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      Žiadosti o zníženie nájomného v období sťaženého užívania 
__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 

1. Žiadosti o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu s so znížením nájomného v období 

sťaženého užívania: 

 

 

 

1.   Almanach, s.r.o.-.   Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK stravovacie zariadenie 

2.   GAST TOM, s.r.o.  prof. Mgr. Marián Vanderka, dekan FTVŠ UK  kuchyňa,jedáleň-zmenené 

obdobie oproti pôvodnému návrhu 

3.  A. Maťovčík-University Cafe prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., dekanka JLFUK bufet 

 

 



 

 

Žiadateľ: Mgr. Ivan Daňo, 

                  riaditeľ  VI Družba, UK 

                                                                                                            

Žiadosť o udelenie súhlasu  s poskytovaním zľavy z nájomného mimo obdobia sťaženého 

užívania nehnuteľnosti 

     

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  

 

ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na poskytovanie zľavy z nájomného mimo obdobia sťaženého užívania 

nehnuteľnosti 

 

           

Identifikácia nájomcu Almanach, s.r.o. 
Sídlo: Hrušovská 8/A, 821 04  Bratislava II. 

Zastúpený: Jana Fúsková, konateľ 

IČO: 35 825 537 

DIČ: 202 161 8698 

IČ DPH: SK202 161 8698 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu  

Bratislava 1, Oddiel:  Sro, vložka číslo 25446/B 

 

Účel nájmu                                                                          
 

 

Prevádzkovanie stravovacieho zariadenia 

 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného  

majetku                       

uznesenie č. 88/2018  zo 17. riadneho zasadnutia 

AS UK dňa 27. júna 2018 

Schválená výška nájomného             

               

30 422,43 €/ rok 

Schválená výška poplatkov za energie Paušál podľa zálohového listu a podľa skutočnej 

spotreby 

Zmluva Z/2018/1682/IV/VID/OLP 

 

Doba nájmu od 07.08.2020 do 06.08.2030 

 

Návrh znížiť nájomné o 50% 

 

Nájomné podľa zmluvy 2 535,20 €/mesiac 

 

Zľava na nájomnom za mesiac 

Zľava za mesiac 

1 267,60 €/mesiac 

50% 

 

Nájomné po zľave 1 267,60 €/mesiac 

 

Doba zníženého nájmu 
 

od 01.01.2021 do 31.03.2021 



 

Zdôvodnenie 

 

Vzhľadom na zavedenie dištančnej formy 

štúdia na UK, od 5. októbra 2020 využilo 

dobrovoľný odchod z internátu približne 85% 

študentov a počet vydaných jedál tak nájomcovi 

jedálne rapídne klesol. 

Dňa 30.10.2020 vstúpila do platnosti Vyhláška 

ÚVZ SR čiastka 11/2020, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia 

k obmedzeniam prevádzok a hromadných 

podujatí,  kde podľa § 1 písm. e) sa uzatvárajú 

prevádzky verejného stravovania (okrem 

prevádzok, ktoré vydávajú pokrmy a nápoje 

zabalené na odber so sebou, prostredníctvom 

donáškovej služby alebo výhradne 

v exteriérových priestoroch). Nájomca 

deklaruje pokles tržieb o 75%  po zavedení 

daných opatrení. 

Na základe uvedeného nájomca požiadal 

o zníženie nájmu o 50% za obdobie od 1.1.2021 

do 31.3.2021. 

V záujme pokračovania v ďalšej spolupráci 

s nájomcom Almanach s. r. o. a s ohľadom na 

doterajšiu spokojnosť s poskytovanými 

službami, ktoré nájomca poskytuje študentom 

aj zamestnancom UK, navrhujem vyhovieť 

žiadosti nájomcu Almanach s. r. o. 

 

 
 

 

 

Bratislava 20.11.2020  

 

 

 

                                                                         ................................................. 

                                                                                     Mgr. Ivan Daňo 

                                                                               riaditeľ VI Družba UK 

 

 

 

 



 

 

Žiadateľ: ing. Juraj Turan, 

                  Tajomník FTVŠ, UK 

                                                                                                            

Žiadosť o udelenie súhlasu  s poskytovaním zľavy z nájomného mimo obdobia sťaženého 

užívania nehnuteľnosti 

     

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  

 

ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na poskytovanie zľavy z nájomného mimo obdobia sťaženého užívania 

nehnuteľnosti 

 

           

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                                                                          
 

 

Prevádzkovanie stravovacieho zariadenia 

 

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 Paušál podľa zálohového listu a podľa skutočnej 

spotreby 

Zmluva Z/2018/1683/IV/FTVŠ/OLP  /č. 11/2018/ 
Doba nájmu 1.10.2018 do 30.9.2023 

Návrh znížiť nájomné o 50% 

 

Nájomné podľa zmluvy 3012 €/mesiac 

 

Zľava na nájomnom za mesiac 

Zľava za mesiac 

1 506 €/mesiac 

50% 

 

Nájomné po zľave 1506 €/mesiac 

 

Doba zníženého nájmu 
 

od 01.01.2021 do 31.03.2021 



 

Zdôvodnenie 

 

Vzhľadom na zavedenie dištančnej formy 

štúdia na UK, od 5. októbra 2020 využilo 

dobrovoľný odchod z internátu približne 95% 

študentov a počet vydaných jedál tak nájomcovi 

jedálne rapídne klesol. 

Dňa 30.10.2020 vstúpila do platnosti Vyhláška 

ÚVZ SR čiastka 11/2020, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia 

k obmedzeniam prevádzok a hromadných 

podujatí,  kde podľa § 1 písm. e) sa uzatvárajú 

prevádzky verejného stravovania (okrem 

prevádzok, ktoré vydávajú pokrmy a nápoje 

zabalené na odber so sebou, prostredníctvom 

donáškovej služby alebo výhradne 

v exteriérových priestoroch). Nájomca 

deklaruje pokles tržieb o 75%  po zavedení 

daných opatrení. 

Na základe uvedeného nájomca požiadal 

o zníženie nájmu o 50% za obdobie od 1.1.2021 

do 31.3.2021. 

V záujme pokračovania v ďalšej spolupráci 

s nájomcom Gast Tom s. r. o. a s ohľadom na 

doterajšiu spokojnosť s poskytovanými 

službami, ktoré nájomca poskytuje študentom 

aj zamestnancom UK, navrhujem vyhovieť 

žiadosti nájomcu Gast Tom s. r. o. 

 

 
 

 

 

Bratislava 10.12.2020  

 

 

 

                                                                         ................................................. 

                                                                                     Ing. Juraj Turan 

                                                                               Tajomník FTVŠ UK 

 

 

 

 






