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Žiadosti o udelenie súhlasu s poskytovaním zľavy z nájomného v období 

sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom na dotáciu MH SR  

16.3.2020 - 19.5.2020 

 __________________________________________________ 

 

 

Materiál obsahuje: 

1. Uznesenia a žiadosti o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu s nájmom nehnuteľného 

majetku: 

 

1.   GAST TOM, s.r.o.   prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK stravovacie služby 

2.   GAST TOM, s.r.o.  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan FiF UK  jedáleň 

3.   GAST TOM, s.r.o.  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan FiF UK  bufet 

4.   KNIHOMOL, s.r.o.  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan FiF UK  kníhkupectvo 

5.   Ing. L. Méry – HEURÉKA  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK  kníhkupectvo 

6.   T-J, s.r.o.  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PraF UK reštaurácia – komerčná prevádzka 

7.   ROXY CATERING  Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK  jedáleň, kuchyňa, kancelária, sklady 

8.   ROXY CATERING  Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK terasa 

9.   GAST TOM, s.r.o.  prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK  jedáleň 

10. GAST TOM, s.r.o.  prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK Akademický klub Lafranconi 
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Návrhy uznesení 

 

1.  

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

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

lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas 

poskytovaním zľavy z nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom           

na dotáciu MH SR 16.3.2020 - 19.5.2020 

 

Identifikácia nájomcu 

Obchodné meno: GAST TOM, s.r.o. 

Sídlo: Šášovská 1380/14, 85106 Bratislava 

Zastúpená: PhDr. Ing. Tomáš Kaiser 

IČO: 44822316, DIČ: 2022862622 

IČ DPH: SK2022862622 

Zapísaná: v OR OS BA 1, oddiel: Sro, vložka číslo:  

59132/B 

Účel nájmu 

Poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a 

študentov Farmaceutickej fakulty UK, Fakulty 

management UK, CĎV ako aj iných klientov 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

Uznesenie AS UK č. 140 z 20. Riadneho zasadnutia AS 

UK dňa 19. decembra 2018 

Schválená výška nájomného 45,55 €/1 m2/rok, 2578,60 EUR / mesačne 

Schválená výška poplatkov za 

energie  

Energie podľa skutočného odberu a platných cien 

energií 

Zmluva Z/2019/73/IV/FaF/OLP – Zmluva o nájme NP 

Doba nájmu od 01. 01. 2019 do 31. 12 .2023 

Návrh   

Nájomné  

Zľava za mesiac (v %) 

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

50% 

22,775 EUR/1 m2 /rok, 1289,30 EUR / mesačne 

Doba zníženého nájmu a služieb  od 16.03.2020 do 19.05.2020 

Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na úhradu nájomného.  

 

 

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 

poskytovaním zľavy z nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom         

na dotáciu MH SR 16.3.2020 - 19.5.2020 

 

Identifikácia nájomcu 

Obchodné meno: GAST TOM, s.r.o. 

Sídlo: Šášovská 1380/14, 85106 Bratislava 

Zastúpená: PhDr. Ing. Tomáš Kaiser 

IČO: 44822316, DIČ: 2022862622 

IČ DPH: SK2022862622 

Zapísaná: v OR OS BA 1, oddiel: Sro, vložka číslo:  

59132/B 
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Účel nájmu Školská jedáleň, stravovanie pre študentov a zamestnancov 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

č. 187/15 zo dňa 21. 10. 2015  

 

Schválená výška nájomného 90 €/m2/rok kuchyňa, 55 €/m2/rok jedáleň  

Schválená výška poplatkov za 

energie  
Podľa skutočnej spotreby  

Zmluva IV/44/2015/FiF, dodatok Z/2019/1905/IV/FiF/OLP 

Doba nájmu 1.11.2015 do 30.8.2019, resp. od 1.9.2019 do 30.6.2021  

Návrh  Znížiť nájomné o 50%  

Nájomné 1000,00 €/ mesiac  

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

500,00 € / mesiac  

50% 

Doba zníženého nájmu a služieb  od 16. marca 2020 do 19. mája 2020 

Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na úhradu nájomného.  

 

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 

poskytovaním zľavy z nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom                                                  

na dotáciu MH SR 16.3.2020 - 19.5.2020 

 

Identifikácia nájomcu 

Obchodné meno: GAST TOM, s.r.o. 

Sídlo: Šášovská 1380/14, 85106 Bratislava 

Zastúpená: PhDr. Ing. Tomáš Kaiser 

IČO: 44822316, DIČ: 2022862622 

IČ DPH: SK2022862622 

Zapísaná: v OR OS BA 1, oddiel: Sro, vložka číslo:  

59132/B 

Účel nájmu Bufet, stravovanie pre študentov a zamestnancov  

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

č. 59/2019 zo dňa 15.5.2019  

 

Schválená výška nájomného 264 €/m2/rok  

Schválená výška poplatkov za 

energie  
Podľa skutočnej spotreby  

Zmluva Z/2019/1284/IV/FiF/OLP  

Doba nájmu od 1.6.2019 do 30.6.2021  

Návrh  Znížiť nájomné o 50%  

Nájomné 739,20 €/ mesiac  

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

369,60 €/ mesiac  

50% 

Doba zníženého nájmu a služieb  od 16. marca 2020 do 19. mája 2020 

Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na úhradu nájomného.  
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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 

poskytovaním zľavy z nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom                                                  

na dotáciu MH SR 16.3.2020 - 19.5.2020 

 

Identifikácia nájomcu 

Obchodné meno: KNIHOMOL, s.r.o.  

Sídlo: Lotyšská 24, 821 06 Bratislava  

Zastúpená: Darina Švihranová, Juraj Gregor  

IČO: 47437731, DIČ: 2023874380  

IČ DPH: SK2023874380  

Zapísaná: v OR OS BA 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 92710/B  

Účel nájmu Kníhkupectvo, predaj kníh  

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

č. 1/2014 zo dňa 19. 3. 2014  

resp. č. 119/2019 zo dňa 17.10.2018 (dodatok)  

Schválená výška nájomného 54,15 €/m2/rok  

Schválená výška poplatkov za 

energie  
Podľa skutočnej spotreby  

Zmluva č. IV/5/2014/FiF UK, resp. D/2018/2169/IV/FiF/OLP  

Doba nájmu od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2022  

Návrh  Znížiť nájomné o 50%  

Nájomné 1 019,92 €/ mesiac  

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

509,96 €/ mesiac  

50% 

Doba zníženého nájmu a služieb  od 16. marca 2020 do 21. apríla 2020 

Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na úhradu nájomného.  
 

 

 

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 

poskytovaním zľavy z nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom                                                  

na dotáciu MH SR 16.3.2020 - 19.5.2020 

 

Identifikácia nájomcu 

Obchodné meno: Ladislav Méry Ing. - HEURÉKA  

Sídlo: Gazdovský rad 35/49, 931 01 Šamorín  

Zastúpená: Ing. Ladislav Méry  

DIČ: 11 703 776  

IČ DPH: 1020362563  

Zapísaná: v Živnostenskom registri Slovenskej republiky 

Obvodný úrad Dunajská Streda, č. živ. oprávnenia 201 - 

9520  

Účel nájmu 
Prevádzkovanie predajne kníh, učebníc a doplnkového 

tovaru.  
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Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

Uznesenie č. 67/2017 Akademického senátu UK v 

Bratislave zo dňa 03.05.2017  

Schválená výška nájomného 

1 199,66 €/ I. štvrťrok  

1 199,66 €/ II.štvrťrok  

t.j. mesačne 399,89 €  

Schválená výška poplatkov za 

energie  

125,-€/štvrťrok  

Cena za služby nie sú súčasťou ceny za nájom  

Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov IV/117/17/RUK  

Doba nájmu do 31.12.2022  

Špecifikácia predmetu nájmu  

 

Predmetom nájmu je nebytový priestor o celkovej rozlohe 

35,54 m2 (predajňa kníh, učebníc a doplnkového tovaru ) 

nachádzajúce sa v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, 

objekt historickej budovy č. súp. 78 na pozemku parc. č. 

206, k. ú. Staré mesto, zapísané na LV č. 3405.  
 

Návrh   

Nájomné 199,95 €/mesiac  

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

199,95 € 

50 %  

Doba zníženého nájmu a služieb t.j. 

obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu Ministerstvo 

hospodárstva SR  

 

16.03.2020 do 21.04.2020  

 

Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na úhradu nájomného.  
 

 

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 

poskytovaním zľavy z nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom                                                  

na dotáciu MH SR 16.3.2020 - 19.5.2020 

 

Identifikácia nájomcu Obchodné meno: T-J s.r.o. 

Sídlo: Brnianska 3717/29, Bratislava - mestská časť Staré 

Mesto 811 04 

Zastúpená: Tomáš Jozaniak, konateľ 

DIČ: 2120565194 

IČ DPH: SK2120565194 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava 1 

 

Účel nájmu Reštaurácia – komerčná prevádzka 

Celková úžitková podlahová plocha vo výmere 338,01 m2 

Predchádzajúci písomný súhlas AS 

UK na nájom nehnuteľného majetku  

Uznesenie č. 22/18.12.2019 
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Schválená výška nájomného 19 EUR/m2 /mesiac 

Schválená výška poplatkov za 

energie  

elektrická energia, plyn, vodné-stočné, OLO, vykurovanie 

podľa skutočnej spotreby nájomcu, + DPH 

Zmluva Z/2019/2934/IV/PraF/dek. 

Doba nájmu Od 1.1.2020 do 31.12.2024 

Návrh  Ide o zľavu z nájomného v rámci nájmu časti nebytového 

priestoru č. NP01 nachádzajúceho sa v polyfunkčnom 

 objekte so súp. č. 56, vchod Vajanského nábrežie, 

prízemie, zapísaného na liste vlastníctva 5552, vedenom 

Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre okres 

Bratislava I, obec BA – m.č. Staré Mesto, katastrálne 

územie Staré Mesto nasledovne:  Nebytový priestor č. 

NP01 v stavbe súpisné číslo 56 na pozemku parc. č. 224 

(parcela 224 pod stavbou je evidovaná na LV č. 7487), 

popis stavby polyfunkčný objekt; vchod do nebytového 

priestoru sa nachádza na Vajanského nábreží, nebytový 

priestor sa nachádza na prvom podzemnom podlaží, 

prízemí a na prvom a druhom poschodí.  

Vlastníkom nebytového priestoru je Univerzita 

Komenského v Bratislave, správcom je Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. 

Prenajímaná časť nebytového priestoru má samostatný 

vchod z Prešernovej ulice; prenajímaná časť nebytového 

priestoru zaberá časť prvého podzemného podlažia a je v 

nej prevádzkovaná reštaurácia BeAbout. Podľa 

znaleckého posudku znalca Ing. Marcela Michtu, číslo 

posudku 187/2019, vo veci stanovenia všeobecnej 

hodnoty nájmu predmetných priestorov, bola celková 

úžitková podlahová plocha určená vo výmere 338,01 m2. 

Nájom bol schválený uznesením Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18. 12. 2019 

uznesením č. 22/18.12.2019. Následne bola s nájomcom 

(spoločnosť T-J s.r.o., sídlo: Brnianska 3717/29, 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04, IČO: 50 

980 416) uzatvorená dňa 19. 12. 2019 zmluva o nájme 

nebytových priestorov, č. Z/2019/2934/IV/PraF/dek. 

Nájomné bolo dojednané vo výške 6 422,19 EUR 

mesačne za celkovú výmeru predmetu nájmu, čo 

predstavuje kvartálne 19.266,57 EUR. 

V súlade so štátnou schémou pomoci navrhujeme 

poskytnúť zľavu a požiadať o dotáciu za obdobie 

sťaženého užívania od 16.3.2020 do 19.5 2020 (t.j. 65 

dní) a to vo výške 50%, čo podľa oficiálnej kalkulačky 

zriadenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej 

republiky na tieto účely predstavuje sumu vo výške 

6 957,38 EUR. 

 

Nájomné 6 422,19 EUR/ mesiac, 19.266,57 EUR/štvrťrok 

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

3 211,10 

50 

Doba zníženého nájmu a služieb 

t.j. obdobie sťaženého užívania 

od 16. marca 2020 do 19. mája 2020 
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nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu Ministerstvo 

hospodárstva SR 

 
Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na úhradu nájomného.  

 

 
 

 

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 

poskytovaním zľavy z nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom                                                  

na dotáciu MH SR 16.3.2020 - 19.5.2020 

 

Identifikácia nájomcu Obchodné meno: ROXY CATERING s.r.o. 

Sídlo: Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01 

Zastúpená: Peter Ondruššek, konateľ 

DIČ: 2022284924 

IČ DPH: SK 2022284924 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava 1 

 

Účel nájmu Prevádzkovanie jedálne, kuchyne, kancelárie a skladov 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

IV/14/11/Mark.oddelenie – Uznesenie č. 11 zo dňa 

19.05.2010  

IV/15/11/Mark.oddelenie – Uznesenie č. 5 zo dňa 

15.12.2010 

IV/175/11/Mark.oddelenie – Uznesenie č. 26 zo dňa 

22.6.2011 

Schválená výška nájomného 40 EUR/m2/rok 

Schválená výška poplatkov za 

energie  

233,51 EUR/mesiac- teplo 

Zmluva Zmluva IV/14/11/Mark.oddelenie, 

Dodatok č. 1 - IV/15/11/Mark. oddelenie 

Dodatok č. 2 – IV/175/11/Mark.oddelenie 

Doba nájmu 1. 9. 2010 – 31. 08. 2020 

Návrh   

Nájomné 46634,40 EUR/rok 

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

1943,10 EUR 

50% 

Doba zníženého nájmu a služieb 

t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu Ministerstvo 

hospodárstva SR 

od 16. marca 2020 do  19. mája 2020 

     
Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na úhradu nájomného.  
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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 

poskytovaním zľavy z nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom                                                  

na dotáciu MH SR 16.3.2020 - 19.5.2020 

 

Identifikácia nájomcu Obchodné meno: ROXY CATERING s.r.o. 

Sídlo: Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01 

Zastúpená: Peter Ondruššek, konateľ 

DIČ: 2022284924 

IČ DPH: SK 2022284924 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava 1 

 

Účel nájmu Prevádzkovanie terasy pre účel stravovania 

 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

Z/2019/574/IV/VMĽŠ/OLP/ – Uznesenie č. 14/2019 zo 

dňa 13.02.2019  

D/2019/2443/IV/VMĽŠ/OLP – Uznesenie č. 121/2019 zo 

dňa 16. 10. 2019 

Schválená výška nájomného 8 EUR/m2/rok 

Schválená výška poplatkov za 

energie  

- 

Zmluva Zmluva Z/2019/574/IV/VMĽŠ/OLP 

Dodatok č. 1 – D/2019/2443/IV/VMĽŠ/OLP 

 

Doba nájmu 13. 02. 2019 – 31. 12. 2021 

Návrh   

Nájomné 1 337,84 €/rok 

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

55,74 EUR 

50% 

Doba zníženého nájmu a služieb 

t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu Ministerstvo 

hospodárstva SR 

od 16. marca 2020 do  05. mája 2020 

     
Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na úhradu nájomného.  

 

 

 

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 

poskytovaním zľavy z nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom                                                  

na dotáciu MH SR 16.3.2020 - 19.5.2020 
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Identifikácia nájomcu Obchodné meno: GAST TOM, s.r.o. 

Sídlo:                  Šášovská 3018/14, 851 06  Bratislava 

Zastúpená:          PhDr. Ing. Tomáš Kaiser - konateľ 

DIČ:                    2022862622     

IČ DPH:              SK2022862622 

Zapísaná:             Obchodný register Okr. Súdu  

                             Bratislava I, oddiel Sro, vložka 

                             Č.59132/B 

 

Účel nájmu Nebytový priestor školskej kuchyne a jedálne o výmere 

420 m² a skladové priestory na prízemí o výmere 15,24 

m² 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

Uznesenie č. 38/2018 z 15. riadneho zasadnutia 

Akademického senátu UK v Bratislave dňa 9. mája 2018 

Schválená výška nájomného 36 144,- € ročne / 3 012,- € mesačne 

Schválená výška poplatkov za 

energie  

Elektrická energia: 664,80 €  s DPH štvrťročne 

Plyn: 664,80 € s DPH štvrťročne 

Dodávka tepla: 312,- € s DPH preddavkovo mesačne 

Dodávka teplej a studenej vody: 66,- € s DPH 

preddavkovo mesačne 

Komunálny odpad: 260,- € s DPH preddavkovo mesačne 

 

Zmluva Z/2018/1683/IV/FTVŠ/OLP  /č. 11/2018/ 

Doba nájmu 1.10.2018 do 30.9.2023 

Návrh   

Nájomné  

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

50% (päťdesiat percent) zo sumy 

64 dní x 97,16 EUR celkom Eur  6 218,24 

 

Doba zníženého nájmu a služieb 

t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu Ministerstvo 

hospodárstva SR 

od 16. marca 2020 do 19.mája 2020 (nakoľko 19.5.2020 

FTVŠ UK prešlo do kontaktného režimu) celkom 64 dní 

Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na úhradu nájomného.  
 

 

10.  

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

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

lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas 

poskytovaním zľavy z nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom                                                  

na dotáciu MH SR 16.3.2020 - 19.5.2020 

 

 

Identifikácia nájomcu Obchodné meno: GAST TOM s.r.o. 

Sídlo:                  Šášovská 3018/14, 851 06  Bratislava 

Zastúpená:          Ing. Tomáš Kaiser - konateľ 

DIČ:                    2022862622 

IČ DPH:              SK2022862622 
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Zapísaná:            Obchodný register Okresného súdu 

                            Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 

                            59132/B 

Účel nájmu Nebytový priestor  Akademického klubu Lafranconi 

o celkovej výmere 189,53 m² 

obchodný priestor  miestnosť klubu o výmer 126,70m² 

obslužný priestor  chodba, WC o výmere 42,03 m² 

sklad o výmere 20,80 m² 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

Uznesenie č . 67/2019 z 23. riadneho zasadnutia 

Akademického  senátu UK dňa 15.5.2019 

Schválená výška nájomného 6 253,03 € ročne / 521,09 € mesačne 

Schválená výška poplatkov za 

energie  

El. energia, dodávka studenej a teplej úžitkovej vody: 

kvartálne podľa skutočnej spotreby 

Dodávka tepla na vykurovanie: 72,- € zálohovo mesačne 

Odvoz odpadu: paušálny poplatok: 10,- € mesačne 

Zmluva Z/2019/1559/IV/FTVŠ/Dekanát   /č.4/2019/ 

Doba nájmu 1.7.2019 do 30.6.2021 

Návrh   

Nájomné  

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

50% (päťdesiat percent) zo sumy  

64 dní x 16,81 EUR celkom 1 075,84  EUR 

 

Doba zníženého nájmu a služieb 

t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu Ministerstvo 

hospodárstva SR 

od 16. marca 2020 do 19.mája 2020 (nakoľko 19.5.2020 

FTVŠ UK prešlo do kontaktného režimu) celkom 64 dní 

Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na úhradu nájomného. 









UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
DEKANÁT 

Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1 
 

 

Telefón: +421 2 9013 1332 E-mail: radoslav.stevcik@ uniba.sk Internet: www.fphil.uniba.sk 

IČO: 00397865 IČ DPH: SK2020845332 

 

 

Akademický senát UK  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo nám. 6 

816 06 Bratislava 

 

 
Naša značka:   DEK/6287/2020/A II/2    V Bratislave dňa 30.09.2020  

 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK  

so zmenou výšky nájomného  

 

  

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK so zmenou výšky nájomného (ďalej len „žiadosť“) 

sa podáva 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, smernice rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave č. 18/2010, Nakladanie s majetkom Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

V súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) vydáva, resp. 

novelizuje štát množstvo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých cieľom je podpora 

riešenia negatívnych následkov šírenia uvedenej choroby. Niektoré z týchto predpisov majú 

priamy dopad na nájomné vzťahy UK. 

 

V tejto súvislosti došlo k vydaniu zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 

opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v 

justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o mimoriadnych 

opatreniach“).  

 

Dňa 17. júna 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 155/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon 

č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona o mimoriadnych 

opatreniach (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“). 

 

Ustanovenie § 13c zákona o poskytovaní dotácií upravuje komplexne dotáciu na úhradu 

nájomného. 

 

V súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu došlo k poklesu, resp. úplnému výpadku 

tržieb u niektorých nájomcov, s ktorými má UK alebo jej správcovia majetku uzatvorené 

zmluvy 30o nájme nebytových priestorov alebo zmluvy o nájme pozemkov.  

 

Odporúčam z dôvodu záujmu o pokračovanie v ďalšej spolupráci s nájomcami a  

s ohľadom na doterajšiu spokojnosť s poskytovanými službami, ktoré nájomca poskytuje na 

UK vyhovieť žiadostiam nájomcov nasledovne: 

 

http://www.fphil.uniba.sk/


 

Identifikácia nájomcu 

Obchodné meno: GAST TOM, s.r.o. 

Sídlo: Šášovská 1380/14, 85106 Bratislava 

Zastúpená: PhDr. Ing. Tomáš Kaiser 

IČO: 44822316, DIČ: 2022862622 

IČ DPH: SK2022862622 

Zapísaná: v OR OS BA 1, oddiel: Sro, vložka číslo:  59132/B 

Účel nájmu Školská jedáleň, stravovanie pre študentov a zamestnancov 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

č. 187/15 zo dňa 21. 10. 2015 

Schválená výška nájomného 90 €/m2/rok kuchyňa, 55 €/m2/rok jedáleň 

Schválená výška poplatkov za 

energie  
Podľa skutočnej spotreby 

Zmluva IV/44/2015/FiF, dodatok Z/2019/1905/IV/FiF/OLP 

Doba nájmu 1.11.2015 do 30.8.2019, resp. od 1.9.2019 do 30.6.2021 

Návrh  Znížiť nájomné o 50% 

Nájomné 1000,00 €/ mesiac 

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

500,00 €/ mesiac 

50% 

Doba zníženého nájmu a služieb 
t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu MH SR 

od 16. marca 2020 do 19. mája 2020 

Zdôvodnenie 

Na základe Opatrenia č. OLP/2595/2020 Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo 

dňa 15.3.2020 sa s účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 uzatvorili 

všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce 

služby okrem výnimiek, ktoré sú uvedené taxatívne v predmetnom 

opatrení. 

Z dôvodu uzatvorenia prevádzok nebolo možné, aby prevádzky 

v čase ich uzavretia Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky vykonávali svoju činnosť v priestoroch, ktoré mali 

prenajaté od UK resp. jej správcov majetku. 

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na 

príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť na úhradu nájomného, 

ktorým je plnenie v peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený 

podľa nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho 

poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je 

právo nájomcu užívať najneskôr od 1. februára 2020 predmet nájmu 

(ďalej len „dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na dohodnutý 

účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej 

správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a 

školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením 

vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne 

obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej 

len „sťažené užívanie“); dotácia na nájomné sa neposkytuje 

poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa 

poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. 

Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na úhradu 

nájomného. 



 

Identifikácia nájomcu 

Obchodné meno: GAST TOM, s.r.o. 

Sídlo: Šášovská 1380/14, 85106 Bratislava 

Zastúpená: PhDr. Ing. Tomáš Kaiser 

IČO: 44822316, DIČ: 2022862622 

IČ DPH: SK2022862622 

Zapísaná: v OR OS BA 1, oddiel: Sro, vložka číslo:  59132/B 

Účel nájmu Bufet, stravovanie pre študentov a zamestnancov 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

č. 59/2019 zo dňa 15.5.2019 

Schválená výška nájomného 264 €/m2/rok 

Schválená výška poplatkov za 

energie  
Podľa skutočnej spotreby 

Zmluva Z/2019/1284/IV/FiF/OLP 

Doba nájmu od 1.6.2019 do 30.6.2021 

Návrh  Znížiť nájomné o 50% 

Nájomné 739,20 €/ mesiac 

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

369,60 €/ mesiac 

50% 

Doba zníženého nájmu a služieb 
t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu MH SR 

od 16. marca 2020 do 19. mája 2020 

Zdôvodnenie 

Na základe Opatrenia č. OLP/2595/2020 Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo 

dňa 15.3.2020 sa s účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 uzatvorili 

všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce 

služby okrem výnimiek, ktoré sú uvedené taxatívne v predmetnom 

opatrení. 

Z dôvodu uzatvorenia prevádzok nebolo možné, aby prevádzky 

v čase ich uzavretia Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky vykonávali svoju činnosť v priestoroch, ktoré mali 

prenajaté od UK resp. jej správcov majetku. 

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na 

príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť na úhradu nájomného, 

ktorým je plnenie v peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený 

podľa nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho 

poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je 

právo nájomcu užívať najneskôr od 1. februára 2020 predmet nájmu 

(ďalej len „dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na dohodnutý 

účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej 

správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a 

školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením 

vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne 

obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej 

len „sťažené užívanie“); dotácia na nájomné sa neposkytuje 

poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa 

poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. 

Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na úhradu 

nájomného. 



Identifikácia nájomcu 

Obchodné meno: KNIHOMOL, s.r.o. 

Sídlo: Lotyšská 24, 821 06 Bratislava  

Zastúpená: Darina Švihranová, Juraj Gregor 

IČO: 47437731, DIČ: 2023874380 

IČ DPH: SK2023874380 

Zapísaná: v OR OS BA 1, oddiel: Sro, vložka číslo:  92710/B 

Účel nájmu Kníhkupectvo, predaj kníh 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

č. 1/2014 zo dňa 19. 3. 2014  

resp. č. 119/2019 zo dňa 17.10.2018 (dodatok) 

Schválená výška nájomného 54,15 €/m2/rok 

Schválená výška poplatkov za 

energie  
Podľa skutočnej spotreby 

Zmluva č. IV/5/2014/FiF UK, resp. D/2018/2169/IV/FiF/OLP 

Doba nájmu od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2022 

Návrh  Znížiť nájomné o 50% 

Nájomné 1 019,92 €/ mesiac 

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

509,96 €/ mesiac 

50% 

Doba zníženého nájmu a služieb 
t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu MH SR 

od 16. marca 2020 do 21. apríla 2020 

Zdôvodnenie 

Na základe Opatrenia č. OLP/2595/2020 Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo 

dňa 15.3.2020 sa s účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 uzatvorili 

všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce 

služby okrem výnimiek, ktoré sú uvedené taxatívne v predmetnom 

opatrení. 

Z dôvodu uzatvorenia prevádzok nebolo možné, aby prevádzky 

v čase ich uzavretia Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky vykonávali svoju činnosť v priestoroch, ktoré mali 

prenajaté od UK resp. jej správcov majetku. 

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na 

príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť na úhradu nájomného, 

ktorým je plnenie v peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený 

podľa nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho 

poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je 

právo nájomcu užívať najneskôr od 1. februára 2020 predmet nájmu 

(ďalej len „dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na dohodnutý 

účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej 

správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a 

školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením 

vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne 

obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej 

len „sťažené užívanie“); dotácia na nájomné sa neposkytuje 

poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa 

poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. 

Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na úhradu 

nájomného. 

 



Súčasne sťahujem žiadosť zo dňa 30.7.2020 naše číslo: DEK 5246/2020/A II/2 ako 

bezpredmetnú. 

 

S pozdravom 

 

 

 

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 

             dekan fakulty  



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

__________________________________________________________________________________________________ 

         IČO:                                                                              E-mail:                                               

         00 397 865                                    simanova7@uniba.sk                 

 

 

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

 

Akademický senát UK  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo nám. 6 

816 06 Bratislava 

 

 
Naša značka: 3546/2020/OSN        V Bratislave dňa 30.10.2020  

 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK  

so zmenou výšky nájomného  

 

  

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK so zmenou výšky nájomného (ďalej len „žiadosť“) sa podáva 

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, smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 

18/2010, Nakladanie s majetkom Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

V súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) vydáva, resp. novelizuje 

štát množstvo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých cieľom je podpora riešenia 

negatívnych následkov šírenia uvedenej choroby. Niektoré z týchto predpisov majú priamy 

dopad na nájomné vzťahy UK. 

 

V tejto súvislosti došlo k vydaniu zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 

opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v 

justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o mimoriadnych 

opatreniach“).  

 

Dňa 17. júna 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 155/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 

71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona o mimoriadnych 

opatreniach (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“). 

 

Ustanovenie § 13c zákona o poskytovaní dotácií upravuje komplexne dotáciu na úhradu 

nájomného. 

 

V súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu došlo k poklesu, resp. úplnému výpadku tržieb 

u niektorých nájomcov, s ktorými má UK alebo jej správcovia majetku uzatvorené zmluvy 

o nájme nebytových priestorov alebo zmluvy o nájme pozemkov.  

 

Vedenie UK odporúča z dôvodu záujmu o pokračovanie v ďalšej spolupráci s nájomcami 

a  s ohľadom na doterajšiu spokojnosť s poskytovanými službami, ktoré nájomca poskytuje na 

UK vyhovieť žiadostiam nájomcov nasledovne: 
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Identifikácia nájomcu Obchodné meno: Ladislav Méry Ing.. - HEURÉKA 

Sídlo: Gazdovský rad 35/49, 931 01 Šamorín 

Zastúpená: Ing. Ladislav Méry 

DIČ: 11 703 776 

IČ DPH: 1020362563 

Zapísaná: v Živnostenskom registri Slovenskej 

republiky Obvodný úrad Dunajská Streda, č. živ. 

oprávnenia 201 - 9520 

 

Účel nájmu Prevádzkovanie predajne kníh, učebníc a doplnkového 

tovaru. 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

Uznesenie č. 67/2017 Akademického senátu UK 

v Bratislave zo dňa 03.05.2017 

Schválená výška nájomného 1 199,66 €/  I. štvrťrok 

1 199,66 €/ II.štvrťrok 

t.j. mesačne 399,89 € 

Schválená výška poplatkov za 

energie  

125,-€/štvrťrok 

Cena za služby nie sú súčasťou ceny za nájom 

Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov IV/117/17/RUK 

Doba nájmu Do 31.12.2022 

Špecifikácia predmetu nájmu Predmetom nájmu je nebytový priestor o celkovej 

rozlohe 35,54 m2 (predajňa kníh, učebníc 

a doplnkového tovaru ) nachádzajúce sa v Bratislave 

na Šafárikovom nám. č. 6, objekt historickej budovy č. 

súp. 78 na pozemku parc. č. 206, k. ú. Staré mesto, 

zapísané na LV č. 3405. 

 

Návrh   

Nájomné po zľave 199,95 €/mesiac 

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

199,95 € € 

 

50 % 

Doba zníženého nájmu a služieb 

t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu Ministerstvo 

hospodárstva SR 

16.03.2020 do 21.04.2020 



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

__________________________________________________________________________________________________ 

         IČO:                                                                              E-mail:                                               

         00 397 865                                    simanova7@uniba.sk                 

 

Zdôvodnenie Na základe Opatrenia č. OLP/2595/2020 Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri 

ohrození verejného zdravia zo dňa 15.3.2020 sa 

s účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 uzatvorili 

všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky 

poskytujúce služby okrem výnimiek, ktoré sú uvedené 

taxatívne v predmetnom opatrení. 

 

Z dôvodu uzatvorenia prevádzok nebolo možné, aby 

prevádzky v čase ich uzavretia Úradom verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky vykonávali svoju 

činnosť v priestoroch, ktoré mali prenajaté od UK 

resp. jej správcov majetku. 

 

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

hospodárstva SR na príslušný rozpočtový rok možno 

poskytnúť na úhradu nájomného, ktorým je plnenie v 

peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa 

nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa 

právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny 

vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať 

najneskôr od 1. februára 2020 predmet nájmu (ďalej 

len „dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na 

dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením 

následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej 

správy na úseku verejného zdravotníctva, 

zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením 

vyučovania na školách a v školských zariadeniach 

alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti 

verejnosti v predmete nájmu (ďalej len „sťažené 

užívanie“); dotácia na nájomné sa neposkytuje 

poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, 

ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú 

starostlivosť. 

 

Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na 

úhradu nájomného. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         ___________________________ 
                                                                                                          prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
                                                                                                                          rektor UK 
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Právnická fakulta 

Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 313, 810 00 BRATISLAVA 1 

 

 

 

 

 

Akademický senát UK  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo nám. 6 

816 06 Bratislava 

 

 

Naša značka:   Sekr.349/2020AIII/1                   V Bratislave dňa 30.09.2020  

 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK  

so zmenou výšky nájomného  

 

  

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK so zmenou výšky nájomného (ďalej len „žiadosť“) sa podáva 

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, smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 

18/2010, Nakladanie s majetkom Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

V súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) vydáva, resp. novelizuje 

štát množstvo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých cieľom je podpora riešenia 

negatívnych následkov šírenia uvedenej choroby. Niektoré z týchto predpisov majú priamy dopad 

na nájomné vzťahy UK. 

 

V tejto súvislosti došlo k vydaniu zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach 

v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach“).  

  

Dňa 17. júna 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 155/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 

Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov a o doplnení zákona o mimoriadnych 

opatreniach (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“). 

 

Ustanovenie § 13c zákona o poskytovaní dotácií upravuje komplexne dotáciu na úhradu 

nájomného. 

 

V súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu došlo k poklesu, resp. úplnému výpadku tržieb 

u niektorých nájomcov, s ktorými má UK alebo jej správcovia majetku uzatvorené zmluvy 

o nájme nebytových priestorov alebo zmluvy o nájme pozemkov.  

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „PraF UK“) odporúča 

z dôvodu doterajšej spokojnosti s nájomcom, ako aj z dôvodu záujmu o pokračovanie v ďalšej 

spolupráci s nájomcom vyhovieť žiadosti nájomcu nasledovne: 
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Identifikácia nájomcu Obchodné meno: T-J s.r.o. 

Sídlo: Brnianska 3717/29, Bratislava - mestská časť 

Staré Mesto 811 04 

Zastúpená: Tomáš Jozaniak, konateľ 

DIČ: 2120565194 

IČ DPH: SK2120565194 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava 1 

 

Účel nájmu Reštaurácia – komerčná prevádzka 

Celková úžitková podlahová plocha vo výmere 338,01 

m2 

Predchádzajúci písomný súhlas AS 

UK na nájom nehnuteľného majetku  

Uznesenie č. 22/18.12.2019 

Schválená výška nájomného 19 EUR/m2 /mesiac 

Schválená výška poplatkov za 

energie  

elektrická energia, plyn, vodné-stočné, OLO, 

vykurovanie podľa skutočnej spotreby nájomcu, + 

DPH 

Zmluva Z/2019/2934/IV/PraF/dek. 

Doba nájmu Od 1.1.2020 do 31.12.2024 

Návrh  Ide o zľavu z nájomného v rámci nájmu časti 

nebytového priestoru č. NP01 nachádzajúceho sa v 

polyfunkčnom  objekte so súp. č. 56, vchod Vajanského 

nábrežie, prízemie, zapísaného na liste vlastníctva 

5552, vedenom Okresným úradom Bratislava, 

katastrálny odbor pre okres Bratislava I, obec BA – m.č. 

Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto 

nasledovne:  Nebytový priestor č. NP01 v stavbe 

súpisné číslo 56 na pozemku parc. č. 224 (parcela 224 

pod stavbou je evidovaná na LV č. 7487), popis stavby 

polyfunkčný objekt; vchod do nebytového priestoru sa 

nachádza na Vajanského nábreží, nebytový priestor sa 

nachádza na prvom podzemnom podlaží, prízemí a na 

prvom a druhom poschodí.  

Vlastníkom nebytového priestoru je Univerzita 

Komenského v Bratislave, správcom je Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. 

Prenajímaná časť nebytového priestoru má samostatný 

vchod z Prešernovej ulice; prenajímaná časť 

nebytového priestoru zaberá časť prvého podzemného 

podlažia a je v nej prevádzkovaná reštaurácia BeAbout. 

Podľa znaleckého posudku znalca Ing. Marcela Michtu, 

číslo posudku 187/2019, vo veci stanovenia všeobecnej 

hodnoty nájmu predmetných priestorov, bola celková 

úžitková podlahová plocha určená vo výmere 338,01 

m2. 

Nájom bol schválený uznesením Akademickým 

senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18. 

12. 2019 uznesením č. 22/18.12.2019. Následne bola s 

nájomcom (spoločnosť T-J s.r.o., sídlo: Brnianska 

3717/29, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04, 
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IČO: 50 980 416) uzatvorená dňa 19. 12. 2019 zmluva 

o nájme nebytových priestorov, č. 

Z/2019/2934/IV/PraF/dek. 

Nájomné bolo dojednané vo výške 6 422,19 EUR 

mesačne za celkovú výmeru predmetu nájmu, čo 

predstavuje kvartálne 19.266,57 EUR. 

V súlade so štátnou schémou pomoci navrhujeme 

poskytnúť zľavu a požiadať o dotáciu za obdobie 

sťaženého užívania od 16.3.2020 do 19.5 2020 (t.j. 65 

dní) a to vo výške 50%, čo podľa oficiálnej kalkulačky 

zriadenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej 

republiky na tieto účely predstavuje sumu vo výške 

6 957,38 EUR. 

 

Nájomné 6 422,19 EUR/ mesiac, 19.266,57 EUR/štvrťrok 

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

3 211,10 

50 

Doba zníženého nájmu a služieb 

t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu Ministerstvo 

hospodárstva SR 

od 16. marca 2020 do 19. mája 2020 

Zdôvodnenie Na základe Opatrenia č. OLP/2595/2020 Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri 

ohrození verejného zdravia zo dňa 15.3.2020 sa 

s účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 uzatvorili 

všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky 

poskytujúce služby okrem výnimiek, ktoré sú uvedené 

taxatívne v predmetnom opatrení. 

Z dôvodu uzatvorenia prevádzok nebolo možné, aby 

prevádzky v čase ich uzavretia Úradom verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky vykonávali svoju 

činnosť v priestoroch, ktoré mali prenajaté od UK resp. 

jej správcov majetku. 

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

hospodárstva SR na príslušný rozpočtový rok možno 

poskytnúť na úhradu nájomného, ktorým je plnenie v 

peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa 

nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa 

právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny 

vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať 

najneskôr od 1. februára 2020 predmet nájmu (ďalej len 

„dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na dohodnutý 

účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 

opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného 

zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských 

zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR znemožnené uzavretím predmetu nájmu, 

prerušením vyučovania na školách a v školských 

zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom 

prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej len 

„sťažené užívanie“); dotácia na nájomné sa neposkytuje 
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poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, 

ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú 

starostlivosť. 

Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na 

úhradu nájomného. 

 

 

 

 

S úctou 

 

 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

             dekan fakulty 
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Akademický senát UK  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo nám. 6 

816 06 Bratislava 

 

 

Naša značka:        V Bratislave dňa 02. 10. 2020  

 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK  

so zmenou výšky nájomného  

 

  

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK so zmenou výšky nájomného (ďalej len „žiadosť“) sa podáva 

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, smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 

18/2010, Nakladanie s majetkom Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

V súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) vydáva, resp. novelizuje 

štát množstvo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých cieľom je podpora riešenia 

negatívnych následkov šírenia uvedenej choroby. Niektoré z týchto predpisov majú priamy 

dopad na nájomné vzťahy UK. 

 

V tejto súvislosti došlo k vydaniu zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 

opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v 

justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o mimoriadnych 

opatreniach“).  

 

Dňa 17. júna 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 155/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 

71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona o mimoriadnych 

opatreniach (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“). 

 

Ustanovenie § 13c zákona o poskytovaní dotácií upravuje komplexne dotáciu na úhradu 

nájomného. 

 

V súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu došlo k poklesu, resp. úplnému výpadku tržieb 

u niektorých nájomcov, s ktorými má UK alebo jej správcovia majetku uzatvorené zmluvy 

o nájme nebytových priestorov alebo zmluvy o nájme pozemkov.  

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY 

STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA 

mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469 

 

s ek re tar iá t  r iad i t eľ a  
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Riaditeľ súčasti odporúča z dôvodu záujmu o pokračovanie v ďalšej spolupráci s nájomcami 

a  s ohľadom na doterajšiu spokojnosť s poskytovanými službami, ktoré nájomca poskytuje na 

UK vyhovieť žiadostiam nájomcov nasledovne: 

 

 

Identifikácia nájomcu Obchodné meno: ROXY CATERING s.r.o. 

Sídlo: Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01 

Zastúpená: Peter Ondruššek, konateľ 

DIČ: 2022284924 

IČ DPH: SK 2022284924 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava 1 

 

Účel nájmu Prevádzkovanie jedálne, kuchyne, kancelárie a skladov 

 

 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

IV/14/11/Mark.oddelenie – Uznesenie č. 11 zo dňa 

19.05.2010  

IV/15/11/Mark.oddelenie – Uznesenie č. 5 zo dňa 

15.12.2010 

IV/175/11/Mark.oddelenie – Uznesenie č. 26 zo dňa 

22.6.2011 

Schválená výška nájomného 40 EUR/m2/rok 

Schválená výška poplatkov za 

energie  

233,51 EUR/mesiac- teplo 

Zmluva Zmluva IV/14/11/Mark.oddelenie, 

Dodatok č. 1 - IV/15/11/Mark. oddelenie 

Dodatok č. 2 – IV/175/11/Mark.oddelenie 

Doba nájmu 1. 9. 2010 – 31. 08. 2020 

Návrh   

Nájomné 46634,40 EUR/rok 

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

1943,10 EUR 

50% 

Doba zníženého nájmu a služieb 

t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu Ministerstvo 

hospodárstva SR 

od 16. marca 2020 do  19. mája 2020 

Zdôvodnenie Na základe Opatrenia č. OLP/2595/2020 Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri 

ohrození verejného zdravia zo dňa 15.3.2020 sa 

s účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 uzatvorili 

všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky 

poskytujúce služby okrem výnimiek, ktoré sú uvedené 

taxatívne v predmetnom opatrení. 

 

Z dôvodu uzatvorenia prevádzok nebolo možné, aby 

prevádzky v čase ich uzavretia Úradom verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky vykonávali svoju 

činnosť v priestoroch, ktoré mali prenajaté od UK 

resp. jej správcov majetku. 
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Dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

hospodárstva SR na príslušný rozpočtový rok možno 

poskytnúť na úhradu nájomného, ktorým je plnenie v 

peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa 

nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa 

právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny 

vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať 

najneskôr od 1. februára 2020 predmet nájmu (ďalej 

len „dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na 

dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením 

následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej 

správy na úseku verejného zdravotníctva, 

zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením 

vyučovania na školách a v školských zariadeniach 

alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti 

verejnosti v predmete nájmu (ďalej len „sťažené 

užívanie“); dotácia na nájomné sa neposkytuje 

poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, 

ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú 

starostlivosť. 

 

Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na 

úhradu nájomného. 

 

     

 

 

 

 

 

      _________________________ 

            Ing. Peter Petro                                                                                              

riaditeľ VM Ľ. Štúra -  Mlyny UK 
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Akademický senát UK  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo nám. 6 

816 06 Bratislava 

 

 

Naša značka:        V Bratislave dňa 02. 10. 2020  

 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK  

so zmenou výšky nájomného  

 

  

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK so zmenou výšky nájomného (ďalej len „žiadosť“) sa podáva 

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, smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 

18/2010, Nakladanie s majetkom Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

V súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) vydáva, resp. novelizuje 

štát množstvo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých cieľom je podpora riešenia 

negatívnych následkov šírenia uvedenej choroby. Niektoré z týchto predpisov majú priamy 

dopad na nájomné vzťahy UK. 

 

V tejto súvislosti došlo k vydaniu zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 

opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v 

justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o mimoriadnych 

opatreniach“).  

 

Dňa 17. júna 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 155/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 

71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona o mimoriadnych 

opatreniach (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“). 

 

Ustanovenie § 13c zákona o poskytovaní dotácií upravuje komplexne dotáciu na úhradu 

nájomného. 

 

V súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu došlo k poklesu, resp. úplnému výpadku tržieb 

u niektorých nájomcov, s ktorými má UK alebo jej správcovia majetku uzatvorené zmluvy 

o nájme nebytových priestorov alebo zmluvy o nájme pozemkov.  

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY 

STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA 

mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469 

 

s ek re tar iá t  r iad i t eľ a  



 

__________________________________________________________________________________________________ 

         IČO:                           Telefón:                          E-mail:                                              Internet:                                         

         00 397 865                 0915 990 647                  vladimir.jon@uniba.sk                http://www.uniba.sk               

 

 

Riaditeľ súčasti odporúča z dôvodu záujmu o pokračovanie v ďalšej spolupráci s nájomcami 

a  s ohľadom na doterajšiu spokojnosť s poskytovanými službami, ktoré nájomca poskytuje na 

UK vyhovieť žiadostiam nájomcov nasledovne: 

 

 

Identifikácia nájomcu Obchodné meno: ROXY CATERING s.r.o. 

Sídlo: Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01 

Zastúpená: Peter Ondruššek, konateľ 

DIČ: 2022284924 

IČ DPH: SK 2022284924 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava 1 

 

Účel nájmu Prevádzkovanie terasy pre účel stravovania 

 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

Z/2019/574/IV/VMĽŠ/OLP/ – Uznesenie č. 14/2019 zo 

dňa 13.02.2019  

D/2019/2443/IV/VMĽŠ/OLP – Uznesenie č. 121/2019 

zo dňa 16. 10. 2019 

Schválená výška nájomného 8 EUR/m2/rok 

Schválená výška poplatkov za 

energie  

- 

Zmluva Zmluva Z/2019/574/IV/VMĽŠ/OLP 

Dodatok č. 1 – D/2019/2443/IV/VMĽŠ/OLP 

 

Doba nájmu 13. 02. 2019 – 31. 12. 2021 

Návrh   

Nájomné 1 337,84 €/rok 

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

55,74 EUR 

50% 

Doba zníženého nájmu a služieb 

t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu Ministerstvo 

hospodárstva SR 

od 16. marca 2020 do  05. mája 2020 

Zdôvodnenie Na základe Opatrenia č. OLP/2595/2020 Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri 

ohrození verejného zdravia zo dňa 15.3.2020 sa 

s účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 uzatvorili 

všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky 

poskytujúce služby okrem výnimiek, ktoré sú uvedené 

taxatívne v predmetnom opatrení. 

 

Z dôvodu uzatvorenia prevádzok nebolo možné, aby 

prevádzky v čase ich uzavretia Úradom verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky vykonávali svoju 

činnosť v priestoroch, ktoré mali prenajaté od UK 

resp. jej správcov majetku. 

 

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
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hospodárstva SR na príslušný rozpočtový rok možno 

poskytnúť na úhradu nájomného, ktorým je plnenie v 

peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa 

nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa 

právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny 

vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať 

najneskôr od 1. februára 2020 predmet nájmu (ďalej 

len „dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na 

dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením 

následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej 

správy na úseku verejného zdravotníctva, 

zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením 

vyučovania na školách a v školských zariadeniach 

alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti 

verejnosti v predmete nájmu (ďalej len „sťažené 

užívanie“); dotácia na nájomné sa neposkytuje 

poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, 

ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú 

starostlivosť. 

 

Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na 

úhradu nájomného. 

 

     

 

 

 

 

 

      _________________________ 

            Ing. Peter Petro                                                                                              

riaditeľ VM Ľ. Štúra -  Mlyny UK 
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 UNIVERZITA   KOMENSKÉHO   V BRATISLAVE 

Fakulta telesnej výchovy a športu 

Nábr. Arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava 81469 

 

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

 

 

 

Akademický senát UK  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo nám. 6 

816 06 Bratislava 

 

 

Naša značka: FTVS UK/10/2020      V Bratislave dňa 30.09.2020  

 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK  

so zmenou výšky nájomného  

 

  

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK so zmenou výšky nájomného (ďalej len „žiadosť“) sa podáva 

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, smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 

18/2010, Nakladanie s majetkom Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

V súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) vydáva, resp. novelizuje 

štát množstvo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých cieľom je podpora riešenia 

negatívnych následkov šírenia uvedenej choroby. Niektoré z týchto predpisov majú priamy dopad 

na nájomné vzťahy UK. 

 

V tejto súvislosti došlo k vydaniu zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach 

v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach“).  

 

Dňa 17. júna 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 155/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 

Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov a o doplnení zákona o mimoriadnych 

opatreniach (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“). 

 

Ustanovenie § 13c zákona o poskytovaní dotácií upravuje komplexne dotáciu na úhradu 

nájomného. 

 

V súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu došlo k poklesu, resp. úplnému výpadku tržieb 

u niektorých nájomcov, s ktorými má UK alebo jej správcovia majetku uzatvorené zmluvy 

o nájme nebytových priestorov alebo zmluvy o nájme pozemkov.  

 

Vedenie/Dekan/Riaditeľ súčasti odporúča z dôvodu záujmu o pokračovanie v ďalšej spolupráci 

s nájomcami a  s ohľadom na doterajšiu spokojnosť s poskytovanými službami, ktoré nájomca 

poskytuje na UK vyhovieť žiadostiam nájomcov nasledovne: 
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Identifikácia nájomcu Obchodné meno: GAST TOM, s.r.o. 

Sídlo:                  Šášovská 3018/14, 851 06  Bratislava 

Zastúpená:          PhDr. Ing. Tomáš Kaiser - konateľ 

DIČ:                    2022862622     

IČ DPH:              SK2022862622 

Zapísaná:             Obchodný register Okr. Súdu  

                             Bratislava I, oddiel Sro, vložka 

                             Č.59132/B 

 

Účel nájmu Nebytový priestor školskej kuchyne a jedálne 

o výmere 420 m² a skladové priestory na prízemí 

o výmere 15,24 m² 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

Uznesenie č. 38/2018 z 15. riadneho zasadnutia 

Akademického senátu UK v Bratislave dňa 9. mája 

2018 

Schválená výška nájomného 36 144,- € ročne / 3 012,- € mesačne 

Schválená výška poplatkov za 

energie  

Elektrická energia: 664,80 €  s DPH štvrťročne 

Plyn: 664,80 € s DPH štvrťročne 

Dodávka tepla: 312,- € s DPH preddavkovo mesačne 

Dodávka teplej a studenej vody: 66,- € s DPH 

preddavkovo mesačne 

Komunálny odpad: 260,- € s DPH preddavkovo 

mesačne 

 

Zmluva Z/2018/1683/IV/FTVŠ/OLP  /č. 11/2018/ 

Doba nájmu 1.10.2018 do 30.9.2023 

Návrh   

Nájomné  

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

50% (päťdesiat percent) zo sumy 

64 dní x 97,16 EUR celkom Eur  6 218,24 

 

Doba zníženého nájmu a služieb 

t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu Ministerstvo 

hospodárstva SR 

od 16. marca 2020 do 19.mája 2020 (nakoľko 

19.5.2020 FTVŠ UK prešlo do kontaktného režimu) 

celkom 64 dní 

Zdôvodnenie Na základe Opatrenia č. OLP/2595/2020 Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri 

ohrození verejného zdravia zo dňa 15.3.2020 sa 

s účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 uzatvorili 

všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky 

poskytujúce služby okrem výnimiek, ktoré sú uvedené 

taxatívne v predmetnom opatrení. 

 

Z dôvodu uzatvorenia prevádzok nebolo možné, aby 

prevádzky v čase ich uzavretia Úradom verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky vykonávali svoju 

činnosť v priestoroch, ktoré mali prenajaté od UK resp. 

jej správcov majetku. 
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Dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

hospodárstva SR na príslušný rozpočtový rok možno 

poskytnúť na úhradu nájomného, ktorým je plnenie v 

peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa 

nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa 

právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny 

vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať 

najneskôr od 1. februára 2020 predmet nájmu (ďalej len 

„dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na dohodnutý 

účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 

opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného 

zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských 

zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR znemožnené uzavretím predmetu nájmu, 

prerušením vyučovania na školách a v školských 

zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom 

prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej len 

„sťažené užívanie“); dotácia na nájomné sa neposkytuje 

poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, 

ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú 

starostlivosť. 

 

Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na 

úhradu nájomného. 
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 UNIVERZITA   KOMENSKÉHO   V BRATISLAVE 

Fakulta telesnej výchovy a športu 

Nábr. Arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava 81469 

 

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

 

 

 

Akademický senát UK  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo nám. 6 

816 06 Bratislava 

 

 

Naša značka:  FTVŠ UK/09/2020     V Bratislave dňa 30.9.2020  

 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK  

so zmenou výšky nájomného  

 

  

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK so zmenou výšky nájomného (ďalej len „žiadosť“) sa podáva 

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, smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 

18/2010, Nakladanie s majetkom Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

V súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) vydáva, resp. novelizuje 

štát množstvo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých cieľom je podpora riešenia 

negatívnych následkov šírenia uvedenej choroby. Niektoré z týchto predpisov majú priamy dopad 

na nájomné vzťahy UK. 

 

V tejto súvislosti došlo k vydaniu zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach 

v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach“).  

 

Dňa 17. júna 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 155/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 

Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov a o doplnení zákona o mimoriadnych 

opatreniach (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“). 

 

Ustanovenie § 13c zákona o poskytovaní dotácií upravuje komplexne dotáciu na úhradu 

nájomného. 

 

V súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu došlo k poklesu, resp. úplnému výpadku tržieb 

u niektorých nájomcov, s ktorými má UK alebo jej správcovia majetku uzatvorené zmluvy 

o nájme nebytových priestorov alebo zmluvy o nájme pozemkov.  

 

Vedenie/Dekan/Riaditeľ súčasti odporúča z dôvodu záujmu o pokračovanie v ďalšej spolupráci 

s nájomcami a  s ohľadom na doterajšiu spokojnosť s poskytovanými službami, ktoré nájomca 

poskytuje na UK vyhovieť žiadostiam nájomcov nasledovne: 
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Identifikácia nájomcu Obchodné meno: GAST TOM s.r.o. 

Sídlo:                  Šášovská 3018/14, 851 06  Bratislava 

Zastúpená:          Ing. Tomáš Kaiser - konateľ 

DIČ:                    2022862622 

IČ DPH:              SK2022862622 

Zapísaná:            Obchodný register Okresného súdu 

                            Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 

                            59132/B 

Účel nájmu Nebytový priestor  Akademického klubu Lafranconi 

o celkovej výmere 189,53 m² 

obchodný priestor  miestnosť klubu o výmer 126,70m² 

obslužný priestor  chodba, WC o výmere 42,03 m² 

sklad o výmere 20,80 m² 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

Uznesenie č . 67/2019 z 23. riadneho zasadnutia 

Akademického  senátu UK dňa 15.5.2019 

Schválená výška nájomného 6 253,03 € ročne / 521,09 € mesačne 

Schválená výška poplatkov za 

energie  

El. energia, dodávka studenej a teplej úžitkovej vody: 

kvartálne podľa skutočnej spotreby 

Dodávka tepla na vykurovanie: 72,- € zálohovo 

mesačne 

Odvoz odpadu: paušálny poplatok: 10,- € mesačne 

Zmluva Z/2019/1559/IV/FTVŠ/Dekanát   /č.4/2019/ 

Doba nájmu 1.7.2019 do 30.6.2021 

Návrh   

Nájomné  

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

50% (päťdesiat percent) zo sumy  

64 dní x 16,81 EUR celkom 1 075,84  EUR 

 

Doba zníženého nájmu a služieb 

t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu Ministerstvo 

hospodárstva SR 

od 16. marca 2020 do 19.mája 2020 (nakoľko 

19.5.2020 FTVŠ UK prešlo do kontaktného režimu) 

celkom 64 dní 

Zdôvodnenie Na základe Opatrenia č. OLP/2595/2020 Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri 

ohrození verejného zdravia zo dňa 15.3.2020 sa 

s účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 uzatvorili 

všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky 

poskytujúce služby okrem výnimiek, ktoré sú uvedené 

taxatívne v predmetnom opatrení. 

 

Z dôvodu uzatvorenia prevádzok nebolo možné, aby 

prevádzky v čase ich uzavretia Úradom verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky vykonávali svoju 

činnosť v priestoroch, ktoré mali prenajaté od UK resp. 

jej správcov majetku. 
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Dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

hospodárstva SR na príslušný rozpočtový rok možno 

poskytnúť na úhradu nájomného, ktorým je plnenie v 

peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa 

nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa 

právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny 

vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať 

najneskôr od 1. februára 2020 predmet nájmu (ďalej len 

„dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na dohodnutý 

účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 

opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného 

zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských 

zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR znemožnené uzavretím predmetu nájmu, 

prerušením vyučovania na školách a v školských 

zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom 

prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej len 

„sťažené užívanie“); dotácia na nájomné sa neposkytuje 

poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, 

ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú 

starostlivosť. 

 

Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na 

úhradu nájomného. 

 

 


