyvnené počtom zapojených
žien v ankete (1 754) oproti mužom (884).

7. V rámci športovísk (vnútorných) mi v priestoroch internátu chýba – TELOCVIČNE
Čo sa týka vnútorných priestorov a športov najviac chýbajú študentom biliard – 49% a badminton –
44,9%. Cez 40% mali ešte stolný tenis a volejbal.

Biliard
Badminton
Stolný tenis
Volejbal
Futbal
Floorbal
Squash
Basketbal
Hádzaná

Určite áno
22,0%
17,8%
16,2%
16,0%
11,3%
11,0%
10,3%
9,2%
7,2%

Skôr áno
27,1%
27,1%
25,5%
25,3%
16,5%
17,1%
17,9%
18,3%
14,7%

Vnútorné športoviská - telocvične
Určite áno

Skôr áno

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

8. V rámci športovísk (vonkajších) mi v priestoroch internátu chýba
Pri hodnotení nedostatku vonkajších ihrísk boli odpovede približne rovnaké. Najviac percent malo
viacúčelové ihrisko, ktoré chýba 67,3%, čo predstavuje 1 775 z opýtaných . Druhé v poradí bolo plážové
ihrisko, ktoré malo po zrátaní hodnotenia „určite áno“ a „skôr áno“ 57,2%.

Určite áno skôr áno
Viacúčel. ihrisko
32,3%
35,0%
Plážové ihrisko
28,0%
29,2%
Futbalové ihrisko
23,2%
21,5%
Tenisové kurty
20,4%
24,9%
Funkčné ihrisko
20,2%
26,1%
Atletický štadión
18,0%
19,7%

Vonkajšie športoviská
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Určite áno

skôr áno

V otvorenej otázke „iné“ bolo najčastejšou odpoveďou basketbalové ihrisko s počtom 16 odpovedí.

Otvorené otázky
V otvorených otázkach písali študenti najčastejšie pripomienky k rekonštrukciám internátov, alebo ich
konkrétnych častí – prefukujúce okná, sociálne zariadenia, kuchynky, izby a pod. Ako aj čistota
sociálnych zariadení.
Ďalšia najčastejšia pripomienka bola požiadavka na slušnejšie správanie sa SBS služby, prívetivejší
prístup a komunikácia na ubytovacom oddelení.
Spomenuté bolo aj zlepšenie exteriérových športovísk, celkovo exteriéru, ako aj málo možností na
spoločenský život na internátoch.
Aj tu opakovane študenti písali, že im chýbajú študovne, chceli by väčší kľud pri učení, ale naopak bolo
veľa odpovedí, kde chceli študenti buď späť konkrétne Unique, alebo nový bar/diskotéku.
Pripomienky boli aj k už existujúcim fitness centrám, kde sa študentom zdali vstupné ceny dosť vysoké
pre študenta.
Odpovede boli často rozsiahlejšie rozpísané s konkrétnymi problémami, pripomienkami, alebo
požiadavkami, samozrejme bolo aj veľa ďakovných správ, kde si študenti vážili, že sa zaujímame o ich
názor.

