UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Materiál na 6. riadne zasadnutie Akademického senátu UK
dňa 21. októbra 2020

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
__________________________________________________

Materiál obsahuje:
1. Uznesenia a žiadosti o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu s nájmom
nehnuteľného majetku:
1. Elledanse, o.z.
2. INNT
3. Cervantesov Inštitút.

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan FiF UK

4. CENT-Laundromat VB C Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK
5. CENT-Laundromat ÁD-D Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK
6. Erasmus Student Network Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK
Comenius University
7. Vodácky klub Tatran
Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK
8. Euroinex, s.r.o.
Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK
9. Akademický športový
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
klub Dunaj
10. KARPATY Klub horských prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
športov
11. TK Filozof
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
12. Vajda Group, s.r.o.
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
13. Orange Slovensko, a.s.
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
14. Športový klub polície BA prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

telocvičňa
ambulancia odborného lekára
v. n.o. Španielskeho kráľovstva –
kancelárske priestory
práčovňa
práčovňa
študentský spolok
sklad
nápojové automaty
zvýšenie platieb za energie
zvýšenie platieb za energie
zvýšenie platieb za energie
zvýšenie platieb za energie
anténa
lodenica

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

Rozsah užívania
predmetu nájmu

Zdôvodnenie výberu
nájomcu

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Predmetom nájmu je predĺženie zmluvy o nájme nebytových
priestorov – telocvične o výmere 183,30 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove/stavbe č. súpisné 812, v suteréne budovy na ulici
Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava, vydanom Okresným úradom –
Katastrálnym odborom Bratislava III, druh stavby : Zastavané plochy
a nádvoria, číslo parcely 11276/29 o výmere 2289 m2, na ktorej sa
stavba nachádza.
Elledanse o.z.
Ružová dolina 25, 821 08 Bratislava
Zástúpená: Mgr. Art. Šárka Ondrišová, ArtD.
IČO: 37928929
Účelom nájmu je využitie priestorov telocvične na tréningový proces
športových aktivít.
Nájomné + ostatné poplatky za služby vo výške:
Telocvičňa 15,00 €/ 1 hod. x 911 hodín t. j. 13.665.00 €
za zmluvné obdobie
Nájom je oslobodený od DPH.
Platba za energie a služby je zahrnutá v sume poplatku za nájomné.
Nájomca žiada predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov
na obdobie: od 1.11..2020 do 20.6.2021.
Obdobie nájmu sa opakuje v pravidelnom období školského roka.
Pondelok od 15:30 – 19:30 hod.
Utorok od 15:45 – 20:00 hod.
Streda od 14:30 – 20:30 hod.
Štvrtok od 13:00 – 21:00 hod.
Piatok od 15:30 – 19:00 hod.
Súčasný nájomca Elledanse o.z., v zastúpení Mgr. Art. Šárka
Ondrišová, ArtD. si zmluvné záväzky plní v lehote splatnosti a preto
Farmaceutická fakulta UK má záujem pokračovať v poskytovaní
služieb nájmu nebytových priestorov - telocvične.
Neplánuje sa technické zhodnotenie

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

2.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Predmetom nájmu je predĺženie zmluvy o nájme nebytových
priestorov – miestnosti/ambulancie odborného lekára a spoločné
priestory o výmere 35,44 m2, z toho ambulancia 15,00 m2, sesterňa
8,20 m2, podiel na spoločných priestoroch 12,24 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove/stavbe súpisné číslo 4813, 2.NP na Ružinovskej
ul. 12 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, katastrálne
územie Ružinov, zapísané na liste vlastníctva č. 2994, vydanom
Okresným úradom, katastrálnym odborom Bratislava II, číslo parcely
15294/65 o výmere 528m 2, na ktorej sa stavba nachádza.

Identifikácia nájomcu

INNT, s.r.o.
adresa: Nobelova 13816/12B, 831 01 Bratislava - Nové mesto
zastúpená: MUDr. Ingrid Rattajová - konateľ
IČO : 45 304 092
Zapísaná: Obchodný register vo vl. číslo 62357/B oddiel Sro
SLK licencia : BA/2520/09
Účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie odborného
lekára.

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

Energie a služby

Doba nájmu

Zdôvodnenie výberu
nájomcu

ambulancia – 15,00 m2 80,- Eur / m2 / 1 rok 1.200,00 Eur / 1 rok
sesterňa – 8,20 m2
80,- Eur / m2/ 1 rok
656,00 Eur / 1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 12,24 m2
30,- Eur / m2 / 1 rok 367,20 Eur / 1 rok
Spolu za rok
2.223,20 Eur / 1 rok
Nájom je oslobodený od DPH.
Služby - Paušálne platby:
Voda a teplo sa navrhuje na 9,06 Eur / rok / m2 bez DPH, t.j.321,09
€ bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu 399,28 Eur / rok bez DPH
Celkom za služby 720,37 Eur/ročne plus DPH
Elektrická energia , internet a telefón sa účtujú podľa skutočnej
spotreby raz za mesiac.
Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu zmluvy.
Nájomca žiada predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov
od 21.10.2020 do 30.6.2023, na obdobie 3 rokov.
Zmluva o nájme nebytových priestorov bude obsahovať ustanovenie
o faktickom užívaní predmetu nájmu nájomcom INNT s.r.o. od
1.7.2020 do nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme nebytových
priestorov.
Súčasný nájomca INNT, s.r.o. zastúpený MUDr. Ingrid Rattajovou
užíva predmet zmluvy a plní si zmluvné záväzky v lehote splatnosti
a preto Farmaceutická fakulta UK má záujem pokračovať
v poskytovaní služieb odborného lekára.

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Neplánuje sa technické zhodnotenie

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 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
Doba nájmu
Zdôvodnenie výberu
nájomcu

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Nebytové priestory o výmere 27,96 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
so súpisným číslom 70 na ulici Gondova 2 v obci Bratislava – Staré
Mesto, okres Bratislava I, zapísaná na liste vlastníctva 3405 vedenom
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k.ú. Staré Mesto,
druh stavby “Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum”,
parcelné číslo 225/1, o výmere 3982 m2.
Cervantesov inštitút, prostredníctvom svojho centra vo Viedni,
verejná nezisková organizácia Španielskeho kráľovstva,
Schwarzenbergplatz 2, A-1010 Viedeň, Rakúsko
Kancelársky priestor.
Nájomné a služby:
400 €/mesačne (služby: elektrická energia, plyn, vodné-stočné,
OLO, vykurovanie).
od 01. 09. 2020 na neurčito
Nejde o nový nájom, ale o pokračovanie doterajšieho ročného
nájomného vzťahu na základe Zmluvy medzi Univerzitou
Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou a Cervantesovým
inštitútom, ktorá podlieha slovenským právnym predpisom.
Navrhujeme predĺžiť zmluvný vzťah formou dodatku k zmluvu
č. Z/2019/1945/IX/FiF/OLP zo dňa 3.9.2019 na dobu neurčitú
s výpovednou lehotou 3 mesiace. Táto forma spolupráce
Filozofickej fakulty UK s Cervantesovým inštitútom sa osvedčila a
fakulta má záujem na pokračovaní nájomného vzťahu. Uzatvorenie
nájmu na dobu neurčitú vníma vedenie fakulta ako voľnejšie pre obe
strany, v prípade, ak sa niektorá zo zmluvných strán rozhodne
zmluvný vzťah ukončiť, môže tak urobiť bez udania dôvodu.
K technickému zhodnoteniu priestorov nedošlo, v navrhovanom
predĺžení nájmu sa s ním ani nepočíta.

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

4.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere
17,94 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výšková
budova blok C, prízemie), 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 ktorej sa stavba nachádza.

Identifikácia nájomcu

CENT Laundromat s. r. o.
Sídlo : Nám. Hraničiarov 39, Bratislava 851 03
IČO : 51042321
DIČ : 2120590582 spoločnosť nie je platcom DPH
Práčovňa

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

Energie a služby
Doba nájmu
Zdôvodnenie výberu
nájomcu

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu,
riešenie jeho
odpisovania a spôsob
vyrovnania technického

Nájomné 103,- EUR/ m2/rok bez DPH
v termíne od 01. 11. 2020 do 31. 10. 2022
Nájomné 75,- EUR/m2/rok
v termíne od 01. 11. 2022 do 31. 10. 2024
Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 11. 2020 do 31.10. 2024.
Nájomca požiadal o prenájom nevyužitého priestoru vo výškovej
budove blok C.
Tento priestor je vhodný na účel nájmu práčovňa. Na základe
odporúčania technickým oddelením, bola vykonaná revízia a
následne oprava poškodeného potrubia popri VB. Dôvodom
rekonštrukcie potrubia bol fakt, že vzhľadom na zloženie
odchádzajúcej vody by sa mohol jeho stav počas prevádzkovania
práčovne výrazne zhoršiť. Vynaložené prostriedky na opravu
potrubia, ktoré činili sumu 1000 eur, zohľadňujeme v prenájme po
dobu 2 rokov, z toho dôvodu je cena za prenájom navýšená na
103,- EUR/ m2/rok bez DPH. Po 2 rokoch bude cena prenájmu
75,- EUR/m2/rok podľa platnej cenovej mapy.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje prenajať nájom do 31.10.2024.
V nájomnom priestore budú zo strany nájomcu vykonané nasledovné
úpravy: vnútorná elektroinštalácia (vrátane el. rozvádzača a

osvetlenia, na záver revízna správa), doplnenie a úprava rozvodov
vody, doplnenie a úprava vnútorných rozvodov kanalizácie,
dopojenie vzduchotechniky na existujúce odvodné potrubie, oprava
(výmena) sadrokartónový podhľad, doplnenie odtokového

zhodnotenia po
ukončení nájmu

záchytného žľabu na podstavci (domurovanie podstavca) s napojením
na kanalizačný odtok (bezpečnostný odtokový kanálik),
hydroizolácia hrubej podlahy (tekutá lepenka alebo podobný produkt,
podobne ako pri sprchových kútoch alebo bazénoch), nová podlahová
krytina (linoleum) s vytiahnutím a prevarením na sokle (dodatočná
ochrana proti zatečeniu aj vo vrstve linolea), prívodné vodovodné
potrubia budú pri vodomeroch opatrene elektrický ovladanými
ventilmi ovládanými riadiacim modulom podľa čidla zatopenia. Ak
by došlo k uniku vody, budú prívodne potrubia uzatvorene. Riadiaci
modul bude zároveň notifikovať servisné stredisko o vzniknutej
udalosti. Vo vstupných dverách bude z tohto dôvodu utesnený
zvýšený prah dverí.

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

Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere
9,5 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové
domky, blok D, 1NP), 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.

Identifikácia nájomcu

CENT Laundromat s. r. o.
Sídlo : Nám. Hraničiarov 39, Bratislava 851 03
IČO : 51042321
DIČ : 2120590582 spoločnosť nie je platcom DPH
Práčovňa

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

Nájomné 75,- EUR/ m2/rok bez DPH (t. j. 712,50 EUR bez DPH )
Energie a voda podľa skutočnej spotreby, faktúrované kvartálne.
Teplo fakturované zálohovo pomerne zo zálohy 16 EUR /m2/rok bez
DPH
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 12. 2020 do 30. 11. 2022.
Nájomca si prenajíma priestor od 01. 12. 2015.

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Platná nájomná zmluva reg. číslo: IV/90/2016/MO (IV/15/16/VMĽŠ)
bol uzatvorený na základe uznesenia AS UK č. 10.9/2015 zo
zasadnutia dňa 16. 12. 2015 bola uzatvorená dňa 14. 03. 2016
s rozsahom predmetu nájmu 9,5 m2 a dobou nájmu od 01. 12. 2015
do 30. 11. 2020.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť nájom do 30. 11. 2022
a tiež zvýšiť prenájom zo 71 EUR/ m2/rok na 75 EUR/ m2/rok bez
DPH.
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

Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere
25,46 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové
domky, blok D, 3 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.

Identifikácia nájomcu

Erasmus Student Network Comenius University, o.z.
Sídlo: Šafárikovo námestie 6 P.O.BOX 440 814 99 Bratislava
Zastúpená: Zuzana Razzouková
IČO: 51300605
študentský spolok, klubovňa

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

Nájomné 10 EUR/m2/rok bez DPH
Cena za energie 8 EUR plus DPH/ m2/rok
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 16. 11. 2020 do 31. 10. 2022.
Obdobie nájmu sa opakuje v pravidelnom období školského roka.
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2019 a žiada o predĺženie nájmu.
Zmluva o výpožičke reg. číslo: Z/2019/2572/XIV/VMĽŠ/OLP bola
uzatvorená 13.11.2019 s rozsahom predmetu nájmu 25,46 m2 a dobou nájmu
od 15. 11. 2019 do 15. 11. 2020.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť doba nájmu do 30. 10. 2022,
jednotková výška nájomného za m2 sa zvyšuje na 10 EUR/m2/rok bez DPH,
energie 8 EUR plus DPH/ m2/rok sa nemenia.

Energie 8 EUR plus DPH boli nastavené po konzultácii s oddelením
techniky, taktiež nájomca priestor nevyužíva na dennej báze, zdržuje sa
v ňom len pár hodín denne, z toho dôvodu je výška energii znížená.
Doposiaľ mal nájomca zmluvu o výpožičke za 0 EUR/ m2/rok nájom a 8
EUR plus DPH/ m2/rok energie.
ESN (Erasmu student network) je najväčšia študentská organizácia v
Európe. Naša sekcia ESN CU (Erasmus Student Network Comenius
University) spadá pod Univerzitu Komenského. Stručne v skratke. Staráme
sa o zahraničných študentov, ktorí prichádzajú na mobilitu Erasmus + práve
na Slovensko. Pomáhame im úplne so všetkým od prvého dňa ich príchodu.
Snažíme sa o ich zaradenie sa do spoločnosti, organizujeme im rôzde eventy
a riešime s nimi taktiež ubytovanie. Konkrétne s nimi osobne chodievame
na ubytovacie oddelenie, kde sa snažíme uľahčiť prácu Vašich
zamestnancov buď prekladom, vysvetlovaní, kde sa čo nachádza ako aj
pravidiel ako sa majú počas svojho pobytu správať. Väčšina z nich je
momentálne ubytovaná práve na internátoch, kde sa nachádza aj náš office.

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Neplánuje sa technické zhodnotenie

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

Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

Predmetom nájmu sú nebytové priestory – miestnosť č. 906
o výmere 20 m2. Nebytové priestory sa nachádzajú v budove
č. súpisné 6220, blok B9, prízemie, na ulici Botanická 7 v obci
Bratislava – m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV, katastrálne
územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom
Okresným úradom Bratislava –Katastrálny odbor, druh stavby 20 –
Iná budova, parcela č. 3146 o výmere 570 m2 na ktorej sa stavba
nachádza.
Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava, o.z.
Sídlo: Botanická 22/11, 841 04 Bratislava
IČO: 00686778
DIČ: 2020802487
IČ DPH: SK2020802487
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu na účely zriadenia
provizórneho dočasného skladu na uskladnenie športových potrieb.
Výška nájomného 39,83 €/ m2/ rok t.j. 796,60 € ročne za celkovú
výmeru 20 m2 prenajatých priestorov. Nájom je oslobodený od DPH.

Energie a služby

elektrická energia a ostatné služby je vo výške 344,18 €/ rok bez
DPH, vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2019.
Z toho: elektrická energia 268,99 € bez DPH
ostatné služby 75,19 € bez DPH
( revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá
strážna
služba, upratovanie spoločných priestorov, odvoz
a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia).

Doba nájmu
Zdôvodnenie výberu
nájomcu

Nájom sa uzatvára od 01.11.2020 do 31.03.2021.
Uchádzač je našim nájomcom od roku 2013, ktorý využíva nebytový
priestor každý rok sezónne na 5 mesiacov na uskladnenie športových
potrieb. Posledná Zmluva o nájme nebytových priestorov
č. Z/2020/274/IV/VID/TU.

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Bez technického zhodnotenia

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

8.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Predmetom nájmu je nebytový priestor – časť chodby vo vestibule

Identifikácia nájomcu

EUROINEX, s.r.o.
Sídlo: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 758 981
DIČ: 202 235 7579

o výmere 2 m2, ktorá sa nachádza v budove súpisné č. 6, blok D1.
prízemie, na ulici Botanická 25 v obci Bratislava - m.č. Karlova
Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané
na liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným úradom Bratislava –
Katastrálny odbor, druh stavby 11- budova pre školstvo na
vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3118 o výmere 1583 m2,
na ktorej sa stavba nachádza. Predmetom nájmu je nebytový
priestor – časť chodby vo vestibule o výmere 2 m2, ktorá sa
nachádza v budove súpisné č. 6161, blok D2. prízemie, na ulici
Botanická 25 v obci Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres Bratislava
IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva
č. 727 vydanom Okresným úradom Bratislava –Katastrálny odbor,
druh stavby 11- budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum,
číslo parcely 3117/7 o výmere 1472 m2, na ktorej sa stavba
nachádza.

IČ DPH: SK 202 235 7579
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Účelom nájmu nebytových priestorov je prevádzkovanie 2 ks
automatov na teplé nápoje a 2 ks automatov na balený kusový
potravinársky tovar na obdobie troch rokov.

Výška nájomného

Výška nájomného 150 €/ m2/ rok t.j. 600,00 € ročne za celkovú
výmeru 4 m2 prenajatých priestorov.
Cena za dodávku energií a poskytované služby spojené s nájmom
je vo výške: 540,88 €/ rok bez DPH,
vypočítaná na základe cien a nákladov v roku
2019.Z toho: elektrická energia 348,12 € bez DPH
vodné, stočné
5,28 € bez DPH
služby
187,48 € bez DPH
(revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna
služba, upratovanie spoločných priestorov, odvoz a likvidácia
odpadu, deratizácia a dezinsekcia).

Energie a služby

Doba nájmu
Zdôvodnenie výberu
nájomcu

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01.11.2020 do 31.10.2023.
Uchádzač je naším nájomcom od roku 2010. Má prenajaté nebytové
priestory vo VI Družba UK v budove D1, D2. Platná Zmluva o nájme
nebytových priestorov č. IV/124/17/Družba schválené uznesením č.
104/2017 z 11. Riadneho zasadnutia AS UK zo dňa 28.06.2017.
História zmlúv: IV/14/10/Družba, IV/1/11/Družba, IV/2/12/Družba,
IV/6/12/Družba, Z-Družba-2017-18, IV/123/17/Družba.
Bez technického zhodnotenia

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

9.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

Predmetom nájmu sú miestnosti na III. nadzemnom podlaží č. 316
o výmere 13,11 m2, č. 318 o výmere 13,78 m2, č. 320 o výmere
13,11 m2 a ½ soc. zariadenia k miestnosti č. 317b o výmere 4,46 m2,
t. j. 2,23 m2 a soc. zariadenie k miestnosti č. 317c o výmere 4,46 m2,
ktoré sa nachádzajú v budove Centra univerzitného športu, Lodenice
UK (ďalej ako „Lodenica UK”) na Botanickej ul. č. 7, Bratislava,
MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV, k. ú. Karlova Ves, zapísanej
na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. stavby 6216.
Akademický športový klub DUNAJ
Sídlo: Na Riviére 22,
841 04 Bratislava

IČO: 31808301
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška
nájomného,
energií a služieb
Doba nájmu
Zdôvodnenie výberu
nájomcu

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Miestnosti sa budú využívať ako kancelárske miestnosti pre trénerov
klubu.
Výška nájomného 60 €/ mesiac + 12,- € DPH spolu 72,-€ s DPH za
energie a služby spojené s užívaním NP.
Bez zmeny
Užívateľ Akademický športový klub DUNAJ v Lodenici UK – CUŠ
vykonáva športovú činnosť na základe zmluvy o nájme nebytových
priestorov od 13.04.2017. Záväzky voči prenajímateľovi si plní riadne
a včas. V danom prípade ide o zvýšenie sumy za poskytovanie služieb
spojených s prenájmom nebytových priestorov z dôvodu vysokých
nedoplatkov za poskytovanie služieb.
Bez technického zhodnotenia

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

10.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného,
energií a služieb
Doba nájmu
Zdôvodnenie výberu
nájomcu

Predmetom nájmu sú miestnosti na III. nadzemnom podlaží č. 315
o výmere 13,78 m2 a ½ soc. zariadenia k miestnosti č. 317b o výmere
4,46 m2, t. j. 2,23 m2, ktoré sa nachádzajú v budove Centra
univerzitného športu, Lodenice UK (ďalej ako „Lodenica UK”) na
Botanickej ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV,
k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. stavby
6216.
KARPATY Klub horských športov
Rovniakova 20
851 02 Bratislava
IČO: 30807173
Miestnosti sa budú využívať ako kancelárske miestnosti pre trénerov
klubu.
Výška nájomného 20 €/ mesiac + 4,- € DPH spolu 24,-€ s DPH za
energie a služby spojené s užívaním NP.
Bez zmeny
Užívateľ KARPATY Klub horských športov v Lodenici UK – CUŠ
vykonáva športovú činnosť na základe zmluvy o nájme nebytových
priestorov od 13.04.2017. Záväzky voči prenajímateľovi si plní riadne
a včas. V danom prípade ide o zvýšenie sumy za poskytovanie služieb

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

spojených s prenájmom nebytových priestorov z dôvodu vysokých
nedoplatkov za poskytovanie služieb.
Bez technického zhodnotenia

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

11.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného,
energií a služieb
Doba nájmu
Zdôvodnenie výberu
nájomcu

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Predmetom nájmu sú miestnosti na III. nadzemnom podlaží č. 321
o výmere 13,78 m2 a č. 322 o výmere 13,11 m2 a č. 317d, soc.
zariadenie o výmere 4,46 m2, ktoré sa nachádzajú v budove Centra
univerzitného športu, Lodenice UK (ďalej ako „Lodenica UK”) na
Botanickej ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV,
k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. stavby
6216.
Turistický klub Filozof Bratislava
Gondova 2
811 02 Bratislava
IČO: 30808022
Miestnosti sa budú využívať ako kancelárske miestnosti pre trénerov
klubu.
Výška nájomného 40 €/ mesiac + 8,- € DPH spolu 48,-€ s DPH za
energie a služby spojené s užívaním NP.
Bez zmeny
Užívateľ Turistický klub Filozof Bratislava v Lodenici UK – CUŠ
vykonáva športovú činnosť na základe zmluvy o nájme nebytových
priestorov od 10.04.2017. Záväzky voči prenajímateľovi si plní riadne
a včas. V danom prípade ide o zvýšenie sumy za poskytovanie služieb
spojených s prenájmom nebytových priestorov z dôvodu vysokých
nedoplatkov za poskytovanie služieb.
Bez technického zhodnotenia

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

12.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného,
energií a služieb
Doba nájmu
Zdôvodnenie výberu
nájomcu

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Predmetom nájmu sú miestnosti na III. nadzemnom podlaží č. 313
o výmere 13,58 m2 a č. 314 o výmere 13,08 m2 a soc. zariadenie
č. 317a, o výmere 4,46 m2, ktoré sa nachádzajú v budove Centra
univerzitného športu, Lodenice UK (ďalej ako „Lodenica UK”) na
Botanickej ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV,
k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. stavby
6216.
Vajda Group, s.r.o
Pri Starom Letisku 1/a
831 07 Bratislava
IČO: 35750006
Miestnosti sa budú využívať ako kancelárske miestnosti pre trénerov
klubu.
Výška nájomného 40 €/ mesiac + 8,- € DPH spolu 48,-€ s DPH za
energie a služby spojené s užívaním NP.
Bez zmeny
Užívateľ Vajda Group, s.r.o. v Lodenici UK – CUŠ vykonáva
športovú činnosť na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov
od 15.04.2017. Záväzky voči prenajímateľovi si plní riadne a včas. V
danom prípade ide o zvýšenie sumy za poskytovanie služieb
spojených s prenájmom nebytových priestorov z dôvodu vysokých
nedoplatkov za poskytovanie služieb.
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.

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

Predmetom nájmu je prenájom nebytových priestorov, plocha
o výmere 8,25 m2 a technicky súvisiacich priestorov nachádzajúcich
sa v novej budove UK Bratislave na Šafárikovom námestí č.6, súp.
č. 78, na parc. č. 207/5 k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405.
Orange Slovensko, a. s.,

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného,
energií a služieb
Doba nájmu
Zdôvodnenie výberu
nájomcu
Technické
zhodnotenie predmetu
nájmu

Metodova č. 8,
821 08 Bratislava;
IČO 35 697 270, DIČ 20220310578; IČ DPH SK20220310578;
bankové spojenie: Tatra banka, IBAN: SK06 1100 0000 0026 2300
5720.
Osoba poverená zastupovať a podpisovať zmluvy: Ing. Katarína
Brliťová, na základe Poverenia zo dňa 22.10.2019.
Nebytové priestory budú určené ako priestory:
a) Plocha o výmere 8,25 m2 v strešnej nadstavbe za účelom
umiestnenia základňovej stanice Orange Slovensko, a.s. a
umiestnenia troch trojmetrových stojanov s anténami na streche
strešnej nadstavby;
b) Priestory v/na budove, ktoré sú potrebné na káblové prepojenie,
ktoré nájomca na vlastné náklady zhotovil a prenajímateľ podpisom
zmluvy súhlasí so zriadením
Výška nájmu je 6 200, - €/rok, t.j. 1 550,- €/štvťrok. Nájom je
oslobodený od DPH.
Prenajímateľ neposkytuje nájomcovi služby spojené s užívaním
predmetu nájmu.
Nájomca žiada nájom na dobu do 30.11.2025.
Nájomca si prenajíma nebytové priestory od roku 15.11.2010 a zmluvné
záväzky si plní v lehote splatnosti.
Nebude riešené.

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

14.
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania

Predmetom nájmu je objekt lodenice (bývalý archív UK) a parkovacia
plocha, ktoré sa nachádzajú v Areáli UK na Botanickej ul. č. 7,
Bratislava, MČ, Karlova Ves, okres Bratislava IV, k. ú. Karlova Ves,
zapísanej na LV č. 727, č. par. 3153/1 o výmere 364 m2 zastavaná
plocha a nádvoria a par. č. 3153/2 o výmere 478 m2 zastavaná plocha
a nádvoria, stavba súp. č. stavby 6218 na parc. č. 3153/2.
Športový klub polície Bratislava
Záporožská 8
851 01 Bratislava
IČO: 00681989

Miestnosti budú využívané ako lodenica pre občianske združenie na
prípravu začínajúcich adeptov vodného športu.

predmetu nájmu
Výška nájomného,
energií a služieb

Doba nájmu
Zdôvodnenie výberu
nájomcu

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Navrhovaná cena za nájom je 363,40 €/mesiac bez DPH, t. J. 4 360,80
€/rok bez DPH.
Náklady na energie bude nájomca uhrádzať podľa skutočnej spotreby
štvrťročne (fakturáciu za služby a dodávku energií vykonáva VI
Družba).
Predĺženie nájmu na 5 rokov do 31.12.2025.
Užívateľ je občianske združenie Športový klub polície Bratislava, ktorý
v objekte UK vykonáva športovú činnosť na základe zmluvy o nájme
nebytových priestorov od 01. 01. 2011. Záväzky voči prenajímateľovi si
plní riadne a včas.
V danom prípade ide o predĺženie nájmu miestnosti pre občianske
združenie na prípravu začínajúcich adeptov vodného športu.
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.

ZMLUVA MEDZI UNIVERZITOU KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, FILOZOFICKOU FAKULTOU,
A CERVANTESOVÝM INŠTITÚTOM, KTORÁ PODLIEHA SLOVENSKÝM PRÁVNYM PREDPISOM

Na jednej strane:

Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava – Staré Mesto
Štatutárny orgán a zástupca:
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
IČO
00 397 865
DIČ
2020845332
IČ DPH
SK2020845332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
SK80 8180 0000 0070 0009 0650
(ďalej len „Univerzita Komenského“)

ktorej súčasťou je:

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Sídlo: Gondova ulica 2, 814 99 Bratislava – Staré Mesto
Dekan a zástupca:
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
SK80 8180 0000 0070 0009 0650
(ďalej len „Filozofická fakulta Univerzity Komenského“)
a

A na strane druhej:

I.

II.

Cervantesov inštitút prostredníctvom svojho centra vo Viedni,
verejná nezisková organizácia Španielskeho kráľovstva
Sídlo: Schwarzenbergplatz 2, A-1010 Viedeň, Rakúsko
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený: Carlos Ortega Bayón, riaditeľ centra Cervantesovho
inštitútu vo Viedni, na základe splnomocnenia riaditeľa
Cervantesovho inštitútu zo dňa
(ďalej ako „Cervantesov inštitút“)

Preambula
Cervantesov inštitút je verejnou neziskovou organizáciou patriacou pod Ministerstvo
zahraničných vecí, Európskej únie a spolupráce Španielskeho kráľovstva založenou na
základe Zákona 7/1991 zo dňa 21.marca, ktorého základným cieľom a poslaním je
podpora a šírenie španielskeho jazyka a kultúry v zahraničí, ako aj podpora opatrení a
činností, ktoré napomôžu naplnenie týchto cieľov a zlepšia ovládanie, používanie a
štúdium španielčiny ako cudzieho jazyka.
Univerzita Komenského v Bratislave je verejnoprávna inštitúcia - univerzitná vysoká
škola zriadená zákonom č. 375/1919 Zb., ktorým sa zriaďuje československá štátna
univerzita v Bratislave, ktorá svoju činnosť vykonáva na základe zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Univerzity
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III.

IV.

V.

VI.

Komenského je fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá má záujem
spolupracovať so Cervantesovým inštitútom a spolupodieľať sa na činnosti Auly
Cervantes za účelom uľahčenia prístupu k štúdiu španielčiny študentom a učiteľom
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ako aj ostatným záujemcom o španielsky
jazyk a kultúru v španielčine.
Obe strany majú záujem o vytvorenie spolupráce s cieľom založiť a prevádzkovať Aulu
Cervantes na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, s cieľom podporiť výučbu a
výskum španielskeho jazyka a kultúry v španielčine a slúžiť študentom, učiteľom,
výskumníkom, odborníkom a všetkým záujemcom o španielsky jazyk a kultúru v
španielčine využívajúc vlastné prostriedky Auly.
Cervantesov inštitút má záujem, aby Aula Cervantes umožnila prístup k rôznym
formám online kurzov Cervantesovho inštitútu AVE Global (kurzy v rozsahu 30
hodín/90 dní a tematické celky v rozsahu 10 hodín/21 dní). Kurzy sú organizované
podľa úrovní Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Cervantesov
inštitút bude tiež podporovať vzdelávanie tútorov kurzov AVE Global prostredníctvom
kurzov vyvinutých a komercializovaných inštitútom na vzdelávacích platformách.
Cervantesov inštitút má záujem na tom, aby Aula Cervantes propagovala získavanie
Diplomov zo španielčiny ako cudzieho jazyka DELE, nakoľko sú doplnkom kurzov
poskytovaných Filozofickou fakultou Univerzity Komenského a Aulou Cervantes a, v
konečnom dôsledku, nástrojom osobného rastu v akademickej a profesijnej oblasti.
Cervantesov inštitút má zároveň záujem ponúkať prípadným záujemcom na Slovensku
prostredníctvom Auly Cervantes medzinárodnú službu hodnotenia španielskeho jazyka
(SIELE), elektronickú službu hodnotenia a osvedčenia znalosti španielskeho jazyka, ako
aj skúšku zo znalostí španielskej ústavy a spoločensko-kultúrnych poznatkov
Španielska (CCSE), ktorá je potrebná na získanie španielskeho občianstva.
V súlade so všeobecnými podmienkami schválenými Správnou radou Cervantesovho
inštitútu na zasadnutí dňa 16. decembra 1998 platnými pre podpisovanie dohôd o
zriadení, uvedení do chodu a činnosti Ául Cervantes, bude inštitút podporovať účasť
ďalších spolupracujúcich inštitúcií, ktoré prispejú k financovaniu výdavkov
Cervantesovho inštitútu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Reflektujúc vyššie uvedené skutočnosti zúčastnené strany podpisujú túto zmluvu v súlade s
nasledujúcimi článkami.

(1)

Článok I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vytvoriť základný rámec pre spoluprácu medzi
Cervantesovým inštitútom a Univerzitou Komenského v súvislosti so založením a
činnosťou Auly Cervantes v priestoroch uvedených v Prílohe 1 tejto zmluvy,
nachádzajúcich sa v budove Univerzity Komenského na Gondovej ulici 2 v Bratislave,
ktoré Univerzita Komenského bezodplatne požičia Cervantesovmu inštitútu. V súlade
s tým Univerzita Komenského zaručuje, že daný priestor bude v takom stave a s
príslušným vybavením, aby bolo Aule Cervantes umožnené vykonávať jej aktivity. Dané
priestory sú zobrazené v Prílohe 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy (ďalej len
„zariadenia“).
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(1)

Článok II
Povinnosti Cervantesovho inštitútu
Cervantesov inštitút je povinný:
a. Riadiť a dohliadať na činnosť Auly Cervantes, jej personálu alebo
spolupracujúceho personálu a vykonávané aktivity.
b. Stanoviť mechanizmy koordinácie s Filozofickou fakultou Univerzity
Komenského prostredníctvom kontaktnej osoby, ktorú navrhne Filozofická
fakulta Univerzity Komenského za týmto účelom:
i. Umožniť prístup užívateľom Auly Cervantes, prostredníctvom jej
zariadenia, k dištančným kurzom španielčiny, ktoré bude
Cervantesov inštitút šíriť prostredníctvom internetu.
ii. Napomáhať, aby učitelia a študenti španielčiny v maximálnej možnej
miere Aulu Cervantes a vo všeobecnosti všetci záujemcovia o
španielsky jazyk a kultúru v španielčine.
iii. Definovať mechanizmy hodnotenia fungovania Auly a činnosti
osoby, ktorá bude za ňu zodpovedná.
c. Stanoviť potrebné požiadavky na infraštruktúru a informačné a
audiovizuálne vybavenie, ktoré je potrebné doplniť alebo modernizovať pre
riadne fungovanie Auly.
d. Prevziať na seba náklady spojené so získaním, inštaláciou, dodávkou a
údržbou nábytku, vybavenia a materiálu, audiovizuálneho a informačného,
ktorý je potrebný na riadne fungovanie Auly Cervantes. Všetok nábytok,
akékoľvek vybavenie a všetky materiály v Aule budú poskytnuté
Cervantesovým inštitútom, ktorý ich v momente skončenia spolupráce
podľa tejto zmluvy odstráni. Ak počas doby platnosti tejto zmluvy poskytne
Filozofická fakulta Univerzity Komenského Aule nejaký nábytok, vybavenie
alebo akýkoľvek materiál pre vybavenie Auly, tento majetok sa vymedzí v
prílohe k tejto zmluve, ktorú na základe vzájomného súhlasu podpíšu obe
strany.
e. zabezpečiť inštaláciu uvedených zariadení a v prípade potreby bude
financovať výdavky vyplývajúce z ich obnovy počas doby trvania zmluvy.
f. Financovať výdavky spojené s využívaním telefónu a Internetu, ktoré
zabezpečí Filozofická fakulta Univerzity Komenského podľa dohodnutých
podmienok.
g. Poskytnúť Aule Cervantes didaktické materiály a referenčné materiály
týkajúce sa kultúry na akomkoľvek nosiči na výučbu španielčiny a šírenie
kultúry v španielčine v súlade so špecifickými miestnymi potrebami, pričom
bude Cervantesov inštitút počítať s poradenstvom kontaktnej osoby
určenej Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v súlade s čl. III ods. 1
písm. b).
h. Poskytovať kurzy španielskeho jazyka určené širokej verejnosti za
podmienok určených oboma stranami:
i. Poskytovať špecifické kurzy pre študentov Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského, ktorí budú mať záujem absolvovať skúšky
na získanie diplomu zo španielčiny ako cudzieho jazyka DELE v
príslušnej úrovni.
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ii. Poskytovať metodické kurzy pre učiteľov španielčiny ako cudzieho
jazyka určené najmä učiteľom Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského.
iii. Ponúkať všetkým záujemcom z Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského alebo mimo nej možnosť využívať kurzy všeobecnej
španielčiny a ďalšie služby platformy Virtuálnej Auly španielčiny AVE
GLOBAL v rôznych verziách, ktoré ponúka.
iv. V každom prípade bude ceny uvedených aktivít určovať Cervantesov
inštitút, v súlade s kritériami schválenými Správnou radou
Cervantesovho inštitútu.
i. Vybrať a prijať do zamestnania osobu, ktorá bude pôsobiť ako osoba
zodpovedná za Aulu Cervantes. Jej prijatie sa uskutoční v súlade s postupmi
stanovenými Cervantesovým inštitútom po predchádzajúcom získaní
náležitých oprávnení podľa platných noriem a v súlade s ustanoveniami
tejto zmluvy. Filozofická fakulta Univerzity Komenského nebude mať žiaden
pracovnoprávny alebo zmluvný vzťah so zodpovednou osobou ani žiadnu
zodpovednosť voči nej. Cervantesov inštitút poskytne osobe zodpovednej
za Aulu Cervantes odbornú prípravu potrebnú na výkon pridelených úloh a
povinností. Cervantesov inštitút bude o výberovom procese Filozofickú
fakultu Univerzity Komenského informovať.
j. Cervantesov inštitút zabezpečí, že osoba zodpovedná za Aulu bude
Ministerstvom zahraničných vecí, Európskej únie a spolupráce Španielskeho
kráľovstva evidovaná ako odborný zamestnanec Španielskeho
veľvyslanectva na Slovensku. Na činnosť osoby zodpovednej za Aulu
Cervantes bude dohliadať riaditeľ určený Cervantesovym inštitútom.
k. V propagačných materiáloch oboch inštitúcií uvádzať informácie o
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ako spolupracujúcej inštitúcii,
na ktorej pôde je zriadená Aula Cervantes.
l. Cervantesov inštitút bude môcť prostredníctvom Auly Cervantes
propagovať a vykonávať príslušné skúšky na získanie Diplomov zo
španielčiny ako cudzieho jazyka DELE.
m. Cervantesov inštitút bude môcť Aule navrhnúť pridelenie študentov
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského alebo iných fakúlt Univerzity
Komenského v Bratislave alebo akademických inštitúcií so vzdelaním v
oblasti jazyka a kultúry v španielčine s cieľom rozšíriť si vzdelanie v Aule
Cervantes, za podmienok stanovených v osobitných dohodách, ktoré má
Cervantesov inštitút uzavreté, alebo ich uzavrie s UK alebo s inými
akademickými inštitúciami. Títo študenti budú môcť spolupracovať so
zodpovednou osobou a budú vykonávať práce týkajúce sa poskytovania
služieb užívateľom Auly Cervantes. Takýmto pridelením študentov Aule
nevzniká Cervantesovmu inštitútu žiaden druh pracovnoprávneho alebo
zmluvného vzťahu ani žiadna zodpovednosť voči študentom, pričom toto
pridelenie sa bude riadiť legislatívou platnou na Slovensku.
(2) Záväzky týkajúce sa výdavkov prináležiace Cervantesovmu inštitútu podľa čl. II ods.
1 písm. d) a čl. II ods. 1 písm. f) budú pokryté z rozpočtu Cervantesovho inštitútu
schváleného pre každý rok počas platnosti tejto zmluvy.
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(3) Počas roka 2019 pokryje Cervantesov inštitút výdavky definované v bode čl. II ods.
1 písm. d) a čl. II ods. 1 písm. f) tejto zmluvy, podľa rozpočtu schváleného pre daný
rok, v ktorom má k dispozícii dostatočné prostriedky vo výške maximálne 1600 eur
(tisíc šesťsto eur).
(4) Pokrytie výdavkov na rok 2020 sa prispôsobí dostupnému rozpočtu Cervantesovho
inštitútu, v každom prípade sa tieto výdavky odhadujú maximálne na 3200 eur
(tritisíc dvesto eur)
(5) Ďalšie záväzky Cervantesovho inštitútu vyplývajúce z tejto zmluvy pokryje
Cervantesov inštitút z vlastných materiálnych prostriedkov a ľudských zdrojov.
(6) Výdavky na budúce roky sa, každopádne, prispôsobia dostupnému rozpočtu strán
pre každý rok.
(7) Na činnosť osoby zodpovednej za Aulu Cervantes a na činnosť Auly Cervantes bude
dohliadať regionálny alebo národný riaditeľ určený Cervantesovým inštitútom. V
súčasnosti má určený riaditeľ sídlo vo Viedni.
(8) V prípade, že Cervantesov inštitút požiada o spoluprácu iné inštitúcie s cieľom
financovať výdavky v zmysle tejto zmluvy, Filozofická fakulta Univerzity
Komenského umožní uvedenie ich názvu, prípadne loga, podľa čl. III ods. 1 písm. e).
Článok III
Povinnosti Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej súčasťou je Filozofická fakulta
(1) Filozofická fakulta Univerzity Komenského je povinná:
a. Dať k výhradnej dispozícii Cervantesovmu inštitútu a bezodplatne priestor o
výmere 27,96 m² v súlade s ustanoveniami Článku I v miestnosti, ktorá je
uvedená pod číslom 10 v pláne nachádzajúcom sa v Prílohe 1 tejto zmluvy.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského zodpovedá za údržbu infraštruktúry,
zabezpečí prístup k telefónu a internetu v Aule Cervantes, preberá výdavky
spojené s údržbou priestorov, elektrickou energiou, upratovaním,
zabezpečením a kúrením a zaručuje, že uvedené priestory sú v dobrom stave a
že disponujú službami potrebnými na to, aby Aula mohla rozvíjať svoje aktivity.
b. Určiť osobu, ktorá bude zastupovať Filozofickú fakultu Univerzity Komenského
ako kontaktná osoba pri rokovaní so Cervantesovým inštitútom o všetkých
záležitostiach týkajúcich sa Auly Cervantes.
c. Osobe zodpovednej za Aulu umožniť prístup do priestorov a k službám
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského zvyčajne prístupným učiteľom a, v
prípade potreby, vystaviť potrebné dokumenty a preukazy a pomôcť jej pri
hľadaní ubytovania. V prípade, že zodpovedná osoba, ktorú zamestná
Cervantesov inštitút nebude mať slovenskú štátnu príslušnosť, Filozofická
fakulta Univerzity Komenského bude s danou osobou podľa možností
spolupracovať pri vybavovaní krokov umožňujúcich jej vstup a legálny pobyt na
Slovensku.
d. Umožniť Cervantesovmu inštitútu prijímať na prax v Aule študentov z iných
slovenských alebo zahraničných univerzít, s ktorými má Cervantesov inštitút
podpísané zmluvy a týmto študentom, ktorí s Aulou Cervantes spolupracujú na
základe ustanovení čl. II ods. 1 písm. m), umožní prístup k službám Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského zvyčajne prístupným študentom na praxi a
stážistom.
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e. Povoliť označenie priestorov určených pre Aulu logom, ktoré poskytne
Cervantesov inštitút a prípadne názvom a logom spolupracujúcich inštitúcií,
ktoré finančne podporia Cervantesov inštitút.
f. Šíriť vo svojich propagačných materiáloch na akomkoľvek nosiči informáciu o
existencii Auly Cervantes, ako aj o aktivitách, ktoré vykonáva.
g. Umožniť návštevnosť a využitie zariadení a služieb Auly, ako aj zápisu do kurzov
ponúkaných Aulou Cervantes, a maximálnu návštevnosť a využitie zariadení a
služieb Auly učiteľmi a študentmi ako aj iným záujemcami. Takisto bude
podporovať uskutočňovanie úloh súvisiacich s propagáciou a vydávaním
Diplomov zo španielčiny ako cudzieho jazyka DELE, ktoré bude Cervantesov
inštitút realizovať v Aule Cervantes.
h. Podporovať propagáciu Diplomov zo španielčiny ako cudzieho jazyka (ďalej ako
„DELE“) tak, aby o nich boli študenti aj učitelia náležite informovaní. Konanie
skúšok DELE bude zabezpečovať Cervantesov inštitút. Spomínané skúšky bude
Cervantesov inštitút organizovať prostredníctvom Auly Cervantes v súlade s čl.
II ods. 1 písm. l).
i. Podporovať využívanie vyučovacích platforiem Cervantesovho inštitútu
študentmi, učiteľmi a širokou verejnosťou a preskúma možnosti integrovania
platformy Ave Global do kurzov španielskeho jazyka. V každom prípade bude
na webovej stránke Filozofickej fakulty Univerzity Komenského odkaz na
webovú stránku Cervantesovho inštitútu ním uvedenú.
Článok IV
Spolupráca na aktivitách
(1) Strany budú spolupracovať pri šírení informácií a rozvoji nasledujúcich aktivít
Cervantesovho inštitútu, ktoré sa uvádzajú v bode V. preambuly tejto zmluvy, aby ich
ponúkli tak študentom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského ako aj iným
záujemcom:
a. DELE
i. Filozofická fakulta Univerzity Komenského podporí šírenie DELE s
cieľom zabezpečiť tak študentom ako aj učiteľom dostatočné
informácie o príprave a získaní daných diplomov, ktoré sú dostačujúcim
overením jazykových kompetencií potrebných pre akékoľvek profesijné
či študijné aktivity v Španielsku.
ii. Cervantesov inštitút sa bude snažiť, aby sa skúšky DELE realizovali na
pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a podporí uznanie
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského ako Skúšobného centra
DELE. V takom prípade, musí Filozofická fakulta Univerzity Komenského
spísať so Cervantesovým inštitútom súhlas na to potrebný.
iii. Cervantesov inštitút bude prostredníctvom Auly Cervantes môcť
propagovať a spravovať diplomy zo španielčiny DELE, bez toho, aby
Filozofická fakulta Univerzity Komenského bola Skúšobným centrom
DELE, v súlade s ustanovením v predchádzajúceho článku.
iv. Príjmy spojené s DELE prináležia v plnej výške Cervantesovmu inštitútu.
b. SIELE (Medzinárodná služba hodnotenia španielskeho jazyka)
i. Cervantesov inštitút môže prostredníctvom Auly Cervantes šíriť a
spravovať SIELE, bez toho, aby Filozofická fakulta Univerzity
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Komenského bola Skúšobným centrom SIELE. V takom prípade, musí
Filozofická fakulta Univerzity Komenského spísať s Telefónica Educación
Digital (TED) súhlas na to potrebný.
c. CCSE (Skúška zo znalostí španielskej ústavy a spoločensko-kultúrnych
poznatkov Španielska)
i. Cervantesov inštitút môže prostredníctvom Auly Cervantes šíriť a
spravovať skúšky CCSE bez toho, aby Filozofická fakulta Univerzity
Komenského bola Skúšobným centrom CCSE. V takom prípade, musí
Filozofická fakulta Univerzity Komenského spísať so Cervantesovým
inštitútom súhlas na to potrebný.
Článok V
Využívanie a prístup do Auly Cervantes
Režim využívania Auly Cervantes (prístup, otváracie hodiny, normy používania
vybavenia a materiálov atď.) sa určí na základe vzájomnej dohody medzi Cervantesovým
inštitútom a Filozofická fakulta Univerzity Komenského prostredníctvom pedagógakoordinátora. Režim využívania Auly Cervantes musí korelovať s režimom prevádzky
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Článok. VI
Trvanie zmluvy a jej ukončenie
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1. septembra 2019 do 31. augusta
2020. Možno ju predĺžiť iba písomným dodatkom, ktorý podlieha predchádzajúcemu
schváleniu Akademického senátu Univerzity Komenského.
Ktorákoľvek zo strán môže od tejto zmluvy odstúpiť, ak druhá strana nedodrží svoje
povinnosti vyplývajúce z tejto dohody.
Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zo strán aj bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná doba je minimálne tri mesiace.
Predčasné ukončenie tejto zmluvy nebude mať vplyv na prebiehajúce aktivity, ktoré
budú pokračovať až do svojho ukončenia.
Po zániku zmluvy je Filozofická fakulta Univerzity Komenského povinná prestať
používať označenie Aula Cervantes a logá, ktoré môžu v Aule figurovať podľa čl. III ods.
1 písm. e) a Cervantesov inštitút z poskytnutých priestorov odstráni nábytok,
didaktický alebo referenčný materiál, informačné vybavenie, audiovizuálne alebo
iného typu, ktoré pre Aulu Cervantes zabezpečil Cervantesov inštitút.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia
(1) Strany sa zaväzujú podieľať sa na realizácii predmetu tejto zmluvy v duchu spolupráce
a vzájomného rešpektu, a budú za každých okolností spolupracovať v súlade so
zásadami dobrej viery a efektívnosti, aby mohli plniť svoje záväzky.
(2) Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a v prípadných sporoch
z nej vzniknutých alebo s ňou súvisiacich sú príslušné na konanie všeobecné súdy
Slovenskej republiky.
(3) Na znak súhlasu podpisujú strany túto zmluvu v šiestich originálnych vyhotoveniach,
tri v slovenskom jazyku a tri v španielskom jazyku, pričom v prípade pochybností je
rozhodujúce slovenské znenie. Univerzita Komenského obdrží dve originálne
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vyhotovenia v slovenskom jazyku a dve originálne vyhotovenia v španielskom jazyku.
Cervantesov inštitút obdrží jedno originálne vyhotovenie v slovenskom jazyku a jedno
originálne vyhotovenie v španielskom jazyku.

Vo Viedni, dňa .................

V Bratislave, dňa .................

V Bratislave, dňa .................

_______________________
Carlos Ortega Bayón
riaditeľ
Centrum Cervantesovho
inštitútu vo Viedni

_______________________
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
dekan
Univerzita Komenského v
Bratislave, Filozofická fakulta

_______________________
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor
Univerzita Komenského v
Bratislave
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PRÍLOHA 1
Priestory, ktoré poskytuje Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta,
pre fungovanie Auly Cervantes
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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 17,94 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výšková budova blok C, prízemie), na ulici Staré Grunty
36 v obci BA - m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727
vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby
„Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2934, o výmere 5474 m2, na
ktorej sa stavba nachádza.
2. Indentifikácia nájomcu
CENT Laundromat s. r. o.
Sídlo : Nám. Hraničiarov 39, Bratislava 851 03
IČO : 51042321
DIČ : 2120590582 spoločnosť nie je platcom DPH
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Práčovňa
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 103,- EUR/ m2/rok bez DPH v termíne od 01. 11. 2020 do 31. 10. 2022
Nájomné 75,- EUR/m2/rok v termíne od 01. 11. 2022 do 31. 10. 2024
Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.

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

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 11. 2020 do 31.10. 2024.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca požiadal o prenájom nevyužitého priestoru vo výškovej budove blok C.
Tento priestor je vhodný na účel nájmu práčovňa. Na základe odporúčania technickým
oddelením, bola vykonaná revízia a následne oprava poškodeného potrubia popri VB.
Dôvodom rekonštrukcie potrubia bol fakt, že vzhľadom na zloženie odchádzajúcej vody by sa
mohol jeho stav počas prevádzkovania práčovne výrazne zhoršiť. Vynaložené prostriedky na
opravu potrubia, ktoré činili sumu 1000 eur, zohľadňujeme v prenájme po dobu 2 rokov, z toho
dôvodu je cena za prenájom navýšená na 103,-EUR EUR/ m2/rok bez DPH. Po 2 rokoch bude
cena prenájmu 75,- EUR/m2/rok podľa platnej cenovej mapy.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje prenajať nájom do 31.10.2024.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu
V nájomnom priestore budú zo strany nájomcu vykonané nasledovné úpravy:
-vnútorná elektroinštalácia (vrátane el. rozvádzača a osvetlenia, na záver revízna správa), doplnenie a úprava
rozvodov vody, doplnenie a úprava vnútorných rozvodov kanalizácie, dopojenie vzduchotechniky na existujúce
odvodné potrubie, oprava (výmena) sadrokartónový podhľad, doplnenie odtokového záchytného žľabu na
podstavci (domurovanie podstavca) s napojením na kanalizačný odtok (bezpečnostný odtokový kanálik),
hydroizolácia hrubej podlahy (tekutá lepenka alebo podobný produkt, podobne ako pri sprchových kútoch alebo
bazénoch), nová podlahová krytina (linoleum) s vytiahnutím a prevarením na sokle (dodatočná ochrana proti
zatečeniu aj vo vrstve linolea), prívodné vodovodné potrubia budú pri vodomeroch opatrene elektrický ovladanými
ventilmi ovládanými riadiacim modulom podľa čidla zatopenia. Ak by došlo k uniku vody, budú prívodne
potrubia uzatvorene. Riadiaci modul bude zároveň notifikovať servisné stredisko o vzniknutej udalosti. Vo
vstupných dverách bude z tohto dôvodu utesnený zvýšený prah dverí.

_________________________
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 nájom nebytových priestorov o výmere 9,5 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok D, 1NP), 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
CENT Laundromat s. r. o.
Sídlo : Nám. Hraničiarov 39, Bratislava 851 03
IČO : 51042321
DIČ : 2120590582 spoločnosť nie je platcom DPH
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Práčovňa
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 75,- EUR/ m2/rok bez DPH (t. j. 712,50 EUR bez DPH )
Energie a voda podľa skutočnej spotreby, faktúrované kvartálne.
Teplo fakturované zálohovo pomerne zo zálohy 16 EUR /m2/rok bez 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
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 12. 2020 do 30. 11. 2022.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od 01. 12. 2015.
Platná nájomná zmluva reg. číslo: IV/90/2016/MO (IV/15/16/VMĽŠ) bol uzatvorený na
základe uznesenia AS UK č. 10.9/2015 zo zasadnutia dňa 16. 12. 2015 bola uzatvorená dňa
14. 03. 2016 s rozsahom predmetu nájmu 9,5 m2 a dobou nájmu od 01. 12. 2015 do 30. 11.
2020.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť nájom do 30. 11. 2022 a tiež zvýšiť prenájom zo
71 EUR/ m2/rok na 75 EUR/ m2/rok bez DPH.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu
V nájomnom priestore budú zo strany nájomcu vykonané nasledovné úpravy:

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 nájom nebytových priestorov o výmere 25,46 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok D, 3 NP), na ulici Staré Grunty 36
v obci BA-m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727
vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby
„Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“ číslo parcely 2929, o výmere 17987 m2, na
ktorej sa stavba nachádza
2. Indentifikácia nájomcu
Erasmus Student Network Comenius University, o.z.
Sídlo: Šafárikovo námestie 6 P.O.BOX 440 814 99 Bratislava
Zastúpená: Zuzana Razzouková
IČO: 51300605
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
študentský spolok, klubovňa
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 10 EUR/m2/rok bez DPH
Cena za energie 8 EUR plus DPH/ m2/rok
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.

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 16. 11. 2020 do 31. 10. 2022.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2019 a žiada o predĺženie nájmu.
Zmluva o výpožičke reg. číslo: Z/2019/2572/XIV/VMĽŠ/OLP bola uzatvorená 13.11.2019 s rozsahom
predmetu nájmu 25,46 m2 a dobou nájmu od 15. 11. 2019 do 15. 11. 2020.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť doba nájmu do 30. 10. 2022, jednotková výška nájomného
za m2 sa zvyšuje na 10 EUR/m2/rok bez DPH, energie 8 EUR plus DPH/ m2/rok sa nemenia.
Energie 8 EUR plus DPH boli nastavené po konzultácii s oddelením techniky, taktiež nájomca priestor
nevyužíva na dennej báze, zdržuje sa v ňom len pár hodín denne, z toho dôvodu je výška energii znížená.
Doposiaľ mal nájomca zmluvu o výpožičke za 0 EUR/ m2/rok nájom a 8 EUR plus DPH/ m2/rok energie.
ESN (Erasmu student network) je najväčšia študentská organizácia v Európe. Naša sekcia ESN CU
(Erasmus Student Network Comenius University) spadá pod Univerzitu Komenského. Stručne v
skratke. Staráme sa o zahraničných študentov, ktorí prichádzajú na mobilitu Erasmus + práve na
Slovensko. Pomáhame im úplne so všetkým od prvého dňa ich príchodu. Snažíme sa o ich zaradenie sa
do spoločnosti, organizujeme im rôzde eventy a riešime s nimi taktiež ubytovanie. Konkrétne s nimi
osobne chodievame na ubytovacie oddelenie, kde sa snažíme uľahčiť prácu Vašich zamestnancov buď
prekladom, vysvetlovaní, kde sa čo nachádza ako aj pravidiel ako sa majú počas svojho pobytu správať.
Väčšina z nich je momentálne ubytovaná práve na internátoch, kde sa nachádza aj náš office.
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

Žiadateľ:
Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ
VI Družba, 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 č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov, podľa vnútorného predpisu č. 18/2010 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 sú nebytové priestory – miestnosť č. 906 o výmere 20 m2. Nebytové
priestory sa nachádzajú v budove č. súpisné 6220, blok B9, prízemie, na ulici Botanická 7
v obci Bratislava – m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova
Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným úradom Bratislava –Katastrálny
odbor, druh stavby 20 – Iná budova, parcela č. 3146 o výmere 570 m2 na ktorej sa stavba
nachádza.
2.

Identifikácia nájomcu
Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava, o.z.
Sídlo:
Botanická 22/11, 841 04 Bratislava
IČO:
00686778
DIČ:
2020802487
IČ DPH:
SK2020802487

3.

Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu na účely zriadenia provizórneho
dočasného skladu na uskladnenie športových potrieb.

4.

Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Výška nájomného 39,83 €/ m2/ rok t.j. 796,60 € ročne za celkovú výmeru 20 m2
prenajatých priestorov. Nájom je oslobodený od DPH.
Cena za poskytované služby – elektrická energia a ostatné služby je vo výške 344,18 €/
rok bez DPH, vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2019.
Z toho: elektrická energia 268,99 € bez DPH
ostatné služby
75,19 € bez DPH
( revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna služba, upratovanie
spoločných priestorov, odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia).

5.

Doba nájmu
Nájom sa uzatvára od 01.11.2020 do 31.03.2021.

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Uchádzač je našim nájomcom od roku 2013, ktorý využíva nebytový priestor každý rok
sezónne na 5 mesiacov na uskladnenie športových potrieb. Posledná Zmluva o nájme
nebytových priestorov č. Z/2020/274/IV/VID/TU.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.

Bratislava 28.09.2020

.................................................
Mgr. Ivan Daňo
riaditeľ VI Družba UK

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

Bc. Jarmila Simanová
OSN RUK

Miestnosť č. 906, nájomca Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava, o.z.

Žiadateľ: Mgr. Ivan Daňo,
riaditeľ VI Družba, 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 a podľa vnútorného predpisu č. 18/2010 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 nebytový priestor – časť chodby vo vestibule
o výmere 2 m2, ktorá sa nachádza v budove súpisné č. 6, blok D1. prízemie,
na ulici Botanická 25 v obci Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV,
katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom
Okresným úradom Bratislava –Katastrálny odbor, druh stavby 11- budova pre
školstvo na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3118 o výmere 1583 m2,
na ktorej sa stavba nachádza.
Predmetom nájmu je nebytový priestor –
časť chodby vo vestibule o výmere 2 m2, ktorá sa nachádza v budove
súpisné č. 6161, blok D2. prízemie, na ulici Botanická 25 v obci Bratislava m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané
na liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným úradom Bratislava –Katastrálny
odbor, druh stavby 11- budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum, číslo
parcely 3117/7 o výmere 1472 m2, na ktorej sa stavba nachádza.
2. Identifikácia nájomcu
EUROINEX, s.r.o.
Sídlo: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 758 981
DIČ: 202 235 7579
IČ DPH: SK 202 235 7579
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Účelom nájmu nebytových priestorov je prevádzkovanie 2 ks automatov na teplé
nápoje a 2 ks automatov na balený kusový potravinársky tovar na obdobie troch
rokov.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Výška nájomného 150 €/ m2/ rok t.j. 600,00 € ročne za celkovú výmeru 4 m2
prenajatých priestorov.

Cena za dodávku energií a poskytované služby spojené s nájmom je vo výške
540,88 €/ rok bez DPH, vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2019.
Z toho: elektrická energia 348,12 € bez DPH
vodné, stočné
5,28 € bez DPH
služby
187,48 € bez DPH
(revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna služba,
upratovanie spoločných priestorov, odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia
a dezinsekcia).
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01.11.2020 do 31.10.2023.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Uchádzač je naším nájomcom od roku 2010. Má prenajaté nebytové priestory vo
VI Družba UK v budove D1, D2. Platná Zmluva o nájme nebytových priestorov č.
IV/124/17/Družba schválené uznesením č. 104/2017 z 11. Riadneho zasadnutia AS
UK zo dňa 28.06.2017. História zmlúv: IV/14/10/Družba, IV/1/11/Družba,
IV/2/12/Družba, IV/6/12/Družba, Z-Družba-2017-18, IV/123/17/Družba.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.

Bratislava 24.09.2020

.................................................
Mgr. Ivan Daňo
riaditeľ VI Družba UK

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

Bc. Jarmila Simanová
OSN RUK

Nápojový a kusový automat 2m2, blok D1. prízemie

Nápojový a kusový automat 2m2, blok D2. prízemie

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 prenájom nebytových priestorov, plocha o výmere 8,25 m2 a technicky
súvisiacich priestorov nachádzajúcich sa v novej budove UK Bratislave na Šafárikovom námestí č.6,
súp. č. 78, na parc. č. 207/5 k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405.

2. Identifikácia nájomcu
Orange Slovensko, a. s., Metodova č. 8, 821 08 Bratislava; IČO 35 697 270, DIČ 20220310578; IČ
DPH SK20220310578; bankové spojenie: Tatra banka, IBAN: SK06 1100 0000 0026 2300 5720.
Osoba poverená zastupovať a podpisovať zmluvy: Ing. Katarína Brliťová, na základe Poverenia zo
dňa 22.10.2019.
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Nebytové priestory budú určené ako priestory:
a) Plocha o výmere 8,25 m2 v strešnej nadstavbe za účelom umiestnenia základňovej stanice
Orange Slovensko, a.s. a umiestnenia troch trojmetrových stojanov s anténami na streche
strešnej nadstavby;
b) Priestory v/na budove, ktoré sú potrebné na káblové prepojenie, ktoré nájomca na vlastné
náklady zhotovil a prenajímateľ podpisom zmluvy súhlasí so zriadením
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Výška nájmu je 6 200, - €/rok, t.j. 1 550,- €/štvťrok. Nájom je oslobodený od DPH.
Prenajímateľ neposkytuje nájomcovi služby spojené s užívaním predmetu nájmu.
 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
5.

Doba nájmu
Nájomca žiada nájom na dobu do 30.11.2025.

6.

Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma nebytové priestory od roku 15.11.2010 a zmluvné záväzky si plní v lehote
splatnosti.

7.

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

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

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná.
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

