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Návrh uznesenia:
Uznesenie č. x/10.03.2021
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave prerokoval a schvaľuje Koncepciu
nakladania s nehnuteľným majetkom Univerzity Komenského v Bratislave pre roky 2021 –
2030.

Predkladá:

Vypracoval:

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

Úsek pre majetok a investície RUK

REKTOR
UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

V Bratislave 16.02.2021
č.j.:
Vážená pani predsedníčka,
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), si Vás dovoľujeme požiadať,
aby ste zaradili do programu najbližšieho zasadnutia Akademického senátu UK nasledujúci bod:
1)

Prerokovanie návrhu rektora na schválenie návrhu Koncepcie nakladania s nehnuteľným
majetkom Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 2021 – 2030.

Odôvodnenie:
Predložený návrh Koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom Univerzity Komenského
v Bratislave na obdobie 2021 – 2030 má za cieľ dosiahnutie efektívneho nakladania s majetkom UK.
Koncepcia definuje konkrétne ciele a opatrenia pre strednodobý horizont rokov 2021 – 2030, ktorých
výsledný synergetický efekt bude viesť k účelnejšiemu využívaniu dostupných zdrojov a majetku
UK. Hospodárne nakladanie s majetkom UK je taktiež jedným z predpokladov ďalšieho rozvoja UK
ako najprestížnejšej národnej univerzity a univerzity s rešpektovaným postavením v medzinárodnom
vysokoškolskom priestore a napĺňanie jej ďalších strategických cieľov v oblasti vzdelania, vedy
a výskumu. Úlohou UK je vytváranie dobrého, aj materiálneho zázemia vrátane kvalitnej
infraštruktúry a moderného funkčného prostredia, pre dosahovanie uvedených cieľov.
Návrh uznesenia Akademického senátu UK:
Uznesenie č. ............................
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave prerokoval a schvaľuje Koncepciu nakladania
s majetkom UK pre roky 2021 – 2030.
S úctou,

Prílohy:
1) Koncepcia nakladania s majetkom UK v rokoch 2021 – 2030
2) Príloha č. 1 Koncepcie - Skutkový stav pasportizácie objektov UK
3) Príloha č. 2 Koncepcie - Správa z auditu nehnuteľného majetku Univerzity Komenského
v Bratislave
4) Príloha č. 3 Koncepcie - Náčrt strategického územia UK
5) Príloha č. 4 Koncepcie - Cenník odporúčaných cien nájmov.
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
predsedníčka
Akademický senát UK
Tu
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Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom
Univerzity Komenského v Bratislave
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1. Právny rámec nakladania s majetkom UK a jeho financovania
Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) ako verejná vysoká škola
nakladá so svojim majetkom predovšetkým podľa zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), podľa
zákona č. 176/ 2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/ 1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení
zákona č. 464/ 2002 Z. z. (ďalej len „zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych
inštitúcií“) a podľa vnútorných predpisov UK, najmä podľa smernice rektora UK č. 18/ 2010
Nakladanie s majetkom Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „smernica rektora
o nakladaní s majetkom UK“). Majetkom UK sú hnuteľné veci, nehnuteľné veci a pohľadávky
a iné majetkové práva1. Majetok, ktorý UK vlastní má využívať na plnenie úloh vo vzdelávacej,
výskumnej, vývojovej, umeleckej a v ďalšej tvorivej činnosti. Môže ho využívať aj na
podnikateľskú činnosť za podmienok stanovených zákonom o vysokých školách, ako aj na
poskytovanie služieb pre študentov a zamestnancov vysokej školy. Rozsah obstarávania
(hmotného a nehmotného) majetku UK vrátane jeho technického zhodnotenia je určený výškou
prostriedkov vo fonde reprodukcie2, výškou prostriedkov získaných z prijatých úverov
a objemom kapitálových prostriedkov poskytnutých vo forme účelovo viazaných dotácií zo
štátneho rozpočtu.3
UK môže predať vec postupom podľa zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych
inštitúcií, ktorá je nepotrebná, to znamená, ktorá už neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na
plnenie jej základných úloh ani na plnenie jej iných úloh. Dočasne nepotrebný majetok môže
UK prenechať do nájmu alebo do výpožičky.
2.

Špecifikácia vecných cieľov koncepcie a ich zdôvodnenie

2.1 Východiská pri stanovení cieľov koncepcie
(popis súčasného stavu a špecifikácia problémov)
V súčasnosti má UK v evidencii majetku 178 budov v obstarávacej hodnote
171 055 840,66 € a pozemky spolu o rozlohe 1 328 979 m2 v obstarávacej hodnote
36 004 146,50 € (k 30.06.2020). Budovy sú v správe súčastí UK a rektorátu UK (graf č. 1
zobrazuje počet budov v správe jednotlivých správcov a graf č. 2 zobrazuje výmeru plochy
budov v správe jednotlivých správcov).
1

§ 2 zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a čl. 2 ods. 5 smernice rektora o nakladaní
majetkom UK
2
Fond reprodukcie sa vytvára podľa §16a zákona o vysokých školách, a to v súlade so zákonom o vysokých
školách napríklad (i) zo zisku, (ii) z odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku okrem majetku
obstaraného z dotácií určených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, (iii) zo zostatkovej ceny predaného
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku okrem majetku obstaraného z dotácií určených na obstaranie
dlhodobého hmotného majetku, (iv) z rozdielu výnosov z predaja dlhodobého hmotného majetku a nehmotného
majetku a zo súčtu ceny nákladov vynaložených v súvislosti s predajom v prípade predaja za cenu vyššiu, ako je
súčet zostatkovej ceny predaného majetku a nákladov vynaložených v súvislosti s predajom, (v) z prostriedkov od
iných subjektov podľa uzatvorených zmlúv o združení prostriedkov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku
a nehmotného majetku.
3
§ 89 zákona o vysokých školách
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Graf č. 1 - Budovy UK celkový počet
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Vek budov vo vlastníctve UK kladie zvýšené nároky na ich správu, opravy a údržbu a aj na
vynakladanie prostriedkov na ich rekonštrukciu, modernizáciu a zabezpečenie ich vybavenosti (graf č.
3 zobrazuje budovy podľa rokov ich nadobudnutia).

Graf č. 3 - Budovy UK rok nadobudnutia
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Pri správe objektov UK chýba koordinácia pri jej výkone a centrálna podpora, ktorá by
vzhľadom na rozsah majetku UK a počet jeho správcov mala byť pre jej zjednodušenie
a skvalitnenie realizovaná s elektronickou podporou (elektronická pasportizácia budov aj
pozemkov UK). V súčasnosti je dostupná pasportizácia len v papierovej forme, na rektoráte
UK je evidovaná pasportizácia k objektom, spracovaná v programe ESO k 31.12.2011,
spracovaných bolo 76 objektov. V prílohe č. 1 tejto koncepcie je skutkový stav pasportizácie,
resp. zamerania podľa jednotlivých objektov, ktorý bol v papierovej forme realizovaný v roku
1985 spolu so zoznamom objektov, ktoré vôbec neboli predmetom pasportizácie.
UK má obmedzené zdroje na riadne udržiavanie a prevádzku nehnuteľného majetku
a nedostatok prostriedkov na ďalší investičný rozvoj a podporu štruktúr majetku, ktoré UK
potrebuje na zabezpečenie plnenia svojich úloh. Kapitálové prostriedky poskytnuté vo forme
účelových dotácii zo štátneho rozpočtu dlhodobo nepokrývajú investičné potreby UK. Graf č.
4 obsahuje orientačný prehľad týchto kapitálových výdavkov za obdobie posledných 5 rokov
v členení na prostriedky žiadané zo strany UK a prostriedky, ktoré boli pridelené.4 Výnimku
pri výške dotácie zo štátneho rozpočtu predstavuje rok 2018, v ktorom pridelená dotácia vo
výške 3.150.917,- EUR prevýšila UK žiadané prostriedky na kapitálové výdavky o sumu
určenú na rekonštrukciu internátov, inak pridelené prostriedky na kapitálové výdavky dosahujú
4

Graf č. 4 zohľadňuje prostriedky na kapitálové výdavky poskytnuté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sú evidované EFO RUK
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len približne 50 až 70% žiadaných prostriedkov. Dlhodobejšie plánovanie obnovy a rozvoja
nehnuteľného majetku je znemožnené nepredvídateľnosťou konkrétnej výšky pridelených
prostriedkov na kapitálové výdavky na daný rok a nepredvídateľnosťou rozhodnutia
ministerstva koľko prostriedkov a na ktorú akciu UK kapitálovú dotáciu účelovo poskytne, ako
aj absenciou jednotného postupu na strane UK. Správcovia majetku UK sa podľa uvedeného
nastavenia zo strany štátu správajú a postup zo strany UK nie je v skutočnosti jednotný.
V súvislosti s rozvojom a obnovou materiálno technickej základne verejných vysokých škôl
chýba strategické správanie sa a plánovanie ďalšieho rozvoja tak na úrovni štátu, ale aj
absentuje zjednotený postup na strane UK s cieľom správcov jej majetku o dosiahnutie
spoločného cieľa v podobe celkového rozvoja UK a určenia si jednotných priorít.

Graf č. 4 - Porovnanie
žiadaných prostriedkov na kapitálové výdavky a
pridelených prostriedkov na kapitálové výdavky
za roky 2015 - 2020
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Nepredvídateľnosť v poskytovaní prostriedkov na kapitálové výdavky súčasne
spôsobila, že UK má súčasne deficit v realizácii stavieb, na ktoré už bola spracovaná
stavebnotechnická dokumentácia spolu s právoplatnými stavebnými povoleniami, avšak neboli
realizované, resp. sa v realizácii nepokračovalo z dôvodu nedostatku zdrojov. Nedostatkom
dlhodobého udržiavania takýchto projektov je, že do času ich realizácie sa stávajú zmenou
dotknutej legislatívy a technických noriem neaktuálne a pre prípad ich uskutočnenia sa
vyžadujú ďalšie prostriedky na ich zosúladenie s príslušnými normami. Len ako príklad
takýchto akcií sú:
1. Archív UK, Staré Grunty 55, Bratislava:
Výstavbou nového archívu v areáli UK, Staré Grunty 55, Bratislava sa výrazne kvalitatívne
zlepšia podmienky uloženia archívneho materiálu, zásadne sa zlepší manipulácia a ošetrenie
archivovaných dokumentov pred ich uložením do archívnych a knižničných depozitárov
a splnenia sa aktuálne legislatívne požiadavky na archiváciu dokumentov vrátane
elektronizácie archivácie. Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažná stavba so zastavanou plochou
2020 m2 s plochou strechou. Priestor archívnych a knižničných depozitárov, verejné prístupné
5
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a administratívne priestory budú v plnom rozsahu klimatizované resp. vetrané tak, aby boli
zabezpečené mikroklimatické podmienky pre uložené archívne materiály a dokumenty. Všetky
priestory budú monitorované systémom ochrany proti fyzickému narušeniu a tiež systémom
hlásenia požiaru. Archívne a knižničné depozitáre budú vybavené systémom posuvných regálov
ako aj systémom špeciálneho uloženia pre veľkorozmerové dokumenty a plány, fotografie,
DVD,CD. Na stavbu je spracovaná štúdia a stavebný zámer z roku 2016. Náklad stavby
v zmysle spracovaného stavebného zámeru bol v danom čase odhadovaný na 6 596 040 €
vrátane projektovej dokumentácie.
2. Dostavba areálu fakúlt, Mlynská dolina Bratislava – pavilón špičkových technológií
FMFI UK:
Na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie od roku 2011. Pavilón špičkových
technológií bude súčasťou jestvujúceho areálu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, v
Mlynskej doline v Bratislave. Cieľom výstavby nového objektu je vytvoriť kvalitné podmienky
pre vedeckú činnosť v oblasti vysokého školstva pri riešení špičkových technológií. Objekt bude
spĺňať aj kritériá pre umiestnenie zariadení a vybavenia špičkových technológií vrátane
špičkových prístrojových technológií, high-tech laboratórií, biologických a environmentálnych
pracovísk. Vybudovaním nového pavilónu vzniknú aj nové školské priestory, odborné
posluchárne a laboratóriá pre študentov a pedagógov, vedeckých pracovníkov a odborníkov
z praxe. Náklad stavby je 7 142 139 €. Táto stavba je zahrnutá do projektu ACCORD, ktorý
v súčasnosti prebieha.
3. Lodenica UK – Centrum univerzitného športu UK, Botanická č.7, Bratislava – II. Etapa:
I. etapu stavby Lodenica UK – Centra univerzitného športu zrealizovala UK v roku 2009. Bol
vybudovaný nový trojpodlažný objekt lodenice, pričom I. nadzemné podlažie slúži na opravu
a uskladnenie lodí. UK má v súčasnej dobe pripravenú realizáciu II. etapy dostavania lodenice
a to rekonštrukciu jestvujúcej jednopodlažnej budovy bývalého archívu v areáli Švédske domky.
V rámci rekonštrukcie bude upravená dispozícia objektu tak, aby vyhovovala jeho novej funkcii.
Účelom objektu je poskytnúť užívateľom Centra univerzitného športu chýbajúce priestory šatní,
umyvární a sociálnych zariadení, kancelárií a skladov ako doplnkové priestory k budove
Lodenica I. Na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie od roku 2010. Náklad stavby
je 1 038 000 €.
4. Učebno-výcvikové zariadenie UK - Štiavnické Bane:
Na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie od roku 2008. Predmetom stavby je zmena
pôvodnej dvojpodlažnej chaty existujúceho učebno-výcvikového zariadenia UK, ktoré je
v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom, hygienickom, ako aj kapacitnom prevedení.
Zámerom je vytvoriť objekt zapadajúci do prostredia a súčasne vytvoriť adekvátne a príjemné
priestory pre učebné, výcvikové a konferenčné podujatia vrátane možnosti ubytovania
zúčastnených. Riešený objekt je navrhnutý s troma nadzemnými a dvoma polozapustenými
podzemnými podlažiami. Zariadenie obsahuje celkovo 22 izieb s kapacitou 50 lôžok a 20
prísteliek. Kapacita konferenčných miestností vrátane jedálne je 60 miest. Náklad stavby podľa
spracovanej projektovej dokumentácie je 3 204 894 €.
5. Prestavba stravovacieho zariadenia rektorát UK:
Na stavbu bol spracovaný realizačný projekt zabezpečený VMĽŠ – Mlyny UK. Na tento projekt
je právoplatné stavebné povolenie od roku 2018. Podľa realizačného projektu zostáva pôvodná
funkcia priestoru suterénu ako stravovacieho zaradenia nezmenená. Ako sa uvádza v projekte,
všetky potrebné inžinierke siete a média sú existujúce, privedené do priestoru stavby – suterénu
6
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UK. Projekt komplexnej rekonštrukcie stravovacieho zariadenia obsahuje v riešenej časti
suterénu UK: novú technológiu a vybavenie kuchyne, nové rozvody vzduchotechniky kuchyne
a jedálne, nové rozvody elektroinštalácie - okruhy umelého osvetlenia a zásuvkové rozvody,
nové rozvody studenej vody, teplej úžitkovej vody, rozvod kanalizácie, lapač tukov, zmäkčenie
vody, nový rozvod plynu pre potrebné zariadenia, stavebné úpravy súvisiace s rekonštrukciou
kuchyne a súvisiacich priestorov vrátane výmeny podláh, obkladov, dlažieb, dverí a všetkých
povrchov stien a stropov. Podľa projektu by malo ísť o komplexnú rekonštrukciu interiéru s
dispozičnými zmenami. Plocha suterénu je 2898 m2, riešená časť suterénu má 1780 m2. Náklad
stavby podľa spracovaného realizačného projektu je 2 925 763,70 €.
Vzhľadom na náklady stavby, ako aj vzhľadom na ďalšie náklady, ktoré by boli
nevyhnutné pre prevádzku jedálne sa z hľadiska efektívnosti vynakladania prostriedkov
v súčasnosti neuvažuje. Na doplnenie je potrebné uviesť, že objekt UK na Šafárikovom námestí
má značné problémy so vzlínavosťou spodnej vody v niektorý častiach suterénu. Bol postavený
podľa projektu v r.1936 a nedisponuje kvalitnou hydroizoláciou. Rôzne miesta poškodenia a
rozsahu sú spôsobené vplyvom stálej vzlínavosti zemnej vlhkosti, sezónnej vysokej spodnej
vody Dunaja, ale aj rôznymi poškodeniami rozvodov počas celej existencie budovy. V priestore
je možné pozorovať aj soľné mapy, ktoré vznikajú na špárach medzi keramickou dlažbou v
neporušenej podlahe.
Nakladanie s majetkom UK a jeho hospodárne využívanie a zhodnocovanie komplikujú
aj nevysporiadané vlastnícke vzťahy a rozpory vo vlastníctve pozemkov a na nich
umiestnených stavieb. Niektoré pozemky vo vlastníctve UK nemajú vecnú súvislosť
s činnosťou UK (pozemky pod verejnými komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré
UK nevyužíva, napr. na Župnom námestí, na Poštovej ul. v Bratislave a pod.) a tieto nebudú
nikdy slúžiť na plnenie úloh UK, a naopak, napríklad až 25,15 % pozemkov pod botanickou
záhradou nepatrí UK. Pre identifikáciu rozporov vo vlastníckych vzťahoch bol v priebehu
prvého polroka 2020 realizovaný audit vlastníckych vzťahov, ktorého výsledkom je správa
s konkretizáciou uvedených rozporov a súčasne identifikovaním pozemkov vo vlastníctve UK,
ktorých užívanie je v dôsledku prítomnosti takých rozporov sťažené alebo znemožnené (Správa
z auditu nehnuteľného majetku Univerzity Komenského v Bratislave tvorí prílohu č. 2 tejto
koncepcie).
V súvislosti s prenájmom majetku UK absentuje jednotná nájomná cenová politika,
avšak napríklad VM Ľ. Štúra - Mlyny UK, ktoré v rámci podnikateľskej činnosti majú zo
všetkých súčastí najväčší podiel prenajímaných priestorov, majú vypracovaný vlastný cenník
nájmov a postup pri stanovení obvyklého nájomného za užívanie nehnuteľného majetku v ich
správe.
2.2 Špecifikácia základných cieľov koncepcie nakladania s majetkom UK
Definícia cieľov predkladanej koncepcie:
1. profesionalizácia správy, prevádzky a údržby majetku a sledovanie nákladov
na prevádzku hmotného a nehmotného majetku (tzv. facility a property
managment); vytvorenie centrálneho univerzitného helpdesku na podporu
správy,
2. efektívne nakladanie s kapitálovými dotáciami a strategizácia postupu pri
obnove a rozvoji materiálno-technickej základne UK (vypracovanie
7

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Úsek pre majetok a investície

celouniverzitného plánu investičných akcií UK) a určenie rozvojového územia
UK,
3. efektívne využívanie majetku UK a postupné vysporiadavanie nezhôd vo
vlastníckych vzťahoch,
4. jednotná nájomná politika.
2.2.1 Profesionalizácia správy, prevádzky a údržby majetku a sledovanie nákladov na
prevádzku hmotného a nehmotného majetku
Základom dobrej a hospodárnej správy majetku je jeho dôkladná evidencia.
V súčasnosti je majetok UK elektronicky evidovaný, avšak táto evidencia neobsahuje pri
nehnuteľnom majetku správu výkresovej a technickej dokumentácie v digitálnej forme. Takáto
evidencia by vzhľadom k rozsiahlosti fondu nehnuteľného majetku UK a vysokému počtu
užívateľov/ správcov (súčasti UK), a vôbec aktuálnej absencii takejto dokumentácie v prípade
mnohých budov aj len v listinnej podobe, viedla k umožneniu vykonávania dobrej správy pri
opravách, úpravách, revíziách a pod. a k inej kvalite úrovne výkazníctva.
Elektronická pasportizácia majetku UK (budov a pozemkov UK) by predstavovala
zdokumentovanie aktuálneho stavu majetku a umožnila by vytvorenie systému pre správu,
prevádzku a údržbu majetku a vytvorenie centrálneho helpdesku. Elektronickou pasportizáciou
nehnuteľného majetku UK sa docieli sprístupnenie údajov o budovách, miestnostiach
a pozemkoch v grafickej a textovej podobe. Rozšírila a doplnila by sa tak existujúca
elektronická evidencia majetku (SAP), ktorá by umožňovala nad rámec existujúcej
elektronickej evidencie aj správu výkresovej dokumentácie a technickej dokumentácie
v digitálnej forme. Elektronická pasportizácia bude pravdepodobne potrebná aj pri
implementácii UNIKANu (univerzitnej kalkulácii nákladov). Výsledkom elektronickej
pasportizácie by bol moderný systém správy nehnuteľností s rýchlou a jednoduchou
dostupnosťou k údajom pri opravách, úpravách, revíziách a možnosť vykonávania
energetického manažment a neustáleho prehľadu o spotrebách energií.
Aktuálny modul SAPu neumožňuje správu výkresovej a technickej dokumentácie
a bude potrebné zabezpečenie potrebného systému/ modulu - podľa získaných informácií
v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na novú verziu SAPu (SAP S/4 HANA), na ktorý
by mali prejsť všetky dotknuté inštitúcie v roku 2025. Do úvahy prichádza zabezpečenie
systému mimo modulu SAP, dôležitá však bude kompatibilita systémov.
Odhadovaná predpokladaná cena pasportizácie budov je na základe vykonaného
prieskumu cca 3,50 eur/ m2. Vzhľadom na predpokladanú cenu na m2 pri odhadovanej súhrnnej
ploche budov vo vlastníctve UK o výmere 468 769,91 m2, bude potrebné stanovenie etáp
realizácie pasportizácie v rámci jednotlivých rokov a určenie objektov, ktoré budú v rámci
týchto etáp postupne pasportizované.
Opatrenia, ktoré bude potrebné vykonať:
 zadefinovať požiadavky na modernú správu nehnuteľností a funkcionalitu
elektronického systému pre modernú správu nehnuteľného majetku UK,
 zistiť možnosti systému SAP vo vzťahu k požiadavkám na modernú správu
nehnuteľného majetku UK po obstaraní novej verzie SAP S/4 HANA,
 v prípade nevyužiteľnosti uvedeného systému zistiť kompatibilitu SAPu
s externými systémami a podľa toho upraviť špecifikáciu systému a začať proces
8

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Úsek pre majetok a investície

jeho zabezpečenia vlastnými kapacitami UK (CIT) alebo výberom takého systému
(verejné obstarávanie),
 zabezpečiť štandardizáciu dokumentácie o nehnuteľnom majetku do príslušného
formátu vhodného pre systém – aktualizáciu dokumentácie, vytvorenie štandardnej
výkresovej dokumentácie pri objektoch, pri ktorých nie je k dispozícii a začlenenie
dát do vybraného systému, taktiež získanie textových dát o budovách,
miestnostiach, pozemkoch a ich aktualizácia podľa skutočného stavu a ich
konverzia do formátu pre začlenenie do systému (bude realizované v etapách podľa
projektu pasportizácie),
 zaškolenie pracovníkov fakúlt/ súčastí pre prácu s pomocou pasportizačného
programu a o výhodách moderného systému správy majetku.
Systém by mal taktiež umožňovať sledovanie nákladov na prevádzku hmotného
a nehmotného majetku UK, čo nie je v súčasnosti vzhľadom na nejednotnosť pri priraďovaní
akcií možné, resp. nezodpovedá reálnym nákladom (v podstate ide o vytváranie nákladových
stredísk). Súčasťou dobrej správy bude aj príprava smernice o správe majetku UK so
zadefinovanými kompetenciami jej správcov (predpokladaný termín do konca roka 2021).
Profesionalizácia prostredníctvom systému pre evidenciu, správu, pr

2.2.2 Efektívne nakladanie s kapitálovými dotáciami a strategizácia postupu pri
obnove a rozvoji materiálno-technickej základne UK (celouniverzitný plán
investičných akcií)
Podľa dostupných informácií nebol na UK od osemdesiatich rokov minulého storočia
realizovaný generel výstavby, ktorý by zabezpečil optimalizáciu využitia nehnuteľného
majetku UK a prepojenie na dokumenty územného plánovania. Generel je strategickým
dokumentom, je podkladom pre investičné plánovanie a stanovuje ako rozvoj realizovať
v danom území a čase.
Pre výhľadový rozvoj UK je dôležitá štúdia potrieb fakúlt UK s prioritou riešenia
základných funkcií – výučba, veda a výskum (identifikácia priestorových a materiálnych
podmienok so zameraním na parametre budov, ich prevádzkové náklady, skladbu miestností,
počty študentov a zamestnancov, povahu výučby), ale aj vyhodnotenie potrieb UK z hľadiska
ubytovania pre študentov/ zamestnancov (ubytovacie kapacity podľa počtu študentov/ budúcich
očakávaných počtov študentov, a to aj vo vzťahu k internacionalizácii UK) a vyhodnotenie
rentability jednotlivých objektov internátov. Štúdia by mala stanoviť optimálne potreby a návrh
riešenia nevyhovujúcich podmienok s ohľadom na špecifiká fakúlt a ich zámerov, očakávaného
vývoja a ďalšieho rozvoja fakúlt. Podľa výsledkov štúdie vo vzťahu k internátom bude možné
pristúpiť k optimalizácii ich využívania, upraviť štruktúru lôžok, rozdeliť lôžka na rôzne
štandardy a vyčleniť lôžka, ktoré budú využívané pre zamestnancov, príp. komerčne.
Pre úspešnosť spracovania takej štúdie bude potrebná súčinnosť zo strany fakúlt pri
poskytovaní dát a ich pripravenosť spolupracovať na príprave štúdie. Štúdia zadefinuje
investičné potreby a bude použiteľná v procese plánovania investičných akcií.
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Vzhľadom na vývoj počtu študentov UK, ktorý má od roku 2013 postupne klesajúcu
tendenciu5, nebude potrebné rozširovanie ubytovacích kapacít študentov (ďalšia výstavba
internátov), ale bude nevyhnutné sa zamerať na zvýšenie štandardu ubytovania a celkovú
revitalizáciu lokalít internátov (Mlynská dolina a Družba), t. j. na ich rekonštrukciu, obnovu
a skvalitnenie služieb. Jednoznačne v daných lokalitách chýbajú napríklad športové funkčné
zóny, ktoré by mohli slúžiť nielen ubytovaným študentom UK, ale aj širšej akademickej obci
UK, resp. je potrebná ich obnova (Družba). Možnosti revitalizácie a investícii v lokalite
Mlynskej doliny má napomôcť aj dohoda s STU týkajúca sa úpravy hraníc pozemkov vo
vlastníctve UK a STU tak, aby boli vysporiadané problematické územia, ktoré sťažovali alebo
bránili takejto investičnej činnosti obom univerzitám v danej lokalite.
Rozvojové investičné plánovanie a stanovenie stratégie rozvoja UK zásadne negatívne
ovplyvňuje dlhodobý investičný dlh. Z dlhodobejšieho hľadiska by bolo vhodné vypracovať,
ideálne aj za podpory zo strany štátu, celouniverzitný plán investičných akcií UK s výhľadom
na 10 rokov pre účelné vynakladanie finančných prostriedkov s cieľom získania nových
kapacít, obnovy majetku, jeho modernizácie, opráv a údržby, ako aj zabezpečenia vybavenosti.
Návrh plánu investičný akcií by bol na základe údajov z fakúlt/ súčastí UK zostavený
oddelením majetku OMI. Plán investičných akcií UK by bol schvaľovaný kolégiom rektora
a následne Akademickým senátom UK a Správnou radou UK.
Na hospodárne nakladanie s kapitálovými dotáciami je potrebné bezodkladne prijať
opatrenia na úrovni UK a stanoviť si jednotný postup tak, aby si súčasti navzájom
nekonkurovali a aby bola možná realizovateľnosť jednotlivých akcií v prvom rade podľa ich
nevyhnutnosti. Na podporu dosiahnutia úspešného ukončenia komplexných investičných akcií
v rámci UK by bolo vhodné použiť cielene kapitálové dotácie pre konkrétne súborné akcie jej
súčastí. Vhodné by bolo priorizovať akcie v rámci jednotlivých kalendárnych rokov.
Opatrenia, ktoré bude potrebné realizovať, vychádzajú zo spolupráce fakúlt UK:
 spracovanie generelu výstavby na základe údajov od fakúlt a súčasne ich názorov
k ďalšiemu rozvoju UK,
 spracovanie štúdie potrieb fakúlt UK na základe údajov od fakúlt a ich spolupráce
pri spracovaní štúdie a potrieb internátov,
 vypracovanie plánu investičných akcií UK s výhľadom na 10 rokov,
 zjednotenie postupu v rámci UK/ jej správcov majetku pri podávaní žiadostí
o kapitálové dotácie a určenie investičných priorít.
Je potrebné si súčasne uvedomiť, že UK má za súčasných trhových podmienok veľmi
obmedzené možnosti nadobúdania nových pozemkov vhodných na ďalšiu výstavbu, UK má
však k dispozícii pozemky v lokalite Mlynskej doliny, ktoré sú vhodné na ďalší rozvoj UK ako
jej strategické územie (z hľadiska celkového umiestnenia lokality, ubytovania pre študentov,

5

Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2018 s. 148; pre porovnanie v roku 2013
mala UK spolu 27 476 študentov a v roku 1018 spolu 22 536 študentov; Výročná správa o činnosti Univerzity
Komenského v Bratislave za rok 2019 s. 161, pričom v roku 2019 mala UK spolu 21 954 študentov.
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umiestnenia fakúlt, prístupnosti k pozemkom UK na nábreží Dunaja).6 V prílohe č. 3 je náčrt
strategického územia v Mlynskej doline smerom k Dunaju.
Z hľadiska investícií pre potreby UK je aktuálne prioritou vybudovanie
celouniverzitného informačného centra UK s bezbariérovým vstupom bez asistenta na Štúrovej
ulici v Bratislave ako miesta prvého kontaktu UK na podporu a prezentáciu všetkých fakúlt UK
a súčasne poskytujúceho inkluzívny prístup k poradenským a podporným službám pre
študentov a záujemcov o štúdium, a to vrátane študentov so špecifickými potrebami a študentov
zo sociálne znevýhodneného prostredia (Centrum Comeniana – informačné, poradenské a
podporné centrum Univerzity Komenského v Bratislave). Ďalšou významnou investíciou je
vybudovanie celouniverzitného archívu, ktorý bude zodpovedať potrebám na riadnu archiváciu
(s vhodnými klimatickými podmienkami a technologickou infraštruktúrou) o. i. dokumentov aj
v digitálnej podobe (dátové centrum) (UK v súčasnosti nedisponuje vhodnými priestormi
s podmienkami potrebnými na riadnu archiváciu). Taktiež rekonštrukcia konferenčných
priestorov na Družbe by uspokojila celouniverzitné potreby (UK nedisponuje dostatočnými
konferenčnými priestormi s potrebným zázemím, išlo by o rekonštrukciu priestorov, ktoré sú
na to vhodnými, či už z hľadiska dostupnosti, možnosti zabezpečenia stravovania ako aj
ubytovania pre účastníkov konferencií pre všetky fakulty UK).
2.2.3 Efektívne využívanie majetku UK a postupné vysporiadanie nezhôd vo
vlastníckych vzťahoch
Na zabezpečenie udržateľnosti funkčnosti objektov UK je potrebné ich využívanie. UK
by mala využívať prioritne vlastné objekty, predovšetkým učebno-výcvikové zariadenia UK na
Richňave, Modre – Harmónii, Modre – Piesku, ale aj konferenčné centrum Družba, hotel
Družba alebo pre ubytovanie zahraničných lektorov Profesorský dom. Takým užívaním sa
podporuje ďalší možný rozvoj a investície do uvedených objektov, a tým aj súčasne
uspokojovanie vlastných potrieb UK.
Pre dosiahnutie efektívneho využívania majetku UK je potrebné aj postupné
vysporiadavanie nezhôd vo vlastníckych vzťahoch. Ide o proces dlhodobý, pretože na uvedené
vysporiadanie je vo väčšine prípadov potrebný predovšetkým konsenzus všetkých subjektov
konfliktu, bez ohľadu na použité právne nástroje (predaj – kúpa, zámena, nájom) alebo
rozhodnutie príslušných orgánov. Proces vysporiadavania a jeho výsledok je neistý, voľbu
postupu a právneho nástroja je nevyhnutné individualizovať konkrétnymi okolnosťami daného
prípadu, pričom okolnosti sa môžu meniť. Úspech je podmienený existenciou vhodných
právnych nástrojov, výsledkami negociácií alebo v neposlednom rade v mnohých prípadoch
právoplatnými rozhodnutiami príslušných orgánov a ich vymožiteľnosťou. Návrhy
vysporiadania sú obsiahnuté v prílohe Správy z auditu nehnuteľného majetku Univerzity
Komenského v Bratislave. Stav podľa auditu nehnuteľného majetku bude potrebné sledovať
a priebežne overovať a zaznamenávať zmeny vo vlastníckych vzťahoch. Cieľom je, aby sa
aktuálne komplexné informácie z vykonaného auditu zachovali a bolo možné pokračovať
6

Pozemky v Mlynskej doline definuje Územný plán hl. mesta SR Bratislavy z roku 2007 v znení zmien a doplnkov
definuje ako rozvojové územie vnútorného mesta, funkčné využitie územia je územných plánom stanovené ako
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201, kód reg. „F“ (obchodnospoločenské komplexy, zástavba mestského typu a rozvoľnená zástavba – areály).
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v postupnom vysporiadavaní konfliktov vo vlastníckych vzťahoch v závislosti od ďalšieho
vývoja a prípadnej zmeny okolností.
V rámci hospodárnych opatrení by malo dôjsť aj k predaju nepotrebného nehnuteľného
majetku UK, ktorého predajom by sa získali zdroje na zhodnotenie potrebného (nehnuteľného)
majetku, ako aj na uskutočnenie ďalších investičných a rozvojových akcií v rámci plnenia úloh
UK. Cieľom je, aby sa zbytočne nevynakladali prostriedky na prevádzku a udržiavanie
nepotrebného nehnuteľného majetku a zabránilo sa jeho ďalšiemu znehodnocovaniu
a chátraniu. Taktiež sa vhodnými opatreniami môžu odstrániť resp. zmierniť nesúlady vo
vlastníctve majetku UK s vlastníctvom tretích subjektov, najmä v prípadoch, v ktorých takýto
konflikt bráni akémukoľvek užívaniu takého majetku UK.
Prehľad navrhovaného (nehnuteľného) majetku určeného na predaj/ zámenu v období roka
2021:
 úradná budova v Lučenci spolu s pozemkami:
nachádzajúce sa na ulici Novohradská 1, obstarávacia hodnota 715 489,11 €,
zostatková cena 324 343,56 €. Pozemky – celková plocha 8 481 m2, celková
obstarávacia hodnota 42 227,64 €. Na objekt spolu s pozemkami bol spracovaný
znalecký posudok, ktorý stanovil všeobecnú hodnotu majetku na 1 240 000,-€.
 pozemky v katastrálnom území Staré Mesto, Karlova Ves a Ružinov podľa Správy
z auditu nehnuteľného majetku Univerzity Komenského v Bratislave vhodné na
zámenu s hl. mestom SR Bratislavou a úprava hraníc vlastníckych vzťahov
k pozemkom v Mlynskej doline s STU.
2.2.4 Jednotná nájomná politika
Dobrá a hospodárna správa nehnuteľného majetku sa týka aj nastavenia nájomnej
politiky a špecifikácie odporúčaných cien nájmu a zosúladenie postupu súčastí UK pri
prenechaní dočasne nepotrebného majetku UK do nájmu.
Zosúladenie postupu súčastí pri prenájme majetku, ktorý dočasne neslúži na plnenie
úloh UK spočíva v určení odporúčaných cien nájmu, ktoré sa odvíjajú najmä od lokality a druhu
nájmu. Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a ani smernica o nakladaní
s majetkom UK neukladá UK postupovať pri výbere nájomcu verejnou obchodnou súťažou. Je
na zvážení daného správcu majetku určeného na prenájom, či zvolí na výber nájomcu verejnú
obchodnú súťaž alebo formu zverejnenia zámeru na nájom majetku s cenovou ponukou alebo
priame zadanie. Voľba spôsobu výberu nájomcu by mala byť racionálna v tom smere, že nie je
nevyhnutné vyberať alebo meniť nájomcu (vrátane predlžovania nájmu) verejnou obchodnou
súťažou, pokiaľ je výška nájomného primeraná/ trhová a nájomca je disciplinovaný
a hodnoverný zmluvný partner a riade si plní svoje záväzky (napr. nemá nedoplatky na
nájomnom). V prípade záujmu správcu poskytne RUK elektronickú platformu na zverejnenie
podmienok verejnej súťaže (zrealizuje ponukové konanie vrátane spracovania podkladov
verejnej súťaže) podľa správcom zvolených podmienok verejnej súťaže. Odporúča sa súčasne
vždy preveriť, predovšetkým z verejne dostupných zdrojov (zoznamy dlžníkov na zdravotnom
a sociálnom poistení, finstat, obchodný vestník), kredibilitu záujemcu o nájom, to znamená, či
nemá dlhy na poistnom, či nie je spoločnosťou v kríze, či nie na neho vyhlásený konkurz,
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povolená reštrukturalizácia alebo oddlženie. Taktiež by mal byť nájomca v tomto smere počas
trvania nájomného vzťahu priebežne sledovaný.
V prílohe č. 3 je priložený cenník odporúčaných cien nájmov. Cenník nájmov obsahuje
odporúčané ceny nájmu, ktoré vychádzajú zo súčasných obvyklých cien stanovených na
základe cien na trhu realít na jeseň 2020. Uvedené ceny budú po schválení Akademickým
senátom UK pre súčasti UK určujúce pri stanovení výšky nájomného. Nakoľko sa cena nájmu
odvíja nielen od lokality, v ktorej sa predmet nájmu nachádza, ale aj od konkrétneho priestoru,
jeho umiestnenia v objekte, výmery, dostupnosti infraštruktúry, technického stavu priestoru,
ako aj charakteru prenájmu (komerčné/ nekomerčné využitie), je možné, že v konkrétnych
prípadoch nebude obvyklá cena nájmu korešpondovať so stanoveným rozpätím nájomného
uvedeným v cenníku. V prípade takej situácie bude možné určiť cenu za prenájom odchylne,
na základe zdôvodnenia správcu, resp. predkladateľa návrhu na schválenie nájmu
Akademickému senátu UK.7 Cenník nájmov bude prehodnocovaný na pravidelnej, spravidla
dvojročnej, báze a upravovaný podľa aktuálneho stavu, potrieb UK a vývoja na trhu realít.
V súvislosti s problematikou prenájmu majetku UK pre umiestnenie reklamných
stavieb je potrebné upozorniť na § 9 ods. 6 zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych
inštitúcií, ktorý zakazuje, aby nájomca alebo vypožičiavateľ pozemku vo vlastníctve UK
zriadil na tomto pozemku stavbu. Nakoľko reklamná stavba je stavbou podľa zákona č. 50/
1976 Zb. stavebný zákon, uvedený zákaz sa vzťahuje aj na tento druh stavby. Správcovia
majetku UK sú povinní uvedený zákaz dodržiavať.
8

3. Zhrnutie
Účelom tejto koncepcie je dosiahnutie efektívneho nakladania s majetkom UK.
Koncepcia definuje konkrétne ciele a opatrenia pre strednodobý horizont rokov 2021 – 2030,
ktorých výsledný synergetický efekt bude viesť k účelnejšiemu využívaniu dostupných zdrojov
a majetku UK. Hospodárne nakladanie s majetkom UK je taktiež jedným z predpokladov
ďalšieho rozvoja UK ako najprestížnejšej národnej univerzity a univerzity s rešpektovaným
postavením v medzinárodnom vysokoškolskom priestore a napĺňanie jej ďalších strategických
cieľov v oblasti vzdelania, vedy a výskumu. Úlohou UK je vytváranie dobrého, aj materiálneho
zázemia vrátane kvalitnej infraštruktúry a moderného funkčného prostredia, pre dosahovanie
uvedených cieľov.

7

určenie odporúčaných cien nájmov a ich schválenie Akademickým senátom UK nemá vplyv na pôsobnosť
Akademického senátu UK pri schvaľovaní nájmov a požiadavku na predchádzajúci písomný súhlas
Akademického senátu UK podľa zákona o vysokých školách, zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych
inštitúcií a vnútorných predpisov UK.
8
reklamnou stavbou sa podľa § 43 ods. 2 zákona č. 50/ 1976 Zb. stavebný zákon rozumie stavebná konštrukcia
postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou (i) pevným základom,
(ii) upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu, (iii) ukotvená pilótami
alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, (iv) pripojená na siete a zariadenia technického vybavenia
územia, alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie
vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií
viditeľných z verejných priestorov.
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Prostredníctvom profesionalizácie správy majetku, digitalizácie správy a evidencie
výkresovej dokumentácie a vytvorenia helpdesku na podporu správy, vytvorí UK moderný
systém správy majetku.
UK má vo vlastníctve rozsiahly majetok, vek väčšiny budov je nad 31 rokov, viac ako
40 budov má vek nad 50 rokov. Vek uvedených budov naznačuje, že si vyžadujú zvýšené
náklady na údržbu, opravu a modernizáciu. UK potrebuje finančné zdroje nie len na opravy
a rekonštrukcie, ale aj na ďalšiu investičnú činnosť a rozvoj materiálno-technickej základne.
Neexistencia stratégie a predvídateľnosti prideľovania prostriedkov prostredníctvom
kapitálových transferov zo strany štátu spôsobila absenciu jednotného strategického plánovania
investičných akcií a ďalšieho celkového rozvoja UK. Pretrvávajúca nepredvídateľnosť
prideľovania prostriedkov vo forme kapitálových transferov zo strany štátu, ale aj nejednotnosť
postupu a absencia strategického plánovania zo strany UK predstavujú prekážku investičného
plánovania. UK, jej správcovia majetku, v záujme vytvorenia stratégie ďalšieho celkového
rozvoja UK a jej materiálno-technickej základne, zjednotia svoj postup pri žiadostiach
o kapitálové dotácie a strategicky stanovia a usporiadajú investičné akcie v pláne investičných
akcií na obdobie 10 rokov, ktoré bude schvaľované kolégiom rektora a následne Akademickým
senátom UK a Správnou radou UK. UK bude v nasledujúcom období venovať pozornosť tvorbe
plánu investičných akcií a koordinácii postupu pri žiadostiach o kapitálové dotácie tak, aby sa
dosiahla hospodárnosť a znížila sa časová náročnosť finalizácie akcií. Výsledkom plánovania
bude aj cenový odhad hodnoty investičných potrieb a predpokladaných nákladov na ich
uspokojenie.
UK bude naďalej vyvíjať činnosť smerom k postupnému vysporiadavaniu konfliktov vo
vlastníckych vzťahoch, aj keď pôjde o proces dlhodobý a vzhľadom na všetky okolnosti nie
vždy s istým a predvídateľným výsledkom. UK bude vyvíjať osobitné úsilie na ochranu jej
strategického územia určeného pre jej ďalší rozvoj a výstavbu. UK bude využívaním svojho
majetku, predovšetkým vlastných učebno-výcvikových zariadení UK a konferenčných
priestorov sledovať podporu ich ďalšej obnovy a zhodnotenia.
Nastavenie jednotnej nájomnej politiky a väčšej obozretnosti pri výbere zmluvného
partnera UK sleduje taktiež hospodárnejšie využívanie dočasne nepotrebného majetku. UK, jej
správcovia majetku, budú postupovať v súlade so stanovenou jednotnou nájomnou politikou
schválenou Akademickým senátom UK.
UK považuje pre ďalší rozvoj a napĺňanie jej strategických cieľov, v súlade
s dlhodobým zámerom rozvoja UK, za významné vytváranie potrebných materiálnych
podmienok a moderného prostredia s dobrým materiálno-technickým zázemím a budovanie
stimulujúceho prostredia pre podporu študentov a zamestnancov.
Prílohy:
Príloha č. 1 - Skutkový stav pasportizácie objektov UK
Príloha č. 2 - Správa z auditu nehnuteľného majetku Univerzity Komenského v Bratislave
Príloha č. 3 - Náčrt strategického územia UK
Príloha č. 4 - Cenník odporúčaných cien nájmov
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Príloha č. 1 – Skutkový stav pasportizácie objektov UK:

Na referáte investícií RUK sa nachádza:
Pasport stavebných objektov v papierovej forme, vypracovaný Inžiniersko–projektovou
organizáciou školských stavieb, Leningradská 14, Bratislava v roku 1985 na objekty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Objekt PriF UK – Moskovská 2, Bratislava
Objekt PriF UK – Moskovská 3, Bratislava
LF UK, Sasinkova 2, Bratislava – Nové teoretické ústavy
LF UK, Sasinkova ul., Bratislava – Staré teoretické ústavy
LF UK, ul. ČaA, Bratislava, – Stredisko pre modernizáciu
LF UK, Sasinkova ul. – Alkohol. laboratóriá
LF UK, Sasinkova ul. – sklady
LF UK, Sasinkova ul. – Chlórovacia a prečerpávacia stanica
LF UK, Sasinkova ul. – trafostanica
LF UK, Sasinkova ul. – Zverinec a sklady
LF UK, Sasinkova ul. – Parazitologický ústav
LF UK, Sasinkova ul. – Malý zverinec– parazit. ústav
LF UK, Sasinkova ul. – Dekanát LF UK
Biologická stanica Šúr – Montovaná chata
Biologická stanica Šúr – Administratívna budova
Biologická stanica Šúr – hospodárska budova
Biologická stanica Šúr – hospodárska budova
Biologická stanica Šúr – depozit
Výcvikovo–rekreačné zariadenie Ľubochňa
Učebno – výcvikové zariadenie Richňava – nová chata
Učebno – výcvikové zariadenie Richňava – stará chata
Učebno – výcvikové zariadenie Modra –Piesky – veľká chata
Učebno – výcvikové zariadenie Modra –Piesky – domček
Učebno – výcvikové zariadenie Modra – Piesky – garáž
FMFI UK – výpočtové stredisko
FMFI UK –pavilón matematika
FMFI UK – pavilón posluchárne
FMFI UK – pavilón dielní
FMFI UK – pavilón fyzika 1
FMFI UK – pavilón fyzika 2
PriF UK – pavilón Chémia 1
PriF UK – pavilón Chémia 2
PriF UK – pavilón Biológia 2
FaF UK, Odbojárov 10, Bratislava
FaF UK, Kalinčiakova 8, Bratislava
Obj. 13 b.j. UK, Drotárska ul., Bratislava
PriF UK, Žižkova ul., Bratislava
Herbár – PriF UK, Révova 3, Bratislava
JLF UK, Martin – Katedra mikrobiológie, Sklabinská ul., Martin
JLF UK, Martin – Katedra farmakológie, Sklabinská ul., Martin
JLF UK, Martin – Katedra hygieny, Sklabinská ul., Martin
JLF UK, Martin – Katedra patolog. fyziológie, Sklabinská ul., Martin
JLF UK, Martin – vrátnica, Sklabinská ul., Martin
JLF UK, Martin – autogaráže, Sklabinská ul., Martin

45.
46.
47.
48.
49.
50.

JLF UK, Martin – Senník a garáže, Sklabinská ul., Martin
JLF UK, Martin – Študentský domov, Novomeského ul., Martin
JLF UK, Martin – Jedáleň, Novomeského ul., Martin
JLF UK, Martin – Aula, Novomeského ul., Martin
JLF UK, Martin – Teoret. katedier, Muzeálna ul., Martin
JLF UK, Martin – Výmenníková stanica Muzeálna ul., Martin

Zameraný stav stavebných objektov v papierovej forme, vypracovaný Inžiniersko – projektovou
organizáciou školských stavieb, Leningradská 14, Bratislava v roku 1984 na objekty:
1. JLF UK Martin, Sklabinská ul., Novomestského ul., Múzeálna ul., – 12 objektov (chýbajú nové
objekty, ktoré fakulta postavila v posledných rokoch)
2. ŠD Družba I. a II., Spoločenská časť – 3 objekty
3. FTVŠ UK, Lafranconi – ( Chýbajú objekty plavárne, telocvične, vonkajšie ihriská, tenisové
kurty)
4. ŠD Ľ. Štúra – výškový blok A,B, spojovacia časť, kuchyňa, jedáleň, kotolňa (chýba obj. náhradný
zdroj)
5. ŠD Ľ. Štúra – Provizórne internáty – objekty A,B,C – 3 objekty
6. ŠD Ľ. Štúra – átriové internáty, pavilóny A až Z, trafostanica (22 objektov)
7. Objekty FMFI UK –pavilón výpočtového strediska, pavilón matematiky, pavilón posluchární,
pavilón dielní, pavilón F1, pavilón F2, (chýba pavilón nových technológií a pavilón športových
činností)
8. Objekty PriF UK – pavilón Chémia 1, pavilón Chémia 2, Pavilón Biológia 2. (chýba pavilón
Biológia 1 a pavilón Geológia)
10. Učebno – výcvikové zariadenie, Richňava, nová chata, stará chata
11. Učebno – výcvikové zariadenie, Modra Piesky, – veľká chata, domček, garáž – 3 objekty
14. Budova RUK, Šafárikovo nám.č.6, Bratislava
15. Prístavba RUK, Múzejná 10, Bratislava
16. Objekty PdF UK, Moskovská 2 a 3, Bratislava
18. 13.b.j., Drotárska ul., Bratislava
20. PriF UK – objekt Žižkova ul., Bratislava
21. Objekty BZ UK, Bratislava – skleníky, administratívna budova, vodáreň, dielne – 12 objektov
22. Biologická stanica Šúr – 9 objektov
23. PriF UK – Herbár, Révova ul., Bratislava
24. Areál Švédske domky – 10 objektov ( chýba nová lodenica – CUŠ )
25. Areál LF UK, Bratislava – 17 objektov
26. Objekty FaF UK, Odbojárov 10, Kalinčiakova 8, Bratislava
27. FiF UK, Gondova 2, Bratislava
28. FiF UK, Štúrova 9, Bratislava

29. ŠD Ľ. Štúra – bloky A–D, E–H – 8 ubytovacích objektov (chýbajú dve telocvične, vstupný
pavilón, trafostanica)

Objekty, na ktoré nebol spracovaný pasport a ani stavebné zameranie:
Profesorský dom, Botanická 27, 29, Bratislava
Univerzitný vedecký park, Ilkovičova ul., Bratislava
Areál Stredisko Staré Grunty 55, Bratislava
Aula Magna a dekanát, JLF UK, Martin
Biomed JLF UK, Malá Hora 4/B, C, D, Martin
Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko, JLF UK Martin, Novomeského 6, Martin
Nadstavba Teoretických ústavov V. Mézeša, Malá Hora 4, JLF UK Martin
Nadstavba prístavby Teoretických ústavov V. Mézeša, JLF UK, Malá Hora 4, Martin
ÚVZ Modra Harmónia
objekt na ul. Žižkova 10, Bratislava – objekt po prestavbe a prístavbe
Areál – Astronomické observatórium FMFI UK, Modra
FTVŠ UK– objekty plavárne, telocvične, vonkajšie ihriská so sociálnym zázemím
Pavilón nových technológií FMFI UK
Pavilón športových činností FMFI UK
Pavilón Biológia 1 – PriF UK
Pavilón Geológia – PriF UK
VM Mlyny – manželské internáty dve telocvične, vstupný pavilón, trafostanica,
Výškové bloky – objekt náhradný zdroj
Lodenica UK, Botanická 7, Bratislava
Areál FSEV UK, Mlynské Luhy č.4, Bratislava
PdF UK, Račianska ul., Bratislava
PdF UK, Šoltésova ul., Bratislava
PraF UK, Vajanského nábrežie, Bratislava
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Správa
z auditu nehnuteľného majetku Univerzity Komenského v Bratislave
október 2020
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Na Úseku pre majetok a investície UK, referáte evidencie majetku bol v priebehu prvého polroka 2020 vykonaný audit nehnuteľného
majetku Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci ktorého bola vykonaná revízia údajov v katastri nehnuteľností týkajúcich sa nehnuteľného
majetku Univerzity Komenského v Bratislave s cieľom identifikovania nezhôd vo vlastníctve nehnuteľného majetku (nesúlad medzi vlastníkom
stavby a vlastníkom pozemku) a identifikovanie nehnuteľného majetku, ktorý v čase vykonania auditu UK (trvale alebo dočasne) nevyužíva na
uspokojenie jej potrieb. Predmetom auditu bol nehnuteľný majetok (stavby, parcely registra „C“ a „E“) zapísaný na LV č. :
okres/ obec
Bratislava I.

katastrálne územie
Staré Mesto

Bratislava II.
Bratislava III.

Ružinov
Nové Mesto
Vinohrady
Karlova Ves
Petržalka
Svätý Jur

Bratislava IV.
Bratislava V.
Pezinok
Modra
Malacky
Lučenec
Banská Štiavnica
Martin
Blatnica
Sklabinský Podzámok
Ružomberok

Stupava
Lučenec
Štiavnické Bane
Martin
Ľubochňa

list vlastníctva
45, 3405, 4356, 6538, 6684,
9055, 5552, 7487
591,2994
1401, 5190,5410
6957
727, 2681, 5284
260
472
2758
586
5294
394
299, 2803, 4217, 4733
348
590
65, 1144, 1200

Na základe vykonaného auditu boli zistené skutočnosti, ktoré sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách, ktoré sú súčasťou správy z auditu:
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1. Nezhody vo vlastníctve nehnuteľného majetku.
Vysvetlivky k tabuľke Nezhody vo vlastníctve nehnuteľného majetku sú údaje:
Tabuľka obsahuje údaje o katastrálnom území, okrese, čísle listu vlastníctva, čísle majetku a označenie pod ktorým je nehnuteľný majetok
evidovaný vo FIS SOFIA, číslo parcely, plocha v m2, obstarávacia hodnota v €, aktivácia - deň kedy bola nehnuteľnosť zaevidovaná do
majetku Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj len „UK BA“), uvedenie nezhôd v majetku - ak pozemok alebo stavba nie je vo
vlastníctve Univerzity Komenského uvedenie vlastníka nehnuteľného majetku s identifikačnými údajmi majiteľa.
2. Pozemky nevyužívané Univerzitou Komenského v Bratislave vhodné na vysporiadanie (predaj, zámena, nájom)
Vysvetlivky k tabuľke Pozemky nevyužívané UK BA vhodné na vysporiadanie sú údaje:
Tabuľka obsahuje údaje o katastrálnom území, okrese, čísle listu vlastníctva, čísle majetku a označenie pod ktorým je nehnuteľný majetok
evidovaný vo FIS SOFIA, číslo parcely, plocha v m2, obstarávacia hodnota v €, aktivácia - deň kedy bola nehnuteľnosť zaevidovaná do
majetku UK BA, v časti tabuľky doplňujúce údaje je uvedená bližšia identifikácia nehnuteľného majetku a event. návrh vysporiadania.
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1. Nezhody vo vlastníctve nehnuteľného majetku
Pozemky vo vlastníctve UK BA - stavby vo vlastníctve cudzích osôb a organizácií
k.ú. Staré mesto, okres Bratislava I, LV 3405
Číslo
Označenie
majetku
31000055 Zastavané plochy a nádvoria, ul. Révova /PriF UK/
31000437

Zastavané plochy a nádvoria, Nad lomom
Záhrady – Nad lomom – pozemok využíva p. Špilár

Číslo
parcely
1996/5

Plocha
m2
20

Obstar. hodn.
/€/
995,82

Aktiv.
dňa
31.12.1998

2035/1

135

6 721,77

9.7.2008

31000438
31000217

Zastavané plochy a nádvoria, Drotárska

2035/2
4548/4

988
21

49 193,39
1 045,61

9.7.2008
15.4.1994

31000218

Zastavané plochy a nádvoria, Drotárska

4548/5

18

896,24

15.4.1994

31000219

Zastavané plochy a nádvoria, Drotárska

4548/6

19

946,03

15.4.1994

31000220

Zastavané plochy a nádvoria, Drotárska

4548/7

18

896,24

15.4.1994

31000221

Zastavané plochy a nádvoria, Drotárska

4548/8

19

946,03

15.4.1994

31000222

Zastavané plochy a nádvoria, Drotárska

4548/9

18

896,24

15.4.1994

Nezhody
Stavba - garáž, s.č. 6020, LV č. 7112 – vl.
Kvašňovská Andrea, Mgr. art, Nábr. arm. gen.
L. Svobodu 56, BA, 811 02
Stavba - dom, s.č 4337, LV č. 7548 – vl. Špilár
Vladimír, Nad lomom 4337/1, BA 811 02, spol.
pod. 1/1
Stavba - radová garáž, s.č. 3264, LV 3989
Vl. č. 1 – Palušová Darina, doc., Ing., Drotárska
cesta 41, BA 811 02, spoluvl. podiel 4/6
Vl. č. 2 – Krempaská Renáta, Ing., Drotárska cesta
41, BA 811 02, spoluvl. podiel 1/6
Vl. č. 3 – Havelová Alica ,Ing., Drotárska cesta
41, BA 811 02, spoluvl. podiel 1/6
Stavba - radová garáž, s.č. 6032, LV 3987
Vl. Dallos František Ing. a Ildikó Dallosová,
Drotárska cesta 41, BA 81102, spol. pod. 1/1
Stavba - radová garáž, s,č. 3266, LV 3986
Vl. Čulák Tibor Ing., Drotárska cesta 41, BA
811 02, spol. pod. 1/1
Stavba - radová garáž, s.č. 3267, LV 3988
Vl. Petrík Milan Ing., Drotárska cesta 41, BA
811 02, spol. pod. 1/1
Stavba - radová garáž, s.č. 5613, LV 3991
Vl. Žigo Silvester, Drotárska cesta 41, BA
811 02, spol. pod. 1/1
Stavba - radová garáž, s.č. 3269, LV 3992
Vl. Novotný Michal Ing., Kadnárova 16, BA
831 53, spol. pod. 1/1
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Pozemky vo vlastníctve UK BA - stavby vo vlastníctve cudzích osôb a organizácií
k.ú. Staré mesto, okres Bratislava I, LV 3405
Číslo
Označenie
majetku
31000215 Zastavané plochy a nádvoria, Drotárska
31000500

Zastavané plochy a nádvoria, Nábrežie arm. gen.
L. Svobodu /FTVŠ UK/

Číslo
parcely
4548/10

Plocha
m2
19

Obstar. hodn.
/€/
946,03

Aktiv.
dňa
15.4.1994

20822/117

68

3 385,72

15.8.2011

Obstar. hodn.
/€/
351 545,01

Aktiv.
dňa
15.9.1999

Obstar. hodn.
/€/
222 015,20
26 920,17
426 027,57

Aktiv.
dňa
15.8.1994
12.10.2006
30.12.2008

Nezhody
Stavba - radová garáž, s.č. 3270, LV 3985
Vl. Kubričan R., Drotárska cesta 41, BA
811 02, spol. pod. 1/1
Stavba – trafostanica s.č. 7650, LV 7106
Vl. Západosl. distribučná a.s., Čulenova 6, BA
,1/1

Pozemok nie je vo vlastníctve UK BA – budova vlastnícky podiel UK BA 81/1000
k.ú. Staré mesto, okres Bratislava I, LV 6684
Číslo
Označenie
majetku
21000142 Budova Bartókova 8, vlastnícky podiel 81/1000, s.č.
6159, vlastník č. 2 UK BA /EBF UK/

Číslo
parcely

Plocha
m2

Nezhody
Pozemok – zastavaná plocha a nádvoria – parc. č.
2408/5, výmera 2 637 m2, LV 1895,
vl. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na
Slovensku, Palisády 46 BA 811 06, vl. podiel 1/1

Pozemok nie je vo vlastníctve UK BA - budova vo vlastníctve UK BA
k.ú. Ružinov, okres Bratislava II, LV 2994
Číslo
Označenie
majetku
21000127
Univerzitná lekáreň, Ružinovská 12A /FaF UK/
21000127/1 Univerzitná lekáreň, rekonštr. kotolne /FaF UK/
21000127/2 Univerzitná lekáreň, ambulancie /FaF UK/

Číslo
parcely

Plocha m2

Nezhody
Budova – Lekáreň, s.č. 4813, vl. podiel UK 1/1
Pozemok – zastavaná plocha a nádvoria – parc. č.
15 294/65, výmera 528 m2, LV 1201, vl. Hlavné
mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, BA
814 99, vl. podiel 1/1
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Pozemok nie je vo vlastníctve UK BA - budova vo vlastníctve UK BA
k.ú. Nové Mesto, okres Bratislava III, LV 1401
Číslo
Označenie
majetku
21000313
Budova Račianska 59 /PdF UK/
21000313/1 Budova Račianska 59, rekonštrukcia výmenníkovej
stanice /PdF UK/
21000313/2 Budova Račianska 59, turnikety /PdF UK/
21000313/3 Budova Račianska 59, rekonštrukcia strechy
/PdF UK/

Číslo
parcely

Plocha
m2

Obstar. hodn.
/€/
2 017 161,26
38 219,57

Aktiv.
dňa
25.10.2006
18.12.2008

5 371,50
42 958,87

27.11.2015
14.11.2016

Obstar. hodn.
/€/
214 726,45

Aktiv.
dňa
15.6.1989

Obstar. hodn.
/€/
77 076,28

Aktiv.
dňa
31.12.1998

574 039,90

16.7.2006

Nezhody
Budova – pre školstvo, vzdelávanie a výskum, s.č.
3495, vl. podiel UK 1/1
Pozemok – zastavaná plocha a nádvoria – parc. č.
11 800/2, výmera 2 027 m2, k danej parcele nie je
založený LV- neexistuje záznam o vlastníkoch,
pod parcelou sú nevysporiadané parcely reg. „E“
č. 11798/1 - LV 6407 – vl. Hlavné mesto SR
Bratislava, vl. podiel 1/1
a č.11799 – vl. Hlavné mesto SR Bratislava, LV
5567, vl. podiel 1/1

Pozemok nie je vo vlastníctve UK BA - stavba vo vlastníctve UK BA
k.ú. Karlova Ves, okres Bratislava IV, LV 727
Číslo
Označenie
majetku
21000220 Vonkajší vodovod – úžitková voda, Mlynská dolina,
s.č. 6289, vlastnícky podiel UK 1/1 /VMĽŠ-Mlyny/

Číslo
parcely

Plocha
m2

Nezhody
Pozemok – zastavaná plocha a nádvoria – parc. č.
2 981/61, výmera 296 m2, LV 1425,
vl. Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Vazovova 5, vl. podiel 1/1

Pozemky vo vlastníctve UK BA - stavby vo vlastníctve cudzích osôb a organizácií
k.ú. Karlova Ves, okres Bratislava IV, LV 727
Číslo
Označenie
majetku
31000110 Zastavané plochy a nádvoria, Staré Grunty /VMĽŠMLYNY/
21000297 III .st. VSI - kluby + STU, Staré Grunty 36

Číslo
parcely
2940/21

Plocha
m2
1 548

Nezhody
Stavba – Staré grunty 52, s.č.5689, stavba je
v evidencii majetku UK ale nie je jej
vlastníkom,
LV
3404,
vlastník SR spoluvl. podiel 1/1, správca budovy Centrum vedecko-technických informácií SR,
Lamačská cesta 8/A BA 811 04
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31000117

Zastavané plochy a nádvoria, Staré Grunty
/VMĽŠ-MLYNY/

2940/29

1 630

81 159,13

31.12.1998

Stavba – telocvičňa, SG, s.č. 5912, LV 1425,
vlastník – STU BA, Vazovova 5, spoluvl. podiel
1/1

31000435

Zastavané plochy a nádvoria, Botanická

3122/15

95

4 730,13

17.4.2008

31000483

Zastavané plochy a nádvoria, Botanická

3122/22

243

12 099,18

29.12.2008

31000345

Zastavané plochy a nádvoria, Botanická

3131/2

64

3 186,62

7.8.2006

31000346

Zastavané plochy a nádvoria, Botanická

3131/3

62

3 087,03

7.8.2006

31000284

Zastavané plochy a nádvoria, Botanická

3131/7

38

1 892,05

13.6.2006

31000316

Ostatné plochy, Botanická /FiF/

3149

843

4 197,37

13.6.2006

31000317

Zastavané plochy a nádvoria, Botanická /FaF/

3150/3

230

11 451,90

13.6.2006

Stavba – kotolňa, dielňa a garáže, s.č. 5065, LV
2538, vlastník SR, spoluvl. podiel 1/1
Stavba – hala pre súpravy na likv. nebezp. nákaz,
s.č. 6151, LV 4515, vlastník SR- Štátna
veterinárna a potravinová správa SR Botanická
17, 842 13 spoluvl. podiel 1/1
Stavba – záhradná chata, s.č. 5254, LV 2834,
vl. č. 1: Agentúra PMP s.r.o. Púpavova 36/A, 841
04,
spol.
podiel
2/3,
vl. č. 2: iSprávca SK s.r.o., Púpavova 36/A, 841
04, spol. podiel 1/3
Stavba – záhradná chata, s.č. 5254, LV 2834,
vl. č. 1: Agentúra PMP s.r.o. Púpavova 36/A, 841
04,
spol.
podiel
2/3,
vl. č. 2: iSprávca SK s.r.o., Púpavova 36/A, 841
04, spol. podiel 1/3
Stavba – lodenica, s.č. 5936, LV 3402,
vl. Nagy Peter Mgr., Púpavova 12, 1/1
Stavba
–
futb.
ihrisko,
LV
2425,
vl. Vodácky klub TATRAN Karlova Ves,
Botanická 19, 841 04
Stavba – klub, posilňovne, sauny, s.č. 6084, LV
2425, vl.: Vodácky klub TATRAN Karlova Ves,
Botanická 19, 841 04, spoluvl. podiel 1/1

Obstar. hodn.
/€/
1 344,60

Aktiv.
dňa
13.6.2006

Pozemky vo vlastníctve UK BA - stavby vo vlastníctve cudzích osôb a organizácií
k.ú. Karlova Ves, okres Bratislava IV, LV 727
Číslo
Označenie
majetku
31000318 Ostatné plochy, Botanická /FiF/

Číslo
parcely
3150/4

Plocha
m2
270

Nezhody
Stavba – basketb. ihrisko, LV 2425,
vl. Vodácky klub TATRAN Karlova Ves,
Botanická 19 841 04, spoluvl. podiel 1/1
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31000321

Zastavané plochy a nádvoria, Botanická

3151/1

94

4 680,34

13.6.2006

31000322

Zastavané plochy a nádvoria, Botanická

3151/2

397

19 766,98

13.6.2006

Zastavané plochy a nádvoria, Botanická

3152/2

245

12 198,77

13.6.2006

31000292

Zastavané plochy a nádvoria, Botanická

3152/3

26

1 294,56

13.6.2006

31000293

Zastavané plochy a nádvoria, Botanická

3152/4

18

896,24

13.6.2006

31000294

Zastavané plochy a nádvoria, Botanická

3152/5

106

5 277,83

13.6.2006

31000295

Zastavané plochy a nádvoria, Botanická

3152/6

541

26 936,87

13.6.2006

31000291

Stavba – strážny domček, s.č. 5295, LV 2425,
vl. Vodácky klub TATRAN Karlova Ves,
Botanická 19, 841 04, spoluvl. podiel 1/1
Stavba – lodenica, s.č. 6083, LV 2425,
vl. Vodácky klub TATRAN Karlova Ves,
Botanická 19, 841 04, spoluvl. podiel 1/1
Stavba – iná budova, s.č. 9, LV 2559,
vl. Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady,
Botanická 9, spoluvl. podiel 1/1
Stavba – iná budova, s.č. 9, LV 2559,
vl. Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady,
Botanická 9, spoluvl. podiel 1/1
Stavba – sklad, s.č. 9, LV 2579,
vl. Kanoistický klub Karlova Ves, Botanická 9/A,
841 04, spoluvl. podiel 1/1
Stavba – strážny domček, s.č. 9, LV 2579,
vl. Kanoistický klub Karlova Ves, Botanická 9/A,
841 04, spoluvl. podiel 1/1
Stavba – hangár, s.č. 9, LV 2579,
vl. Kanoistický klub Karlova Ves, Botanická 9/A,
841 04, spoluvl. podiel 1/1

Pozemky vo vlastníctve UK BA - stavby vo vlastníctve cudzích osôb a organizácií
k.ú. Karlova Ves, okres Bratislava IV, LV 5284
Číslo
Označenie
majetku
31000605 Zastavané plochy a nádvoria, Staré Grunty
/VMĽŠ-MLYNY/
31000607

Zastavané plochy a nádvoria, Staré Grunty
/VMĽŠ-MLYNY/

Číslo
parcely
2937/24

Plocha
m2
92

Obstar. hodn.
/€/
0,01

Aktiv.
dňa
23.10.2017

2983/25

3

0,01

23.10.2017

Pozemky a budovy nie sú vo vlastníctve UK BA – budovy sú evidované v majetku UK BA
k.ú. Petržalka, okres Bratislava V, LV 2058

Nezhody
Stavba – prevádzková jednotka potraviny, s.č.
3058, LV 2698, vl. Assad Ali Ing., Planckova
3, 851 01, spoluvl. podiel 1/1
Stavba – stánok-jedáleň, s.č. 5675, LV 3390,
vl. Rizvani Rizvan, Nábělkova 2, 841 05, spoluvl.
podiel 1/1
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Číslo
majetku
21000125
21000126
21000232
21000233

Označenie
Tenisová hala TJ Slávia Právnik, Petržalka
Tenisová hala TJ Slávia Právnik soc. zariad., Petržalka
Areál rozv., TJ Právnik, Petržalka
Komun. úpravy územia TJ Právnik Petržalka

Číslo
parcely
P nie sú
UK

Plocha
m2

Obstar. hodn.
/€/
462 570,80
86 726,28
43 561,87
16 273,48

Aktiv.
dňa
15.9.1991
15.9.1992
15.10.1992
15.11.1992

Nezhody
Stavba – športová hala a administratívna budova,
s.č. 3264, LV 2058 vlastník TJ Slávia Právnik
Bratislava, Šafárikovo nám. 6, 811 02, spoluvl.
podiel 1/1. Stavby sú v evidencii majetku ale
UK nie je ich vlastníkom. Vlastnícky podiel UK
je 18,4% podľa Zmluvy o ekonomickom
zabezpečení prevádzky z 28.12.1993.
Pozemok – zastavaná plocha a nádvoria, parc. č.
2842/2, výmera 2 296 m2
Pozemok – zastavaná plocha a nádvoria, parc. č.
2842/8, výmera 352 m2
Pozemky – ostatná plocha, parc. č. 2842/1,2842/3,
2842/9
a 2842/13,
LV
2058,
vl. TJ Slávia Právnik, Šafárikovo nám. 6, 811 02,
spoluvl. podiel 1/1

Pozemky vo vlastníctve cudzích osôb a organizácií- budovy sú vo vlastníctve UK BA
k.ú. Modra, okres Pezinok, LV 2758
Číslo
Označenie
majetku
21000099 Pavilón magnetických meraní + rozvádzač Modra,
s.č. 3976 /FMFI/
21000181

21000178
21000180

Pavilón paleomagnetických meraní + kompresorovňa
Modra, s.č. 3984 /FMFI/

Pavilón paleomagnetických meraní + kompresorovňa
Modra /FMFI/
ČOV žumpa /FMFI/
Vodná nádrž Modra-Piesok /FMFI/

Číslo
parcely

Plocha
m2

Obstar. hodn.
/€/
14 293,07

Aktiv.
dňa
15.12.1989

18 892,65

15.1.1993

25 897,26
11 824,74

15.12.1999
15.1.1993

Nezhody
Pozemok – zastavaná plocha a nádvoria, parc. č.
8147/3,
výmera
13
m2,
LV
5713,
vl. mesto Modra,
Pozemok - zastavaná plocha a nádvoria, parc. č.
8138/5, výmera 12 m2
Pozemok - zastavaná plocha a nádvoria, parc. č.
8138/6,
výmera
2
m2,
LV
5712,
vl. mesto Modra
Pozemok – lesný pozemok, parc. č. 8138/3,
výmera 8 m2, LV 2, vl. SR, spoluvl. podiel 1/1
Pozemok – zastavaná plocha a nádvoria, parc. č.
8146/4, výmera 13 589 m2, LV 5713, vl. Modra
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Pozemok vo vlastníctve UK BA je 1/7
k.ú. Ľubochňa, okres Ružomberok, LV 1144
Číslo
Označenie
majetku
31000208 Ostatná plocha – UK vlastní 1/7 zo 458 m2
31000209 Zastavaná plocha a nádvoria –
UK vlastní 1/7 z 2 795 m2

Číslo
parcely
3825/13
3825/14

Plocha
m2
65
399

Obstar. hodn. /€/
43,15
264,89

Aktiv.
dňa
31.12.1998
31.12.1998

Číslo
parcely
905/3
905/4

Plocha
m2
8,330
44

Obstar. hodn.
/€/
25,00
132,00

Aktiv.
dňa
20.12.2017
20.12.2017

Nezhody
vl. č. 1 : Lesy SR š.p., Námestie SNP 8, Banská
Bystrica 975 66, 2/7
vl. č. 2 : Zalčík Vladimír, 034 91 Ľubochňa, 1/7
vl.č. 3 : Piknová Katarína, Poľná 33/27,
Ružomberok 034 01, 1/14
vl.č. 4 : Mlynár Viktor (SPF*), 1/14
vl. č. 5 : Obec Ľubochňa, 034 91, 1/7
vl. č. 6: Schindlery Anton, Hviezdoslavova 10,
Martin 036 01, 1/28
vl. č. 7: Matejíčková Štefánia, 034 95 Likavka č.
558, 1/28
vl. č. 8: Bartolšicová Eja, (SPF*) 1/14
vl. č. 9: UK BA, Šafárikovo nám. 6 BA, 1/7
vl. č. 10: *Sl. pozemkový fond BA, Búdkova 36

Pozemok vo vlastníctve UK BA je 1/6
k.ú. Mošovce, okres Turčianske Teplice, LV 1292
Číslo
Označenie
majetku
31000611 Zastavaná plocha a nádvoria /JLF/
31000612 Zastavaná plocha a nádvoria /JLF/

Nezhody
vl. č. 4: Prokšová Elena, ul. Mládeže 361,
Mošovce 038 21, 1/6
vl. č. 8: Hanus Jaroslav a Hanusová Dana,
ul. Mládeže 361/38, Mošovce, 2/12
vl. č. 9: Ličko Ján, SNP 438 Mošovce a Ličková
Lenka, ul. Mládeže 347, Mošovce, 1/6
vl.č. 10: Boďová Anna, Mládeže 361/38
Mošovce, 1/6
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vl. č. 11: UK BA Šafárikovo nám. 6, 1/6
vl. č. 12: Majerčík Jozef a Majerčíková Veronika,
Starý rad 184/55 Mošovce, 1/6
Pozemky sú navrhnuté na predaj – JFL UK
Martin, rozh. o neupotr. – rozh. rektora zo dňa
27.4.2018.

Pozemok vo vlastníctve cudzích osôb a organizácií - budova vo vlastníctve UK BA
k.ú. Sklabinský Podzámok, okres Martin, LV 590
Číslo
Označenie
majetku
21000156 Budova sociálneho zabezpečenia s.č. 89, Sklabinský
Podzámok /JLF/

Číslo
parcely

Plocha
m2

Obstar. hodn.
/€/
2 482,54

Aktiv.
dňa
15.12.1971

Nezhody
Stavba je postavená pri lyž. vleku v Skl.
Podzámku. Pozemok: zast. plocha a nádvoria,
parc. č. 142, výmera 73 m2, k danej parcele nie je
založ.LV – neex. záznam o vlastníkoch, pod
parc. je nevysp. parcela reg. „E“ č. 76/1, LV 108,
cca 142 vlastníkov

Pozemok vo vlastníctve cudzích osôb a organizácií - budovy vo vlastníctve UK BA
k.ú. Martin, okres Martin, LV 299
Číslo
Označenie
majetku
21000240 Teplovod a výmenníková stanica, Malá Hora 4, s.č.
10238 /JLF/

Číslo
parcely

Plocha
m2

Obstar. hodn.
/€/
129 391,26

Aktiv.
dňa
15.9.1973

Obstar. hodn.
/€/
3 800 093,47
1 797,38
4 787,32

Aktiv.
dňa
31.8.2015
9.11.2015
30.10.2017

Nezhody
Pozemok: zastavaná plocha a nádvoria, parc. č.
1863/14, výmera 184 m2, LV 5773, vlastník –
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 1/1

Pozemky vo vlastníctve cudzích osôb a organizácií - budovy vo vlastníctve UK
k.ú. Martin, okres Martin, LV 299
Číslo
Označenie
majetku
21000342
Edukačné centrum – SO-01, Malá Hora 4B,
predklinické ústavy a učebne, s.č. 11149 /JLF/
21000342/1 Edukačné centrum – SO-01, plynové prípojky /JLF/

Číslo
parcely

Plocha
m2

Nezhody
Pozemok: zastavaná plocha a nádvoria, parc. č.
151/10, výmera 163 m2, LV 3734, vlastník –
mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036
49, spoluvl. podiel 1/1
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21000342/2
21000345
21000345/1
21000345/2
21000345/3
21000345/4
21000346
21000346/1
21000346/2
21000355

Edukačné centrum – SO-01, domurovanie priečok
/JLF/
Zverinec So-03, Malá Hora 4D, Predklinické ústavy,
zverinec, s.č. 11161 /JLF/
Zverinec So-03, Malá Hora 4D, vzduchot. /JLF/
Zverinec So-03, Malá Hora 4D, domur. priečok /JLF/
Zverinec So-03, Malá Hora 4D, prístrešok vstup
/JLF/
Zverinec So-03, Malá Hora 4D, rekonštrukcia
podhľadov /JLF/
Martinské centrum pre biomedicínu, cesty a osvet.
/JLF/
Martinské centrum pre biomedicínu, cesty a osvet.
/JLF/
Martinské centrum pre biomedicínu, cesty a osvet.
/JLF/
JLF Prístrešok pre bicykle – spevnená plocha MH5

5 374 917,46
50 716,75
428,57
18 198,82
7 161,14

4.11.2015
13.7.2017
30.10.2017
10.11.2017
12.12.2017

Pozemok: zastavaná plocha a nádvoria, parc. č.
151/11, výmera 2 725 m2, LV 3734, vlastník –
mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036
49, spoluvl. podiel 1/1

8 287,19
18 163,63
96 705,80

9.11.2015
9.11.2015
10.12.2015

Pozemky – KN-C 151/13, 151/15, 151/16 k.ú.
Martin- nie je LV

7 315,40

11.10.2016

Pozemok – záhrada, parc. č. 155/2, výmera 11 007
m2, LV 3971, vlastník Slovenský červený kríž,
spoluvl. podiel 1/1

Obstar. hodn.
/€/
141 619,20
39 271,00
653,60

Aktiv.
dňa
15.12.1998
28.2.2006
28.2.2006

Nezhody

Budovy evidované v majetku UK BA
k.ú. Štiavnické Bane (Richňava), okres Banská Štiavnica, LV 394
Číslo
Označenie
majetku
21000030
UVZ Richňava – nová chata, č. parcely 1752/1, s.č.
770
21000030/1 Rekonštrukcia sociálneho zariadenia UVZ Richňava,
č. parcely 1752/2, s.č. 770
21000030/2 Rekonštrukcia sociálneho zariadenia UVZ Richňava,
č. parcely 1752/3, s.č. 770

Číslo
parcely

Plocha
m2

Pred budovou je cesta a parkovisko spevnená
plocha – nie sú evidované v majetku UK. časť
parkoviska je na parcele č. 1751 vlastník UK, časť
je na parcele ktorá nepatrí UK.
Pozemok-zastavaná plocha a nádvoria, parc. č.
1750/2, výmera 591 m2, k danej parcele nie je
založený LV, neexistuje záznam o vlastníkoch.
Pod parcelou je nevysporiadaná parc.reg. „E“ č.
1441/1, LV 2, vlastník – obec Štiavnické Bane,
vlastn. podiel 1/1

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Úsek pre majetok a investície

2. Pozemky nevyužívané Univerzitou Komenského Bratislava vhodné na vysporiadanie (predaj – zámena – nájom)
k. ú. Staré mesto, okres Bratislava I, LV 45, 3405
Číslo
Označenie
majetku
31000465
Zastavané plochy a nádvoria, Nad lomom, LV 45
/RKCMBF UK/

Číslo
parcely
2146/11

Plocha
m2
44

Obstar.
hodn. /€/
2 190,80

Aktiv.
dňa
18.11.2008

Doplňujúce informácie
Zarastená plocha, stromy

31000466

Zastavané plochy a nádvoria, Bôrik, LV 45 /RKCMBF UK/

21511/3

464

23 103,61

18.11.2008

31000596
31000056

Zastavané plochy a nádvoria, Bôrik, LV 45 /RKCMF UK/
Zastavané plochy a nádvoria, Révova, LV 3405 /PriF UK/

21511/10
1997/1

735
162

36 595,65
8 066,12

20.10.2016
15.4.1994

31000057

Zastavané plochy a nádvoria, Révova, LV 3405 /PriF UK/

1997/3

115

5 725,95

31.12.1998

Záhrady – Nad lomom, LV 3405
Záhrady – Nad lomom, LV 3405
Ostatné plochy – Nad lomom, LV 3405

2035/3
2035/4

959
225

47 749,45
1 120,29

9.7.2008
9.7.2008

Záhrada pri dome (Vladimír Špilár),
okrasné stromy

Ostatné plochy – Hrebendova, LV 3405
Ostatné plochy – Hrebendova, LV 3405

2054/1
2054/2

417
183

2 076,28
911,17

15.4.1994
15.4.1994

Pozemky ohraničené cestou, stromy,
kríky /zámena z Hl. mestom SR
Bratislava/.

31000439
31000440
31000066
31000067

k.ú. Staré mesto, okres Bratislava I, LV 45, 3405

Cesta a parkovisko /
Vecné bremeno v prospech Úradu vlády
SR.
Betónová plocha – parkovisko
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Číslo
majetku
31000498
31000499
31000500
31000498/4
31000500/5
31000498/7
31000498/8
31000498/9
31000498/10
31000498/11
31000498/12

Označenie
FTVŠ, LV 3405 :
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr.a rm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu

k.ú. Staré mesto, okres Bratislava I, LV 3405
Číslo
Označenie
majetku
FTVŠ, LV 3405 :
31000498/13 Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
31000498/14 Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
31000498/15 Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
31000498/16 Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
31000498/17 Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
31000498/18 Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
31000498/19 Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
31000498/20 Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu

k.ú. Staré mesto, okres Bratislava I, LV 3405
Číslo
Označenie
majetku
FTVŠ, LV 3405 :

Číslo
parcely

Plocha
m2

Obstar.
hodn. /€/

Aktiv.
dňa

Doplňujúce informácie

20822/93
20822/94
20822/95
20822/107
20822/109
20822/112
20822/113
20822/114
20822/115
20822/119
20822/120

6 757
1 249
276
5
5
2
2
2
2
2
2

336 431,03
6 220,02
13 742,04
248,95
248,95
99,58
99,58
99,58
99,58
99,58
99,58

15.5.2009
15.5.2009
15.5.2009
14.7.2011
18.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011

Most LAFRANCONI, pozemky pod
mostom, parkovisko, trávnik, cesta,
chodníky

Číslo
parcely

Plocha
m2

Obstar.
hodn. /€/

Aktiv.
dňa

Doplňujúce informácie

20822/121
20822/122
20822/123
20822/124
20822/125
20822/126
20822/127
20822/128

2
2
2
2
52
2
2
2

99,58
99,58
99,58
99,58
2589,08
99,58
99,58
99,58

15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011

Most LAFRANCONI, pozemky pod
mostom, parkovisko, trávnik, cesta,
chodníky

Číslo
parcely

Plocha
m2

Obstar.
hodn. /€/

Aktiv.
dňa

Doplňujúce informácie
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31000498/21
31000498/22
31000498/23
31000498/24
31000498/25
31000498/26
31000498/27
31000498/28
31000498/29
31000498/30
31000498/31
31000498/32
31000498/33
31000498/34
31000498/35
31000498/36
31000498/37
31000498/38

Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu

20822/129
20822/130
20822/131
20822/132
20822/133
20822/134
20822/135
20822/136
20822/137
20822/138
20822/139
20822/140
20822/141
20822/142
20822/143
20822/145
20822/146
20822/147

2
2
45
2
2
2
2
2
2
2
2
545
2
2
32
4
4
4

99,58
99,58
2 240,55
99,58
99,58
99,58
99,58
99,58
99,58
99,58
99,58
27 135,55
99,58
99,58
1 593,28
199,16
199,16
199,16

15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
18.7.2011
15.7.2011
15.7.2011
18.7.2011
31.7.2013
31.7.2013
31.7.2013

Most LAFRANCONI, pozemky pod
mostom, parkovisko, trávnik, cesta,
chodníky

k.ú. Staré mesto, okres Bratislava I, LV 3405
Číslo
Označenie
majetku
FTVŠ, LV 3405 :
31000498/39 Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
31000498/40 Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu
31000498/41 Zast. plochy a nádvoria, Nábr. arm. gen. L. Svobodu

Číslo
parcely

Plocha
m2

Obstar.
hodn. /€/

Aktiv.
dňa

Doplňujúce informácie

20822/148
20822/149
20822/150

4
4
4

199,16
199,16
199,16

31.7.2013
31.7.2013
31.7.2013

Most LAFRANCONI, pozemky pod
mostom, parkovisko, trávnik, cesta,
chodníky

k.ú. Nové mesto, okres Bratislava III, LV 6957
Číslo
Označenie
majetku
31000544
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
31000545
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/

Číslo
parcely
18342/22
18342/23

Plocha
m2
341
522

Obstar.
hodn. /€/
87 684,74
134 227,08

Aktiv.
dňa
28.11.2012
28.11.2012

Doplňujúce informácie
Pozemky prevažne v zastavanom území
obce, alebo v záhradkárskej osade, na
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31000546
31000547
31000548
31000549
31000550
31000551
31000552
31000553
31000554
31000555
31000556
31000557
31000558

Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/

18342/24
18342/25
18342/26
18342/27
18342/28
18342/29
18342/30
18342/31
18342/32
18342/33
18342/34
18342/35
18342/36

506
896
496
427
394
482
477
446
442
841
862
651
476

130 112,84
230 397,44
127 541,44
109 798,78
101 313,16
123 941,48
122 655,78
114 684,44
113 655,88
216 254,74
221 654,68
167 398,14
122 398,64

28.11.2012
28.11.2012
28.11.2012
28.11.2012
28.11.2012
28.11.2012
28.11.2012
28.11.2012
28.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012

ktorých sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleň

k.ú. Nové mesto, okres Bratislava III, LV 6957
Číslo
Označenie
majetku
31000559
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
31000560
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
31000561
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
31000562
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
31000563
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
31000564
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
31000565
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
31000566
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
31000567
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
31000568
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
31000569
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/

Číslo
parcely
18342/37
18342/38
18342/39
18342/40
18342/41
18342/42
18342/43
18342/44
18342/45
18342/46
18342/47

Plocha
m2
472
436
466
569
496
425
321
345
657
678
659

Obstar.
hodn. /€/
121 370,08
112 113,04
119 827,24
146 312,66
127 541,44
109 284,50
82 541,94
88 713,30
168 940,98
174 340,92
169 455,26

Aktiv.
dňa
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
28.11.2012
29.11.2012

Doplňujúce informácie

k.ú. Nové mesto, okres Bratislava III, LV 6957
Číslo
Označenie
majetku

Číslo
parcely

Plocha
m2

Obstar.
hodn. /€/

Aktiv.
dňa

Pozemky prevažne v zastavanom území
obce, alebo v záhradkárskej osade, na
ktorých sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleň

Doplňujúce informácie
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31000570
31000571
31000572
31000573
31000574
31000575
31000576
31000577
31000578
31000579
31000580
31000581
31000582
31000583

Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/
Záhrady, ul. Krahulčia /AHOJ/

18342/48
18342/49
18342/50
18342/51
18342/52
18342/53
18342/54
18342/55
18342/56
18342/57
18342/58
18342/60
18342/65
18342/66

531
519
369
367
1 361
319
425
262
498
319
320
27
38
8

136 541,34
133 455,66
94 884,66
94 370,38
349 967,54
82 027,66
109 284,50
67 370,68
128 055,72
82 027,66
82 284,80
6 942,78
9 771,32
2 057,12

29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012

k.ú. Karlova Ves, okres Bratislava IV, LV 727
Číslo
Označenie
majetku
31000325
Ostatné plochy, Botanická
31000313
Ostatné plochy, Mlynská dolina /PriF/
31000505
Zastavané plochy a nádvoria, Mlynská dolina /PriF/
31000506
Zastavané plochy a nádvoria, Mlynská dolina /PriF/
31000314
Zastavané plochy a nádvoria, Mlynská dolina /PriF/
31000286
Vodná plocha, Mlynská dolina /PriF/
31000509
Ostatné plochy, Mlynská dolina /PriF/
31000287
Ostatné plochy, Mlynská dolina /PriF/
31000288
Ostatné plochy, Mlynská dolina /PriF/
31000510
Zastavané plochy a nádvoria, Mlynská dolina /PriF/

Číslo
parcely
3051/6
3054/3
3051/12
3054/13
3055/1
3055/2
3055/4
3056/5
3056/6
3058/3

Plocha
m2
414
8 629
2 163
270
78
58
34
1 815
38
2 424

Obstar.
hodn. /€/
2 061,34
42 961,84
107 695,77
1 344,60
3 883,62
288,79
169,32
9 037,73
189,21
120 690,96

Aktiv.
dňa
4.8.2006
13.6.2006
11.8.2009
11.8.2009
13.6.2006
13.6.2006
13.8.2009
13.6.2006
13.6.2006
13.8.2009

k.ú. Karlova Ves, okres Bratislava IV, LV 727
Číslo
Označenie
majetku

Číslo
parcely

Plocha
m2

Obstar.
hodn. /€/

Aktiv.
dňa

Pozemky prevažne v zastavanom území
obce, alebo v záhradkárskej osade, na
ktorých sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleň

Doplňujúce informácie
Pozemky za Botanickou záhradou UK
smerom na Mlynskú dolinu – zámena za
pozemky Hl. mesta SR Bratislava, ktoré
má vo vlastníctve v areáli Botanickej
záhrady UK

Doplňujúce informácie
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31000353
31000344
31000330
31000343
31000342
31000341
31000347
31000405
31000309

Zastavané plochy a nádvoria, Botanická - zámena 194 m2
Ostatné plochy, Botanická - zámena 303 m2
Zastavané plochy a nádvoria, Botanická - zámena 382 m2
Ostatné plochy, Botanická - zámena 72 m2
Ostatné plochy, Botanická - zámena 122 m2
Ostatné plochy, Botanická - zámena 30 m2
Zastavané plochy a nádvoria, Botanická
Ostatné plochy, Botanická
Zastavané plochy a nádvoria, Mlynská dolina Líščie údolie

3134/9
3131/1
3115/5
3130/6
3130/5
3130/4
3132
3180/2
537/1

267
2 510
705
556
355
172
284
537
165

13 294,16
12 497,51
35 102,57
2 768,37
1 767,58
856,40
14 140,61
2 673,77
8 215,49

7.8.2006
7.8.2006
7.8.2006
7.8.2006
7.8.2006
7.8.2006
7.8.2006
7.8.2006
13.6.2006

31000224
31000225

Zastavané plochy a nádvoria, Mlynská dolina Líščie údolie
Zastavané plochy a nádvoria, Mlynská dolina Líščie údolie

538/1
538/4

1 936
190

96 395,14
9 460,27

1.12.1998
31.12.1998

3100084

Lesné pozemky, Botanická

2497/2

807

8,03

23.5.1994

Aktiv.
dňa
23.6.2010

k.ú. Karlova Ves, okres Bratislava IV, LV 727
Číslo
Označenie
majetku
31000519
Zastavané plochy a nádvoria, Karlova Ves
GP - oddelením vznikla parcela č. 2975/83, výmera 312m2,
Záhrady, Karlova Ves
31000614
31000589
31000310

Zastavané plochy a nádvoria, Karlova Ves
Záhrady, Mlynská dolina /PriF/

k.ú. Karlova Ves, okres Bratislava IV, LV 727
Číslo
Označenie
majetku
31000449
Zastavané plochy a nádvoria, Botanická

Číslo
parcely
2975/30

Plocha m2
1 377

Obstar.
hodn. /€/
68 560,83

743/12

26

5 227,56

9.4.2018

2975/74
3051/1

57
8 119

2 838,03
404 254,98

14.10.2016
13.6.2006

Číslo
parcely
3070/18

Plocha m2

Obstar.
hodn. /€/
42 670,03

Aktiv.
dňa
13.8.2008

857

Zámena s Hl. mestom SR BA výstavba cyklistickej cesty STARZ

Zámena s Hl. mestom SR BA
-Pozemok, na ktorom je postavená
inžinierska stavba – cestná, miestna
a účelová komunikácia a ich súčasti.
-Pozemok je na LV zapísaný ako dvor.
-Pozemok je na LV zapísaný ako dvor,
je za rodinnými domami, plocha je
zarastená stromami a kríkmi.
Pozemky sa nachádzajú v lokalite
Sitina. Zámena s Hl. mestom SR BA

Doplňujúce informácie

Predaj pozemku.
Zámena s Hl. mestom SR BA.

Doplňujúce informácie
Zámena pozemku s Hl. mestom SR BA.
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31000131

Zastavané plochy a nádvoria, Staré Grunty

3016/2

23 172

1 153 754,23

20.5.1994

do pozemku vo vlastníctve UK zasahujú
budovy STU BA.

k.ú. Karlova Ves, okres Bratislava IV, LV 5284
Číslo
Označenie
majetku
31000603
Zast. plochy a nádvoria , Staré Grunty /VMĽŠ MLYNY/
31000606
Ostatné plochy, Staré Grunty /VMĽŠ MLYNY/
31000604
Zast. plochy a nádvoria , Staré Grunty /VMĽŠ MLYNY/

Číslo
parcely
2937/4
2971/1
2937/21

Plocha m2

Obstar.
hodn. /€/
0,01
0,01
0,01

Aktiv.
dňa
23.10.2017
23.10.2017
23.10.2017

Doplňujúce informácie

145
84
221

neevidované

Parcela registra „E“ – vinica, Staré Grunty

E20354/1

15

neevidované

Parcela registra „E“ – vinica, Staré Grunty

E20353/2

8

neevidované

Parcela registra „E“ – záhrada, Mlynská dolina, Vydrica
(pri UVP UK)

E 20795

3 256

Číslo
parcely
5073/108
5078/8
5081/32
5104/5
5105/332
5105/535

Plocha m2

k.ú. Petržalka, okres Bratislava V, LV 260
Číslo
Označenie
majetku
31000467
Ostatné plochy , Petržalka
31000468
Zastavané plochy a nádvoria, Petržalka
31000469
Zastavané plochy a nádvoria, Petržalka
31000470
Ostatné plochy, Petržalka
31000471
Ostatné plochy, Petržalka
31000599
Zastavané plochy a nádvoria, Petržalka
k.ú. Ľubochňa, okres Ružomberok, LV 65

256
1 447
152
1 707
6 801
2 329

Príst.cesta k stavbe – potrav. s.č. 3058.
Na pozemku je časť inžinierskej stavby,
stavba je vedľa potravín.
-pozn. cesta, parcela E 20354/1 leží pod
nevysporiadanou parc. reg. „C“ 2957/1nemá LV
-pozn. cesta, parcela E 20353/2 leží pod
nevysporiadanou parc. reg. „C“ 2958/5nemá LV
pozn. cesta, parcela E 20795 leží pod
nevysp. parc. reg. „C“ 3068/18,26,25nemajú LV - Zámena pozemku s Hl.
mestom SR BA.

Obstar.
hodn. /€/
4 248,82
72 047,45
7 568,21
28 331,01
112 867,24
38 661,40

Aktiv.
dňa
29.12.2008
29.12.2008
29.12.2008
29.12.2008
29.12.2008
21.11.2016

Doplňujúce informácie
Na
pozemkoch
je
dvojité
spoluvlastníctvo spolu s hl. mestom SR
BA. Pozemky sú pri moste SNP na
strane Petržalky, zjazd z mosta, trávnatý
porast.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Úsek pre majetok a investície

Číslo
majetku
31000073
31000074

Označenie
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria

k.ú. Ľubochňa, okres Ružomberok, LV 1200E, 1144E
Číslo
Označenie
majetku
31000214
Zastavané plochy a nádvoria, LV 1200E
31000208
31000209

Ostatná plocha, LV 1144E – UK vlastní 1/7 z 458 m2
Zastavané plochy a nádvoria, LV 1144E – UK vlastní 1/7
z 2 795 m2

k.ú. Lučenec, LV 5294
Číslo
Označenie
majetku
31000059
Zastavané plochy a nádvoria, Novohradská
31000060
Zastavané plochy a nádvoria, Novohradská
31000061
Zastavané plochy a nádvoria, Novohradská
31000062
Zastavané plochy a nádvoria, Novohradská
31000063
Zastavané plochy a nádvoria, Novohradská
31000064
Zastavané plochy a nádvoria, Novohradská
31000065
Zastavané plochy a nádvoria, Novohradská

Číslo
parcely
21/1
21/2

Plocha m2

Číslo
parcely
4 474

Plocha m2

Obstar.
hodn. /€/
914,82
84,31

Aktiv.
dňa
31.12.1998
31.12.1998

66

Obstar.
hodn. /€/
43,82

Aktiv.
dňa
31.12.1998

3825/13
3825/14

65
399

43,15
264,89

31.12.1998
31.12.1998

Číslo
parcely
2033/1
2033/2
2033/4
2033/5
2033/6
2033/7
2033/8

Plocha m2

Obstar.
hodn. /€/
11 337,38
24 756,02
3 271,26
268,87
243,98
1 105,36
1 244,77

Aktiv.
dňa
31.12.1998
31.12.1998
31.12.1998
31.12.1998
31.12.1998
31.12.1998
31.12.1998

1 378
127

2 277
4 972
657
54
49
222
250

Doplňujúce informácie
Lesný porast – pozemky sú na LV
vedené ako dvor.

Doplňujúce informácie
Parcela registra „E“ – lesná cesta,
Parcela C 902/2 nie je registrovaná na
LV – je nevysporiadaná.
Parcela registra „E“ – lesná cesta, les.
Parcela registra „E“ – lesná cesta.
Parcela C 902/2 nie je registrovaná na
LV – je nevysporiadaná.

Doplňujúce informácie
Na parcele č. 2033/1 a 7 je postavená
úradná budova, pred budovou je
parkovisko a v okolí budovy je park,
trávnatá plocha, prístupové cesty
a chodníky
pozn. predaj budovy a pozemkov
schválený VUK 3. februára 2020

Mapa územia UK, časť Staré Grunty, Mlynská dolina, Botanická záhrada a časť
pri Dunaji

Návrh cien nájmov*
Predmet nájmu:
kancelárie, ambulancie
parkovanie (pozemok)
laboratóriá
gastronomické priestory (kaviareň, bufet, čajovňa,
jedáleň a pod.)
obchodné priestory A ( trvalé - ateliéry, práčovne,
drobné prevádzky a pod.)
obchodné priestory B (dočasné - terasa a pod.)
automaty a pod.
bankomaty
sklady
stojany na lode
strecha(telekomunikačné zariadenia a iné)
telocvičňa + šatne
posilňovne
tenisové kurty
rôzne ( soc.zariadenia, spoločné priestory a iné)
samolepiace nástenky na chodbe
* uvedené ceny sú bez DPH a bez energií

€/m2/mesiac
€/m2/mesiac
€/m2/mesiac

Staré Mesto-BA I
11 - 30
8 - 20
10 - 15

Karlova Ves-BA IV
5 - 11
1,50 - 6
5 - 10

Ružinov-BA II
5 - 14
2-8
5 - 10

Martin
5 - 12
1,5 - 5
5 - 10

Modra
5 - 10
1,50 - 6
5 - 10

€/m2/mesiac

10 - 22

5 - 15

5 - 15

5 - 15

5 - 10

€/m2/mesiac
€/m2/mesiac
€/automat/mesiac
€/bankomat/mesiac
€/m2/mesiac
€/stojan/mesiac
€/m2/mesiac
€/hodinu/celá hala
€/hodinu/celá posilňovňa
€/hodinu
€/m2/mesiac
€/m2/mesiac

10 - 20
3 - 15
20 - 30
70 - 100
6 - 10
60
60 - 70
25 - 33
45 - 50
6 - 15
2-3
6 - 10

5 - 15
1,50 - 6
20 - 30
70 - 100
4-8
60
54 - 64
20 - 33
40 - 45
4 - 15
1-2
6 - 10

7 - 15
2-6
20 - 30
70 - 100
4 - 10
60
54 - 68
20 - 33
40 - 45
4 - 15
1-2
6 - 10

7 - 12
2-6
10 - 20
50 - 70
3-7
50
50 - 60
20 - 25
25 - 30
4 - 10
1-2
5-8

5 - 10
2-5
10 - 20
50 - 70
2-5
40
40 - 50
10 - 15
15 - 20
4 - 10
1-2
5-8

