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Materiál obsahuje: 

1. Uznesenia k udeleniu predchádzajúceho písomného súhlasu s nájmom nehnuteľného 

majetku: 

 

nájomca predkladateľ      predmet nájmu 

1.   313, s.r.o.  

 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverená 

riadením VMĽŠ-Mlyny 

sklad - predĺženie zmluvy  

 

2.   Anna Rafaelli-BELLA             

ITALIA  

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverená 

riadením VMĽŠ-Mlyny 

sklad - predĺženie zmluvy  

 

3.   GRAND SLOVAKIA, 

s.r.o.  
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverená 

riadením VMĽŠ-Mlyny 

kancelária a sklad - predĺženie 

zmluvy  
4.   PLUSIM, s.r.o.  

 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverená 

riadením VMĽŠ-Mlyny 

kancelária - predĺženie zmluvy  

 

5.   Zrazu, s.r.o.  

 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverená 

riadením VMĽŠ-Mlyny 

kancelária – nová zmluva 

6.   c/LAP  

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK kancelárie a sklady - predĺženie 

zmluvy  
7.   Eva Fratričová  

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK kancelária a sklad - predĺženie 

zmluvy  
8.   KalerabGang, s.r.o.  

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK Kancelária ateliéru - predĺženie 

zmluvy  
9.   ORAVA STAV, s.r.o.  

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK Biofarma, Ekosalaš - predĺženie 

zmluvy na 5 rokov  
10. ORAVA STAV, s.r.o.  

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK zavlažovacie zariadenie – predĺženie 

zmluvy na 5 rokov 
11. Rosa Mia, s.r.o.   prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK bistro, kaviareň v Lodenici UK - 

predĺženie zmluvy  
12. Vodácke centrum, s.r.o.  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK kancelária - predĺženie zmluvy 

13. Vodácke centrum, s.r.o.  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK stojany na lode – predĺženie zmluvy  

   

   

1. ITC, s.r.o. prof. RNDr. D. Ševčovič,DrSC. dekan FMFI UK spolupráca, komunitné centrum 

Unispace 

2. Vacuumlabs Technologies, 

s.r.o. 

prof. RNDr. D. Ševčovič,DrSC. dekan FMFI UK spolupráca, coworking Lounge 

 



Návrhy uznesení 

1. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 

172,45 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské 

internáty, blok J, 1.PP), na ulici Staré Grunty 36 v obci BA-m.č. 

KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 

727 vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. 

Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a 

výskum“, číslo parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa 

stavba nachádza.  

Identifikácia nájomcu 313, s. r. o. 

Sídlo: Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01 

IČO :   44 929 421 

DIČ: 202 287 6900 

IČ DPH:  SK 202 287 6900 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: Sro, vložka č. 60062/B 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

 

Výška nájomného Nájomné 15,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 2 586,75 EUR bez DPH 

ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu). 

Energie a služby Cenu za dodávku elektrickej energie a studenej a teplej vody bude 

nájomca uhrádzať na základe zálohových platieb. Skutočná spotreba 

elektrickej energie, studenej a teplej vody bude nájomcovi 

vyúčtovaná na základe nameraných hodnôt merača raz ročne. 

Cenu za dodávku tepla na vykurovanie, ako aj za odvoz a likvidáciu 

odpadu bude nájomca uhrádzať paušálne.  

Cena za elektrickú energiu a studenú a teplú vodu, a cena za  teplo a 

odvoz a likvidáciu odpadu je vyčíslená  spolu vo výške 16,-EUR/rok 

plus DPH. 

Nájomný priestor má merače na elektrickú energiu, studenú a teplú 

vodu.  

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 05. 2021 do 30. 04. 2022. 

Zdôvodnenie výberu 

nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od 01. 05. 2015 a požiadal 

o predĺženie nájmu. 

Platná nájomná zmluva č. IV/225/2015/MO bola uzatvorená dňa 22. 

05. 2015 s  rozsahom predmetu nájmu 172,45 m2 a dobou nájmu od 

01. 05. 2015 do 30. 04. 2016. 

Dodatok č. 1 č. IV/225/2015/178/2016/MO bol uzatvorený dňa 29. 

04. 2016 so zmenou  výšky nájomného a to z 10 EUR / m2/rok na 15 

EUR/ m2/rok.  

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť prenájom do 30. 04. 

2022. 



Z dôvodu súčasnej situácie COVID 19 cenu za prenájom 

nezvyšujeme, nájom predlžujeme len na obdobie 1 rok.  

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia.  

 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

2. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 

25,46 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové 

domky, blok C, 2.NP), na ulici Staré Grunty 36 v obci BA-m.č. 

KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 

727 vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. 

Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a 

výskum“, číslo parcely 2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba 

nachádza. 

Identifikácia nájomcu Anna Raffaelli - BELLA ITALIA 

Miesto podnikania: Ružinovská 9, 82102 Bratislava-Ružinov 

IČO: 17513391 

DIČ: 1020 168 072 

Zapísaná: Okresný úrad Bratislava 

Číslo živnostenského registra: 102-5437 

Zastúpená: Anna Raffaelli 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

 

Výška nájomného Nájomné 35,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 891,10 EUR bez DPH 

ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu). 

Energie a služby Cenu za dodávku elektrickej energie a tepla na vykurovanie  bude 

nájomca uhrádzať paušálne spolu vo výške 8,-EUR/m2/rok plus 

DPH.  

Nebytový priestor nemá merače.  

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022. 

Zdôvodnenie výberu 

nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od 13. 02. 2019 a požiadal 

o predĺženie prenájmu. 

Platná nájomná zmluva č. Z/2019/580/IV/VMĽŠ/OLP bola 

uzatvorená dňa 18. 03.2019 s  rozsahom predmetu nájmu 25,46 m2 a 

dobou nájmu od 13. 02. 2019 do 30. 06. 2021. 



Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť nájom do 30. 06. 2023 

a tiež zvýšiť prenájom zo 20 EUR/ m2/rok na 35 EUR/ m2/rok bez 

DPH.  

Žiadosťou tiež upravujeme chybné označenie budovy v špecifikácii 

predmetu nájmu. Nebytový priestor sa nachádza v Átriovom 

domčeku bloku C 1.NP.  

Energie zálohový poplatok 8 EUR z dôvodu, že nájomca nevyužíva 

vodu, odpad. Sklad využíva pre účel uskladnenia nepotrebných veci 

z cestovnej kancelárie  BELLA ITALIA. Do priestoru chodí 2-3 

ročne. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia.  

 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

3. 

Akademický senát UK podľa § 13 zákona č. 176/2004 Z. z.  

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 

47,86 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské 

internáty, blok B, 1. posch.), na ulici Staré Grunty 36 v obci BA-m.č. 

KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 

727 vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. 

Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a 

výskum“, číslo parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa 

stavba nachádza. 

Identifikácia nájomcu GRAND SLOVAKIA, s r. o. 

Sídlo: Okružna 128,962 71 Dudince        

IČO: 36011045     

IČ DPH: SK 2020474566 

DIČ: 2020474566 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Banská Bystrica  

Odd: Sro, Vložka: 3860/S  

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Prevádzkovanie kancelárie a skladu 

 

Výška nájomného Nájomné 40,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 1 914,40 EUR bez DPH 

ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu).  

Energie a služby Cenu za dodávku elektrickej energie a studenej a teplej vody bude 

nájomca uhrádzať na základe zálohových platieb. Skutočná spotreba 

elektrickej energie, studenej a teplej vody bude nájomcovi 

vyúčtovaná na základe nameraných hodnôt merača raz ročne. 

Cenu za dodávku tepla na vykurovanie, ako aj za odvoz a likvidáciu 

odpadu bude nájomca uhrádzať paušálne.  



Cena za elektrickú energiu a studenú a teplú vodu, a cena za  teplo a 

odvoz a likvidáciu odpadu je vyčíslená  spolu vo výške 16,-EUR/rok 

plus DPH. 

Nájomný priestor má merače na elektrickú energiu a teplú a studenú 

vodu.  

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022. 

Zdôvodnenie výberu 

nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od 01. 07. 2015 a požiadal 

o predĺženie nájmu písomne/žiadosť priložená v prílohe. 

Platná nájomná zmluva č. IV/271/2015/MO bola uzatvorená dňa 21. 

08. 2015 s  rozsahom predmetu nájmu 47,86 m2 a dobou nájmu od 

01. 07. 2015 do 30. 06. 2018. 

Dodatok č. 1 bol uzatvorený dňa 19. 06. 2018 – predĺženie predmetu 

nájmu.  

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť prenájom do 30. 06. 

2022. 

Z dôvodu súčasnej situácie COVID 19 cenu za prenájom 

nezvyšujeme, nájom predlžujeme len na obdobie 1 rok.  

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia.  

 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými 

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

4. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 

389,52 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské 

internáty, blok I, 1. posch.), na ulici Staré Grunty 36 v obci BA-m.č. 

KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 

727 vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. 

Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a 

výskum“, číslo parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa 

stavba nachádza. 

Identifikácia nájomcu PLUSIM spol. s r.o. 

Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava      

IČO: 35 818 565     

IČ DPH: SK 2020224921 

DIČ: 2020224921 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I 

Odd: Sro, Vložka: 24752/B  

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie 

 



Výška nájomného Nájomné 45,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 17 528,40 EUR bez DPH 

ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu).  

Energie a služby Cenu za dodávku elektrickej energie bude nájomca uhrádzať na 

základe zálohových platieb. Skutočná spotreba elektrickej energie 

bude nájomcovi vyúčtovaná na základe nameraných hodnôt merača 

raz ročne. 

Cenu za dodávku tepla na vykurovanie, teplej a studenej vody, ako aj 

za odvoz a likvidáciu odpadu bude nájomca uhrádzať paušálne.  

Cena za elektrickú energiu a cena za teplo, studenú a teplú vodu a 

odvoz a likvidáciu odpadu je vyčíslená spolu vo výške 16,-EUR/rok 

plus DPH. 

Nájomný priestor má merače len na elektrickú energiu.  

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2022. 

Zdôvodnenie výberu 

nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od 01. 04. 2018 a požiadal 

o predĺženie nájmu. 

Platná nájomná zmluva č. Z/2018/798/IV/VMĽŠ/OLP bola 

uzatvorená dňa 23. 05. 2018 s  rozsahom predmetu nájmu 219,00 m2 

a dobou nájmu od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2021. 

Dodatok č. 1 bol uzatvorený dňa 26. 11. 2018 so zmenou  rozsahu 

predmetu nájmu 389,52 m2.  

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predlžiť prenájom do 31. 03. 

2022. Z dôvodu súčasnej situácie COVID 19 cenu za prenájom 

nezvyšujeme, nájom predlžujeme len na obdobie 1 rok.  

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia.  

 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

5. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 

15,00 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové 

budovy, blok D, suterén I), na ulici Staré Grunty 36 v obci BA-m.č. 

KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 

727 vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. 

Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a 

výskum“, číslo parcely 2934, o výmere 5474 m2, na ktorej sa stavba 

nachádza. 

Identifikácia nájomcu Zrazu s.r.o.  

Sídlo: Trenčianska 10, Bratislava 821 09 

IČO: 47571144 

DIČ: 2023959729 



Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

 

Výška nájomného Nájomné 66,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 990,00 EUR bez DPH 

ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu). 

Energie a služby Cenu za dodávku elektrickej energie, tepla na vykurovanie, studenej 

a teplej vody, ako aj za odvoz a likvidáciu odpadu bude nájomca 

uhrádzať paušálne spolu vo výške 16,-EUR/m2/rok plus DPH.  

Nebytový priestor nemá merače. 

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 04. 2021 do 31. 07. 2022. 

Zdôvodnenie výberu 

nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od 01. 02. 2019 a požiadal 

o prenájom druhej kancelárie. 

Platná nájomná zmluva č. Z/2019/1864/IV/VMĽŠ/OLP bola 

uzatvorená dňa 20. 08. 2019 s  rozsahom predmetu nájmu 29,63 m2 

a dobou nájmu od 01. 08. 2019 do 31. 07. 2020. 

Dodatok č. 1 reg.č. D/2020/1352/IV/VMĽŠ/VMLS bol uzatvorený 

dňa 10.07.2020 s dobou nájmu od 01. 08. 2020 do 31. 07. 2022. 

Nájomná zmluva č. Z/2019/431/IV/VMĽŠ/OLP bola uzatvorená dňa 

05. 03. 2019 s  rozsahom predmetu nájmu 29,63 m2 a dobou nájmu 

od 01. 02. 2019 do 31. 07. 2019. 

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje k prenajatej kancelárii o rozmere 

29,63 m2 doplniť kanceláriu o rozmere 15,00 m2.   

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia 

 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

6. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom nájmu sú nebytové priestory, kancelárie a sklady o 

výmere 101,2 m2, ktoré sa nachádzajú v objekte, súpisné č. 5666, 

budova č 5, na ulici Staré grunty 55, v obci Bratislava – m.č. Karlova 

Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané 

na liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným úradom Bratislava, 

Katastrálny odbor, druh stavby –Budova pre školstvo, na vzdelávanie 

a výskum, číslo parcely 3017/11 o výmere 794 m2, na ktorej sa stavba 

nachádza. 

Identifikácia nájomcu c/LAP,  

Silvánska 459/1, 841 07 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Nájomca si prenajíma predmet nájmu zriadenie kancelárie a skladov. 

 



Výška nájomného nájomné: 

a) výška nájmu za predmet nájmu 247,- €/ mesiac bez DPH, 

b) cena za služby vo výške 70,84 €/mesiac s DPH zostáva  

nezmenená. 

Energie a služby  

Doba nájmu Nájomca žiada predĺženie  Zmluvy  o   nájme   nebytových  priestorov 

na tri roky od 01. 07. 2021 do 30.06.2024. 

Zdôvodnenie výberu 

nájomcu 

Súčasný nájomca užíva predmet zmluvy od 25.09.2020 a zmluvné 

záväzky si plní v lehote splatnosti. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia. 

 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

 

7. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom nájmu sú nebytové priestory, kancelárie a sklady o 

výmere 17 m2, ktoré sa nachádzajú v objekte, súpisné č. 5666, budova 

č. 5, na ulici Staré grunty 55, v obci Bratislava – m.č. Karlova Ves, 

okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste 

vlastníctva č. 727 vydanom Okresným úradom Bratislava, 

Katastrálny odbor, druh stavby –Budova pre školstvo, na vzdelávanie 

a výskum, číslo parcely 3017/11 o výmere 794 m2, na ktorej sa stavba 

nachádza. 

Identifikácia nájomcu Eva Fratričová, Dudvažská 5111/25, 821 07 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Nájomca si prenajíma predmet nájmu zriadenie kancelárie a skladov. 

 

Výška nájomného nájomné: 

a) výška nájmu za predmet nájmu 61,2 €/m2/rok bez DPH,   t.j. 

1040,4 €/rok za celkovú výmeru predmetu nájmu. 

V období od 01. 03. do 09. 03. 2021 povoľuje prenajímateľ faktické 

využívanie predmetu nájmu. 

Energie a služby  

Doba nájmu Nájomca žiada predĺženie  Zmluvy  o   nájme   nebytových  priestorov 

na obdobie od 01.03.2021 do 01.08.2022. 

Zdôvodnenie výberu 

nájomcu 

Súčasný nájomca užíva predmet zmluvy od 01.03.2020 a zmluvné 

záväzky si plní v lehote splatnosti. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia 

 



Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

8. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom nájmu je predĺženie zmluvy o nájme nebytových 

priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove Lodenice UK na Botanickej 

ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV., k.ú. 

Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. stavby 

6216 a č. parc. 3155/11. 

a) nájom nebytových priestorov, kancelária - miestnosť č. 325 o 

výmere 42,1 m2 a sociálne zariadenie - miestnosť č. 319 o výmere 

6,5 m2, nachádzajúcich sa na III. nadzemnom podlaží budovy súp. č. 

6216 Lodenici UK na Botanickej č. 7, Bratislava, m.č. Karlova Ves, 

okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísanej na 

LV č. 727, vydanom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny 

odbor, druh stavby: Budova pre šport a rekreačné účely, parcela č. 

3141 o výmere 611 m2, na ktorej sa stavba nachádza. 

Identifikácia nájomcu KalerabGang, s.r.o., Na Hrebienku 38, 811 02 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Nájomca si prenajíma predmet nájmu na účel zriadenia kancelárie 

ateliéru pre tvorb u grafického dizajnu a ilustrácie. 

Výška nájomného nájomné: 

a) výška nájmu za nebytové priestory kancelárie 257,- €/ mesiac bez 

DPH 

b) výška nájmu za nebytové priestory sociálneho zariadenia 13,- €/ 

mesiac bez DPH 

 c) dodávka elektrickej energie, dodávka teplej a studenej vody, 

dodávka tepla, odvoz smetí a likvidácia odpadu, upratovanie – 30,- 

€/mesiac plus DPH 6,- €/mesiac, spolu 36,- €/mesiac 

Energie a služby  

Doba nájmu Nájomca  žiada  predĺženie  Zmluvy  o   nájme   nebytových  

priestorov o tri roky od 01.07.2021 do 30.06.2024. 

Zdôvodnenie výberu 

nájomcu 

Súčasný nájomca užíva predmet zmluvy od 15.5.2019 a zmluvné 

záväzky si plní v lehote splatnosti. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia 

 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými 

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

9. 



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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom nájmu je pozemok o výmere 221 437 m2, parc. č. 1648/3, 

ktorý sa nachádza v k.ú. Stupava, zapísaného na LV č. 586.  

Identifikácia nájomcu ORAVA-STAV spol. s r.o., Obchodná 62, 811 02 Bratislava  

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Nájomca si prenajíma predmet nájmu na účely vybudovania 

Biofarmy s pracoviskom Ekosalašu. 

 

Výška nájomného, 

energií a služieb 

nájomné: 

a) výška nájmu za predmet nájmu 22 143,7 €/rok bez DPH 

Doba nájmu Predĺženie  Zmluvy  o   nájme   nebytových  priestorov na obdobie 5 

rokov od 01.07.2021 do 01.08.2026. 

Zdôvodnenie výberu 

nájomcu 

Súčasný nájomca užíva predmet zmluvy od 01.06.2007 a zmluvné 

záväzky si plní v lehote splatnosti. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia 

 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

10. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom nájmu je zavlažovacie zariadenie, ktoré pozostáva:  

- z vodárne, 

- z 2x2500 l nádrží na vodu, 

- z čerpadla na čerpanie vody zo studne 

Predmet nájmu sa nachádza na parc. č. 1648/3, ktorý sa nachádza v 

k.ú. Stupava, zapísaného na LV č. 586.  

Identifikácia nájomcu ORAVA-STAV spol. s r.o., Obchodná 62, 811 02 Bratislava  

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Nájomca si prenajíma predmet nájmu na účely vybudovania 

Biofarmy s pracoviskom Ekosalašu. 

 

Výška nájomného, 

energií a služieb 

nájomné: 

a) výška nájmu za predmet nájmu 1833,53 €/rok bez DPH 

Doba nájmu Predĺženie  Zmluvy  o   nájme   nebytových  priestorov na obdobie 5 

rokov od 01.07.2021 do 01.08.2026. 

Zdôvodnenie výberu 

nájomcu 

Súčasný nájomca užíva predmet zmluvy od 01.06.2007 a zmluvné 

záväzky si plní v lehote splatnosti. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia 

 



Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

11. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom nájmu je predĺženie zmluvy o nájme nebytových 

priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove Lodenice UK na Botanickej 

ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV., k.ú. 

Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. stavby 6216 

a č. parc. 3155/11. 

a) nájom nebytových priestorov, miestnosť č. 106 o výmere 55m2, 

miestnosť č. 107 o výmere 12,5 m2, miestnosť č. 104 o výmere 7,1 

m2, terasy č. 113 o výmere 43,5 m2 a sociálneho zariadenia miestnosť 

č. 108 o výmere 5,1 m2, nachádzajúcich sa na I. nadzemnom podlaží 

budovy súp. č. 6216 Lodenici UK na Botanickej č. 7, Bratislava, m.č. 

Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, 

zapísanej na LV č. 727, vydanom Okresným úradom Bratislava, 

Katastrálny odbor, druh stavby: Budova pre šport a rekreačné účely, 

parcela č. 3141 o výmere 611 m2, na ktorej sa stavba nachádza,  

b) nájom pozemku, parc. č. 3155/11 o výmere 7 m2, ktorý sa 

nachádza na Botanickej ulici č. 7, Bratislava m.č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísanej na LV č. 

727, vydanom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, 

c) nájom časti pozemku parc. č. 3131/1 vo výmere 20 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie ktorý sa nachádza na 

Botanickej ulici č. 7, Bratislava m.č. Karlova Ves, okres Bratislava 

IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, vydanom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor. 

Identifikácia nájomcu Rosa Mia, s.r.o., Nad lúčkami 22, 841 04 Bratislava  

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Nájomca si prenajíma predmet nájmu na prevádzkovanie 

pohostinskej činnosti (bistro, kaviareň). Prevádzka je v čase od 9:00 

do 22:00. 

Výška nájomného, 

energií a služieb 

nájomné: 

a) výška nájmu za nebytové priestory a pozemky 520,- €/ mesiac bez 

DPH, 

b) dodávka elektrickej energie, dodávka teplej a studenej vody, 

dodávka tepla  110,- €/mesiac plus DPH 22,- €/mesiac, spolu 132,- 

€/mesiac. 

Doba nájmu Nájomca žiada predĺženie  Zmluvy  o   nájme   nebytových  priestorov 

na päť rokov od 01. 06. 2021 do 31.05. 2026. 

Zdôvodnenie výberu 

nájomcu 

Súčasný nájomca užíva predmet zmluvy od 03.06.2020 a zmluvné 

záväzky si plní v lehote splatnosti. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia 

 



Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

12. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom nájmu je predĺženie zmluvy o nájme nebytových 

priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove Lodenice UK na Botanickej 

ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV., k.ú. 

Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. stavby 6216 

a č. parc. 3155/11. 

a) nájom nebytových priestorov, miestnosť č. 326, miestnosť č. 327, 

miestnosť č. 328, miestnosť č. 330 spolu o výmere 56,8 m2, 

nachádzajúcich sa na III. nadzemnom podlaží budovy súp. č. 6216 

Lodenici UK na Botanickej č. 7, Bratislava, m.č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísanej na LV č. 

727, vydanom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, druh 

stavby: Budova pre šport a rekreačné účely, parcela č. 3141 o výmere 

611 m2, na ktorej sa stavba nachádza. 

Identifikácia nájomcu Vodácke centrum, s.r.o., Na Riviére 22, 841 04 Bratislava  

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Nájomca si prenajíma predmet nájmu na účel zriadenia kancelárie. 

 

Výška nájomného, 

energií a služieb 

nájomné: 

a) výška nájmu za nebytové priestory 284,- €/ mesiac bez DPH, 

b) dodávka elektrickej energie, dodávka teplej a studenej vody, 

dodávka tepla, odvoz smetí a likvidácia odpadu, upratovanie – 40,- 

€/mesiac plus DPH 8,- €/mesiac, spolu 48,- €/mesiac. 

Doba nájmu Nájomca  žiada  predĺženie  Zmluvy  o   nájme   nebytových  

priestorov o tri roky od 01.07.2021 do 30.06.2024. 

Zdôvodnenie výberu 

nájomcu 

Súčasný nájomca užíva predmet zmluvy od 01.07.2020 a zmluvné 

záväzky si plní v lehote splatnosti. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia 

 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

13. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 



udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom nájmu je predĺženie zmluvy o nájme nebytových 

priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove Lodenice UK na Botanickej 

ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV., k.ú. 

Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. stavby 6216 

a č. parc. 3155/11, 

a) nájom 3 stojanov po 6-tich úložných priečkach, t.j. 18 úložných 

priečok na uskladnenie lodí, nachádzajúcich sa v hangári Lodenice 

UK, budovy súp. č. 6216 na Botanickej č. 7, Bratislava, m.č. Karlova 

Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísanej 

na LV č. 727, vydanom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny 

odbor, druh stavby: Budova pre šport a rekreačné účely, parcela č. 

3141 o výmere 611 m2, na ktorej sa stavba nachádza. 

Identifikácia nájomcu Vodácke centrum, s.r.o., Na Riviére 22, 841 04 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

 Nájomca si prenajíma predmet nájmu na účel skladovania lodí. 

 

Výška nájomného, 

energií a služieb 

nájomné: 

a) výška nájmu za 1 priečku 62,- €/ rok bez DPH, DPH je vo výške 

12,4€/rok, spolu 74,4 €/rok s DPH (t.j. za 18 priečok 1339,2 €/rok s 

DPH). 

Doba nájmu Nájomca  žiada  predĺženie  Zmluvy  o   nájme   nebytových  

priestorov o päť rokov od 01.06.2021 do 31.05.2026. 

Zdôvodnenie výberu 

nájomcu 

Súčasný nájomca užíva predmet zmluvy od 01.06.2020 a zmluvné 

záväzky si plní v lehote splatnosti. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia. 

 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. X/10.03.2021 

Akademický senát UK ruší uznesenie č. 55/16.12.2020 o uzatvorení zmluvy o spolupráci medzi 

Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou matematiky, fyziky a informatiky a ITC, 

s.r.o., ktorého predmetom bol rozvoj študentského multifunkčného priestoru Unispace. 

 

1. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom tejto žiadosti je nájom nebytových priestorov o rozlohe 

194,82 m 2 . Ide o priestory vyhradené fakultou pre študentský 

komunitný priestor Unispace, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 

6283 (pavilón M) v Mlynskej doline, v obci Bratislava-m. č. Karlova 

Ves, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 3042 o výmere 3 018 m 2 , na ktorej sa stavba nachádza. 

Predmet nájmu je štruktúrovaný nasledovne: 

a) priestory o rozlohe 186,82 m 2 , ktoré predstavuje komunitný 

priestor Unispace po vyňatí časti vyhradenej pre kaviarenský kút, 

b) priestory o rozlohe 8 m 2 predstavujúce kaviarenský kút. 

Zdôvodnenie: Nejde o štandardný nájom nepotrebných priestorov. 

Predmetné priestory boli doteraz určené pre študentov FMFI UK. Z 

celkového kontextu predloženej navrhovanej zmluvy o spolupráci 

vyplýva, že túto funkciu budú plniť aj naďalej, počas celej doby jej 

trvania, pričom nájomca ich navyše za týmto účelom veľadil /zveľadí. 

Nájom podľa odseku 3 písmena a) sa týka len vyhradených časov, 

kedy sa priestor prenajíma na podujatia, ktoré sú ale opäť primárne 

určené študentom FMFI UK. Nájom podľa odseku 3 písmena b) je 

len na zlomok z plochy celého priestoru a jeho účelom je spríjemniť 

študentom pobyt v predmetnom priestore Unispace. 

Identifikácia nájomcu ITC, s.r.o. 

Sídlo: Hálova 15, 851 01 Bratislava 

IČO: 52 601 625 

Zastúpená konateľom: Ing. Mgr. Tomášom Bolečekom  

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Nebytové priestory uvedené pod písmenami 

a) sa prenajímajú za účelom organizácie podujatí so vzdelávacím, 

zábavným alebo kultúrno-spoločenským obsahom v rozsahu 8 hodín 

5-krát za mesiac (alebo kumulatívne 40 hodín za mesiac), 

b) nepretržite, za účelom poskytovania občerstvenia kaviarenského 

typu pre návštevníkov komunitného priestoru Unispace. 

Výška nájomného, 

energií a služieb 

Nájomné vrátane energií za priestory uvedené pod písmenom a): 

jedno podujatie/8 hod          100 EUR 

spolu                                     6000 EUR bez DPH ročne 

Nájomné vrátane energií za priestory uvedené pod písmenom b): 

priestory na prípravu a predaj nápojov    80 EUR/m 2 /rok (8 m 2 ) 



a občerstvenia 

spolu                                                         640 EUR bez DPH ročne 

Nájomné za priestory uvedené pod pod písmenom a) nebude 

nájomcom hradené finančným plnením, ale bude pokryté 

nefinančnou protihodnotou, ktorú nájomca poskytne fakulte na 

základe Zmluvy o spolupráci, ktorú predkladám na schválenie s touto 

žiadosťou, a to v hodnote: 

a) 20000 EUR, ktoré predstavuje rekonštrukcia predmetného 

priestoru nájmu, ktorú nájomca na vlastné náklady vykonal, ako aj 

jeho ďalšia údržba počas celej doby trvania nájmu, pričom toto 

technické zhodnotenie ostane po skončení nájmu/spolupráce v 

majetku univerzity, 

b) 15000 EUR, ktoré predstavuje poskytnutie hnuteľného vybavenia 

predmetného priestoru podľa písmena a) nábytkom, výpočtovou, 

prezentačnou, a ďalšou technikou. 

Toto hnuteľné vybavenie, ktoré má vo vlastníctve alebo v prenájme 

nájomca, bude počas celej doby trvania nájmu, mimo konania 

podujatí v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti, plne k dispozícii 

návštevníkom komunitného priestoru Unispace (teda najmä 

študentom a zamestnancom fakulty). 

Doba nájmu Nájom podľa odseku 3 písmena a) sa uzatvára na dobu 5 rokov od 

01.04.2021 do 31.03.2026, alebo na dobu 5 rokov od najbližšieho 

možného termínu po doručení písomného súhlasu AS 

UK s nájmom. 

Nájom podľa odseku 3 písmena b) sa uzatvára na dobu maximálne 

ako nájom podľa písmena 

a), pričom z dôvodu pretrvávajúcich protiepidemických opatrení je 

možné ho uzavrieť samostatnou štandardnou nájomnou zmluvou, od 

neskoršieho termínu, ktorý zodpovedá predpokladanému obnoveniu 

prezenčnej výučby. 

Zdôvodnenie výberu 

nájomcu 

Tento nájom, ktorý je súčasťou Zmluvy o spolupráci, ktorú s touto 

žiadosťou predkladáme na AS UK nadväzuje na predchádzajúcu 

Zmluvu o spolupráci medzi FMFI UK a ITC s.r.o. evidovanej v CRZ 

pod č. Z/2019/2829/IX/FMFI/CPP. Výber tohto partnera/nájomcu pre 

celý projekt je zdôvodnený unikátnosťou celého projektu 

študentského komunitného priestoru Unispace, ktorú tento 

partner/nájomca na našu fakulty prináša. Projekt poskytne študentom 

atraktívne priestory na prácu na školských a mimoškolských 

projektoch a na trávenie voľného času keď nemajú výučbu a zvýši tak 

atraktivitu štúdia na FMFI UK. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Technické zhodnotenie predmetu nájmu prejde po ukončení 

zmluvného vzťahu oboch partnerov do majetku UK. 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

 

 



ZMLUVA O SPOLUPRÁCI  
Pri rozvoji študentského multifunkčného priestoru 
Unispace 
 
Zmluvné strany 
 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 
IČO: 00397865 
štatutárny orgán: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor 
 
Zmluva vecne v pôsobnosti: 
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
Sídlo: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 
zastúpenej dekanom fakulty 
prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc. 
 
a 
 
ITC, s.r.o. 
Sídlo: Hálova 15, 851 01 Bratislava 
IČO: 52 601 625 
Zastúpená konateľom: Ing. Mgr. Tomášom Bolečekom 

 
Preambula 

 
Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „Univerzita“) vo vecnej pôsobnosti Fakulty           
matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „Fakulta“) a spoločnosť ITC, s.r.o. (ďalej len             
„Spoločnosť“), uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva“) s cieľom           
prevádzkovať na pôde Fakulty študentský multifunkčný priestor (ďalej len „priestor Unispace“). 
 
Priestor Unispace tvoria priestory s rozlohou 194,82 m2, ktoré sa nachádzajú v budove             
č. súpisné 6283 (pavilón M) v Mlynskej doline, v obci Bratislava-m. č. Karlova Ves, okres              
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom Bratislava,            
Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie             
a výskum“, číslo parcely 3042 o výmere 3 018 m2, na ktorej sa stavba nachádza. 
 
Spoločnosť priestor Unispace zrekonštruovala a zariadila z vlastných prostriedkov na základe           
predchádzajúcej Zmluvy o vzájomnej spolupráci uzatvorenej medzi Fakultou a Spoločnosťou dňa           
10. 12. 2019, registrovanej v Centrálnom registri zmlúv SR pod č. Z/2019/2829/IX/FMFI/CPP            
(ďalej len „Predchádzajúca zmluva“). 
 
 



Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca Zmluvných strán pri prevádzke priestoru Unispace. Táto            
zmluva upravuje spoluprácu Zmluvných strán pri prevádzke priestoru Unispace okrem          
kaviarenského kútu s rozlohou 8 m2. Prevádzku kaviarenského kútu upraví samostatná zmluva. 
 
Počas doby platnosti Zmluvy, bude priestor Unispace prevádzkovaný za nasledovným účelom: 
 

1. Dedikovaný priestor pre študentov, na stretávanie sa, spoločnú prácu na školských aj            
mimoškolských projektoch a aktivitách. 

2. Priestor pre pre študentov na oddych a trávenie voľného času v priestoroch Fakulty mimo              
času výučby. 

3. Priestor pre podujatia, ktoré sú zamerané na ďalšie vzdelávanie, získavanie praktických           
vedomostí a zručností, získavanie profesijných kontaktov, ale tiež kultúrno-spoločenské         
a voľnočasové aktivity pre študentov a zamestnancov Fakulty a návštevníkov priestoru. 

 
Článok 2 

Náklady a prevádzka priestoru Unispace 
 

1. Priestor Unispace bude plne prístupný študentom, zamestnancom a návštevníkom         
Fakulty počas bežných otváracích hodín, kedy je budova Fakulty študentom prístupná. 

2. Študenti môžu priestor Unispace a jeho zariadenie využívať na stretávanie sa, na prácu             
na školských a mimoškolských projektoch a aktivitách, ako aj na trávenie voľného času             
v čase, kedy nemajú výučbu. 

3. Fakulta môže priestor využívať na marketingové účely, napr. prezentovať ho návštevám           
a zapojiť ho do udalostí organizovaných v rámci Dní otvorených dverí a ďalších             
propagačných podujatí. 

4. Spoločnosť ako aj študenti samotní môžu v priestore Unispace organizovať podujatia;           
využitie priestoru v čase konania podujatí sa riadi osobitným článkom 3 tejto Zmluvy.  

5. Fakulta počas celého trvania tejto Zmluvy zabezpečí v priestore Unispace kúrenie, vodu            
a energie, ako aj upratovanie priestoru. 

6. Spoločnosť počas celého trvania platnosti tejto Zmluvy zodpovedá za vybavenie,          
zariadenie a dizajn priestoru Unispace. 

7. Hnuteľný majetok umiestnený Spoločnosťou v priestore Unispace počas doby trvania          
Zmluvy, ako aj počas doby trvania Predchádzajúcej zmluvy je majetkom Spoločnosti.           
Akýkoľvek hnuteľný majetok zanechaný v priestore Unispace po uplynutí doby platnosti           
tejto Zmluvy, ako aj akékoľvek technické zhodnotenie priestoru Unispace počas doby jej            
platnosti, prechádza dňom jej uplynutia do majetku Fakulty, a to bez nároku na finančnú              
kompenzáciu. 



8. Spoločnosť nesmie prenajímať dané priestory tretím stranám.  

 
Článok 3 

Organizácia podujatí 
 

1. Spoločnosť môže v priestore Unispace organizovať rôzne podujatia, napr. odborné          
prednášky a workshopy, ale aj záujmové a voľnočasové podujatia pre študentov. 

2. Spoločnosť sa zaväzuje organizovať iba podujatia, ktoré súvisia so vzdelávacím,          
zábavným alebo kultúrno-spoločenským obsahom, a nebude organizovať žiadne        
podujatia s politickým alebo iným zameraním nevhodným pre akademickú pôdu, ani           
žiadne iné podujatia, ktoré by mohli poškodiť dobré meno Fakulty alebo Univerzity. 

3. Spoločnosť môže na organizované podujatia vyberať vstupné, a to predovšetkým na           
pokrytie nákladov na lektorov či ďalších výdavkov spojených s ich organizáciou.  

4. Spoločnosť môže na základe tejto Zmluvy organizovať 5 podujatí za mesiac, každé            
v rozsahu 8 hodín (alebo kumulatívne 40 hodín za mesiac), a z toho najviac jedno              
podujatie, na ktoré sa vyberá vstupné. Viac podujatí môže Spoločnosť organizovať po            
udelení osobitného súhlasu dekanom Fakulty. 

5. Podujatia môžu v priestore Unispace organizovať tiež samotní študenti Fakulty, pričom           
Spoločnosť im k tomu poskytne súčinnosť a podujatia v priestore bude koordinovať. 

6. Organizáciu podujatí bude koordinovať stály koordinátor, ktorého zabezpečí Spoločnosť. 

7. Program podujatí Spoločnosť oznámi na webovom sídle priestoru Unispace ako aj           
v samotnom priestore Unispace vždy aspoň týždeň dopredu. 

 
Článok 4 

Zodpovednosť za škodu a ďalšie povinnosti 
 

1. Spoločnosť je povinná starať sa o to, aby na poskytnutých priestoroch nevznikla škoda. 

2. Za škodu spôsobenú na poskytnutých priestoroch spoločnosťou alebo osobami ňou          
poverenými na vstup do priestorov zodpovedá v plnom rozsahu Spoločnosť. Spoločnosť           
je povinná oznámiť fakulte akúkoľvek spôsobenú škodu a dohodnúť spôsob jej           
odstránenia. 

3. Spoločnosť na seba preberá všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných          
právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej obrany            
a požiarnej ochrany (ďalej len „predpisy BOZP, CO a PO“), povinnosti vyplývajúce zo            
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, a je          
povinná tieto predpisy a vnútorné predpisy fakulty dodržiavať a plnenie všetkých           
povinností z nich vyplývajúcich zabezpečiť na vlastné náklady. Všetky povinnosti          
vyplývajúce Spoločnosti z tohto bodu sú obsiahnuté v „Oboznámení zamestnancov         
dodávateľskej spoločnosti a nájomcov s BOZP a OPP“, ktoré zástupca spoločnosti        
podpíše. 
 



4. Spoločnosť je povinná oznámiť poskytovateľovi každú nehodu, úraz alebo akúkoľvek inú           
udalosť, ktorá by mohla spôsobiť škodu. 

 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Fakulta bude pri rozvoji priestoru Unispace prihliadať na záujmy študentov, ktorých pre            

tento účel reprezentuje Študentská komora Akademického senátu FMFI UK.  

2. Spoločnosť je oprávnená za účelom plnenia tejto Zmluvy kontaktovať a koordinovať           
svoju činnosť s tretími stranami (ďalej len „Partneri“) pôsobiacimi najmä v oblastiach            
praxe absolventov Fakulty, a to predovšetkým za účelom získania finančných          
prostriedkov pre ďalší rozvoj priestoru Unispace, ale tiež pre zabezpečenie podujatí           
atraktívnych pre študentov Fakulty. 

3. Spoluprácu vyplývajúcu tejto Zmluvy budú Fakulta a Spoločnosť uskutočňovať bez          
vzájomných finančných nárokov. Ďalšie projekty a konkrétne kroky vyžadujúce si          
finančné plnenie budú upravené samostatnými zmluvami. 

4. Keďže spolupráca dohodnutá v Predchádzajúcej zmluve sa nemohla zrealizovať         
z dôvodu protiepidemických opatrení platných počas väčšej časti jej trvania, zmluvné          
strany spoločne vyhlasujú, že vklad Spoločnosti realizovaný podľa Predchádzajúcej         
zmluvy (predovšetkým formou rekonštrukcie a ďalšieho technického zhodnotenia        
priestoru Unispace) sa uznáva ako naďalej platný počas celej doby trvania tejto Zmluvy             
a tvorí tak nefinančnú protihodnotu za tie časti tejto Zmluvy, ktoré majú charakter            
prenájmu. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.                
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto            
Zmluvy a jej dodatkov o povinne zverejňovanú zmluvu. 

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto Zmluvy a všetkých jej prípadných             
dodatkov v súlade a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe               
k informáciám v znení neskorších predpisov nie je porušením alebo ohrozením          
obchodného tajomstva. 

7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 5 rokov. 

8. Zmluvu môže každá zo Zmluvných strán jednostranne vypovedať v prípade, ak si druhá             
Zmluvná strana preukázateľne neplní povinnosti zo Zmluvy vyplývajúce alebo inak          
porušuje ustanovenia Zmluvy. Výpovedná lehota je 3 mesiace, a začína plynúť dňom            
doručenia písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.  

9. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu jej písomného vyhotovenia oboma Zmluvnými          
stranami. 

10. Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho            
zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia           
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 



11. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma            
Zmluvnými stranami. 

12. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jeden             
rovnopis. 

13. Ukončením zmluvy Spoločnosť nemá nárok na úhradu nákladov spojených s opravami,          
úpravami a rekonštrukciou priestorov. Akýkoľvek hnuteľný majetok zanechaný       
v priestoroch fakulty prechádza dňom ukončenia tejto zmluvy do majetku Fakulty. 

 
 
v Bratislave dňa       v Bratislave dňa 
 
 
 

 
 
 
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. Ing. Mgr. Tomáš Boleček  
               dekan FMFI UK       konateľ ITC, s.r.o. 

 



Uznesenie č. X/10.03.2021 

Akademický senát UK ruší uznesenie č. 56/16.12.2020 o uzatvorení zmluvy o spolupráci medzi 

Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou matematiky, fyziky a informatiky a 

Vacuumlabs Technologies, s.r.o., ktorého predmetom bola prevádzka študentského 

coworkingového priestoru Lounge. 

 

2. 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom tejto žiadosti je nájom nebytových priestorov o rozlohe 

80 m 2 . Ide o priestory vyhradené fakultou pre študentský 

coworkingový priestor Lounge, ktoré sa nachádzajú v budove č. 

súpisné 6280 (pavilón F1) v Mlynskej doline, v obci Bratislava-m. č. 

Karlova Ves, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 

vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. 

Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a 

výskum“, číslo parcely 3040/2 o výmere 3 848 m 2 , na ktorej sa 

stavba nachádza. 

Zdôvodnenie: Nejde o štandardný nájom nepotrebných priestorov. Z 

celkového kontextu predloženej navrhovanej zmluvy o spolupráci 

vyplýva, že partner/nájomca v týchto priestoroch zriadil a zariadil 

coworkingový priestor pre študentov, ktorý bude aj naďalej 

počas trvania zmluvného vzťahu slúžiť na tento účel. Nájom sa týka 

len vyhradených časov, kedy sa priestor prenajíma na podujatia, ktoré 

sú ale opäť primárne určené študentom FMFI UK. 

Identifikácia nájomcu Vacuumlabs Technology s. r. o. 

Sídlo: Radlinského 10, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré 

Mesto 

IČO: 52 476 561 

Zastúpená konateľom: Samuelom Hapákom 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Nebytové priestory sa prenajímajú za účelom organizácie podujatí so 

vzdelávacím, zábavným alebo kultúrno-spoločenským obsahom v 

rozsahu 8 hodín 1-krát za mesiac. 

Výška nájomného, 

energií a služieb 

Nájomné vrátane energií za priestory uvedené pod písmenom a): 

jedno podujatie/8 hod                                50 EUR 

spolu                                                          600 EUR bez DPH ročne 

Nájomné nebude nájomcom hradené finančným plnením, ale je 

vykompenzované nefinančnou protihodnotou, ktorú nájomca 

poskytol fakulte na základe predloženej Zmluvy o spolupráci, ktorú 

predkladám na schválenie s touto žiadosťou, a to v hodnote 9185 

EUR, ktoré predstavuje rekonštrukcia predmetného priestoru nájmu, 

ktorú už nájomca na vlastné náklady vykonal, plus ďalšie náklady 

spojené s jeho ďalšou údržbou počas celej doby trvania nájmu.  

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu 5 rokov od 01.04.2021 do 31.03.2026, 

alebo na dobu 5 rokov od najbližšieho možného termínu po doručení 

písomného súhlasu AS UK s nájmom. 



Zdôvodnenie výberu 

nájomcu 

Tento nájom, ktorý je súčasťou Zmluvy o spolupráci, ktorú s touto 

žiadosťou predkladáme na AS UK nadväzuje na predchádzajúcu 

Zmluvu o spolupráci medzi FMFI UK a Vacuumlabs Technology 

s.r.o. evidovanej v CRZ pod č. Z/2020/93/IX/FMFI/DEK. Výber 

tohto partnera/nájomcu je zdôvodnený vznikom a prevádzkou 

atraktívnych priestorov na prácu na školských a mimoškolských 

projektoch a na trávenie voľného času pre študentov, čo zvyšuje 

atraktivitu štúdia na FMFI UK, ako aj celkovou výhodnosťou 

partnerského vzťahu, ktorý má charakter sponzorstva, keďže 

investícia partnera násobne prevyšuje protihodnotu, ktorú získa 

občasným organizovaním podujatí. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Technické zhodnotenie predmetu nájmu prejde po ukončení 

zmluvného vzťahu oboch partnerov do majetku UK. 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 



ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Pri prevádzke študentského coworkingového priestoru
Lounge

Zmluvné strany:

Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
štatutárny orgán: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor

Zmluva vecne v pôsobnosti:
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Sídlo: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
zastúpenej dekanom fakulty
prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc.

a

Vacuumlabs Technology s. r. o.
Sídlo: Radlinského 10, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 52 476 561
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka č.: 138979/B
Zastúpená konateľom
Samuelom Hapákom

Preambula

Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „Univerzita“) vo vecnej pôsobnosti Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „Fakulta“) a spoločnosť Vacuumlabs Technology s.r.o.
(ďalej len „Partner“) (Fakulta a Partner ďalej spolu ako „Zmluvné strany“), uzatvárajú túto
Zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva“) s cieľom prevádzkovať na pôde Fakulty študentský
coworkingový priestor (ďalej len „priestor Lounge“).

Priestor Lounge je nebytový priestor, ktorý tvorí jedna miestnosť o rozlohe 80 m2, nachádzajúca
sa v budove č. súpisné 6280 (pavilón F1) v Mlynskej doline, v obci Bratislava-m. č. Karlova Ves,
okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom Bratislava,
Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie
a výskum“, číslo parcely 3040/2 o výmere 3 848 m2, na ktorej sa stavba nachádza.

Partner priestor Lounge zrekonštruoval a zariadil z vlastných prostriedkov na základe
predchádzajúcej Zmluvy o vzájomnej spolupráci uzatvorenej medzi Fakultou a Partnerom dňa



20. 1. 2020, registrovanej v Centrálnom registri zmlúv SR pod č. Z/2020/93/IX/FMFI/DEK (ďalej
len „Predchádzajúca zmluva“).

Účelom priestoru Lounge je poskytnúť študentom FMFI UK miesto na prípravu na vyučovanie,
ako aj na prácu školských a mimoškolských projektoch a aktivitách.

Článok 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca Zmluvných strán pri prevádzke priestoru Lounge
v nasledovnom období. Záujmom Zmluvných strán je, aby tento priestor slúžil účelu, za ktorým
bol vybudovaný, konkrétne ako:

1. Dedikovaný priestor pre študentov, na individuálnu ale aj spoločnú prácu na školských
a mimoškolských projektoch a aktivitách.

2. Priestor pre podujatia vzdelávacieho a kultúrno-spoločenského charakteru, určené
primárne pre pre študentov Fakulty.

Článok 2
Prevádzka priestoru Lounge

1. Priestor Lounge bude počas celej doby platnosti Zmluvy plne prístupný študentom,
zamestnancom a návštevníkom Fakulty počas bežných otváracích hodín, kedy je budova
Fakulty otvorená.

2. Študenti môžu priestor Lounge a jeho zariadenie využívať na stretávanie sa, na prácu na
školských a mimoškolských projektoch a aktivitách, ako aj na trávenie voľného času, keď
nemajú výučbu.

3. Fakulta môže priestor využívať na marketingové účely, napr. prezentovať ho návštevám
a zapojiť ho do udalostí organizovaných v rámci Dní otvorených dverí a ďalších
propagačných podujatí.

4. Partner môže v priestore Lounge organizovať podujatia; využitie priestoru v čase konania
podujatí sa riadi osobitným článkom 3 tejto Zmluvy.

5. Fakulta počas celého trvania tejto Zmluvy zabezpečí v priestore Lounge kúrenie, vodu
a energie, stráženie, ako aj upratovanie priestoru.

6. Partner počas celého trvania platnosti tejto Zmluvy zodpovedá za vybavenie, zariadenie
a interiérový dizajn priestoru Lounge.

7. Hnuteľný majetok umiestnený Partnerom v priestore Lounge počas doby trvania Zmluvy,
ako aj počas doby trvania Predchádzajúcej zmluvy je majetkom Partnera. Akýkoľvek
hnuteľný majetok zanechaný v priestore Lounge po uplynutí doby platnosti tejto Zmluvy,
ako aj akékoľvek technické zhodnotenie priestoru Lounge počas doby jej platnosti,
prechádza dňom jej uplynutia do majetku Fakulty.

8. Partner nesmie prenajímať priestor Lounge tretím stranám.



Článok 3
Organizácia podujatí

1. Partner môže v priestore Lounge organizovať rôzne podujatia, napr. odborné prednášky
a workshopy, ale aj záujmové a voľnočasové podujatia určené pre študentov Fakulty.

2. Partner sa zaväzuje organizovať iba podujatia, ktoré súvisia so vzdelávacím,
profesijným, alebo kultúrno-spoločenským obsahom, a nebude organizovať žiadne
podujatia s politickým alebo iným zameraním nevhodným na akademickú pôdu, ani
žiadne iné podujatia, ktoré by mohli poškodiť dobré meno Fakulty alebo Univerzity.

3. Partner môže na základe tejto Zmluvy organizovať 1 podujatie v rozsahu 8 hodín za
mesiac. Viac podujatí môže Partner organizovať po udelení osobitného súhlasu dekanom
Fakulty.

4. Partner nemôže na organizované podujatia vyberať vstupné.

Článok 4
Zodpovednosť za škodu a ďalšie povinnosti

1. Partner je povinný starať sa o to, aby na poskytnutých priestoroch nevznikla škoda.

2. Za škodu spôsobenú v čase konania podujatí organizovaných Partnerom podľa článku 3
Zmluvy na poskytnutých priestoroch Partnerom alebo osobami ním poverenými na vstup
do priestorov zodpovedá v plnom rozsahu Partner, v ostatných prípadoch je za škodu
zodpovedná Fakulta. Zmluvná strana je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane
akúkoľvek škodu spôsobenú aj mimo podujatí a dohodnúť spôsob jej odstránenia.

3. Počas konania podujatí podľa článku 3 zmluvy Partner na seba preberá všetky
povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany a požiarnej ochrany (ďalej len
„BOZP, CO a PO“), povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov
v oblasti ochrany osobných údajov. Partner je povinný tieto predpisy ako aj vnútorné
predpisy Fakulty dodržiavať a plnenie všetkých povinností z nich vyplývajúcich
zabezpečiť na vlastné náklady. Všetky povinnosti vyplývajúce Partnerovi z tohto bodu sú
obsiahnuté v „Oboznámení zamestnancov dodávateľskej spoločnosti a nájomcov
s BOZP a OPP“, ktoré zástupca Partnera podpíše. Za BOZP, PO a CO zamestnancov,
študentov a návštevníkov Fakulty mimo konania podujatí podľa článku 3 Zmluvy
zodpovedá Fakulta.

4. Partner je povinný oznámiť poskytovateľovi každú nehodu, úraz alebo akúkoľvek inú
udalosť v priestore Lounge, ktorá by mohla spôsobiť škodu.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Spoluprácu vyplývajúcu z tejto Zmluvy budú Zmluvné strany uskutočňovať bez
vzájomných finančných nárokov. Ďalšie projekty a konkrétne kroky vyžadujúce si
finančné plnenie budú upravené samostatnými zmluvami.



2. Keďže spolupráca dohodnutá v Predchádzajúcej zmluve sa nemohla plne zrealizovať
z dôvodu protiepidemických opatrení platných počas väčšej časti jej trvania, zmluvné
strany spoločne vyhlasujú, že vklad Partnera realizovaný podľa Predchádzajúcej zmluvy
(predovšetkým formou rekonštrukcie a ďalšieho technického zhodnotenia priestoru
Lounge) sa uznáva ako naďalej platný počas celej doby trvania tejto Zmluvy a tvorí tak
nefinančnú protihodnotu za tie časti tejto Zmluvy, ktoré majú charakter prenájmu.

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 5 rokov.

4. Zmluvu môže každá zo Zmluvných strán jednostranne vypovedať v prípade, ak si druhá
Zmluvná strana preukázateľne neplní povinnosti zo Zmluvy vyplývajúce alebo inak
porušuje ustanovenia Zmluvy. Výpovedná lehota je 3 mesiace, a začína plynúť dňom
doručenia písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.

5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží
jeden rovnopis.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu jej písomného vyhotovenia oboma Zmluvnými
stranami.

7. Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

8. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa § 5a, ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto
Zmluvy a jej dodatkov o povinne zverejňovanú zmluvu.

9. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto Zmluvy a všetkých jej prípadných
dodatkov v súlade a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov nie je porušením alebo ohrozením
obchodného tajomstva.

10. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma
Zmluvnými stranami.

v Bratislave, dňa v Bratislave, dňa

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. Samuel Hapák
dekan FMFI UK konateľ Vacuumlabs Technology s.r.o.


