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Materiál obsahuje: 

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

majetku: 

 

 

1.   T-J, s.r.o.  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PraF UK reštaurácia BeAbout - zníženie o 50 % 

2.   T-J, s.r.o.  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PraF UK reštaurácia BeAbout - zníženie 

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

4.   GAST TOM, s.r.o.  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan FiF UK  kuchyňa a jedáleň - zníženie 

5.   Almanach, s.r.o. Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK stravovacie zariadenie – zníženie o 50 % 
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Návrhy uznesení 

 

1.  

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

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

komore v znení neskorších predpisov a podľa čl. 3 ods. 3 písm. h) vnútorného predpisu č. 18/2010 

Smernice rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas poskytovaním zľavy z nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom 

na dotáciu MH SR od 15.10.2020 do 28.02.2021 

 

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

Sídlo: Brnianska 3717/29, Bratislava - mestská časť 

Staré Mesto 811 04 

Zastúpená: Tomáš Jozaniak, konateľ 

DIČ: 2120565194 

IČ DPH: SK2120565194 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava 1 

Predmet nájmu: Časť nebytového priestoru č. 12-NP01, ktorý sa 

nachádza v polyfunkčnom objekte súp. č. na ulici 

Vajanského nábrežie 10 v Bratislave, zapísanom na 

liste vlastníctva č. 5552 vedenom Okresným úradom 

Bratislava, Katastrálnym odborom pre obec BA – m. č. 

Staré mesto a katastrálne územie Staré mesto, na 

pozemku parc. č. 224. 

Účel nájmu Reštaurácia – komerčná prevádzka 

Celková úžitková podlahová plocha vo výmere 338,01 

m2 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

Uznesenie č. 22/18.12.2019 

Schválená výška nájomného 19 EUR/m2 /mesiac 

Schválená výška poplatkov za 

energie  

elektrická energia, plyn, vodné-stočné, OLO, 

vykurovanie podľa skutočnej spotreby nájomcu, + 

DPH 

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

Doba nájmu Od 1.1.2020 do 31.12.2024 

Návrh V súlade so štátnou schémou pomoci navrhujeme 

poskytnúť nájomcovi zľavu z nájomného a požiadať 

o dotáciu za obdobie sťaženého užívania od 15. 

októbra 2020 do 28.februára 2021 (t.j. 137 dní) a to vo 

výške 50 %, čo podľa oficiálnej kalkulačky zriadenej 

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na 

tieto účely predstavuje sumu vo výške 14 664,- EUR. 

Prenajímaná časť nebytového priestoru č. NP01 sa 

nachádza v polyfunkčnom  objekte so súp. č. 56, 

vchod Vajanského nábrežie, prízemie, zapísaného na 

liste vlastníctva 5552, vedenom Okresným úradom 

Bratislava, katastrálny odbor pre okres Bratislava I, 

obec BA – m.č. Staré Mesto, katastrálne územie Staré 

Mesto. 

Prenajímaná časť nebytového priestoru má samostatný 
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vchod z Prešernovej ulice; zaberá časť prvého 

podzemného podlažia a je v nej prevádzkovaná 

reštaurácia BeAbout. Podľa znaleckého posudku 

znalca Ing. Marcela Michtu, číslo posudku 187/2019, 

vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu 

predmetných priestorov, bola celková úžitková 

podlahová plocha určená vo výmere 338,01 m2. 

Nájom bol schválený Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18. 12. 2019 

uznesením č. 22/18.12.2019. Následne bola s 

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

3717/29, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 

04, IČO: 50 980 416) uzatvorená dňa 19. 12. 2019 

zmluva o nájme nebytových priestorov, č. 

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

Nájomné bolo dojednané vo výške 6 422,19 EUR 

mesačne za celkovú výmeru predmetu nájmu, čo 

predstavuje kvartálne 19.266,57 EUR. 

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

Zľava na nájomnom za mesiac (v 

€) 

3211,095 

Zľava za mesiac (v %) 50 

Doba zníženého nájmu a služieb 

t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu Ministerstvo 

hospodárstva SR 

od 15. októbra 2020 do 28. februára 2021 

Zdôvodnenie Dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

hospodárstvo SR na príslušný rozpočtový rok možno 

poskytnúť na úhradu nájomného, ktorým je plnenie v 

peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa 

nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa 

právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny 

vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať 

najneskôr od 1. augusta 2020 predmet nájmu (ďalej 

len „dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na 

dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením 

následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej 

správy na úseku verejného zdravotníctva, 

zriaďovateľov škôl a školských zariadení, Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo uznesením 

vlády SR znemožnené uzavretím predmetu nájmu, 

prerušením vyučovania na školách a v školských 

zariadeniach, podstatne obmedzené zákazom 

prítomnosti verejnosti v predmete nájmu alebo 

obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom 

vychádzania; dotácia na nájomné sa neposkytuje 

poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, 

ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú 

starostlivosť. 

 

Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na 

úhradu nájomného. 
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Alternatívne uznesenie: 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave udeľuje podľa § 13 ods. 1 písm. h) 

zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene 

zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

a podľa čl. 3 ods. 3 písm. h) vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice rektora UK Nakladanie s 

majetkom UK v Bratislave predchádzajúci písomný súhlas na poskytnutie zľavy z nájomného za 

prenájom časti nebytového priestoru č. NP01 nachádzajúceho sa v polyfunkčnom objekte so súp. č. 

56, vchod Vajanského nábrežie, prízemie, zapísaného na liste vlastníctva 5552, vedenom Okresným 

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

katastrálne územie Staré Mesto nasledovne: Nebytový priestor č. NP01 v stavbe súpisné číslo 56 na 

pozemku parc. č. 224 (parcela 224 pod stavbou je evidovaná na LV č. 7487), popis stavby 

polyfunkčný objekt; vchod do nebytového priestoru sa nachádza na Vajanského nábreží, nebytový 

priestor sa nachádza na prvom podzemnom podlaží, prízemí a na prvom a druhom poschodí; 

ktorého vlastníkom je Univerzita Komenského v Bratislave a ktorého správcom je Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, a to časti nebytového priestoru so samostatným 

vchodom z Prešernovej ulice; zaberajúcej časť prvého podzemného podlažia nebytového priestoru, 

pozostávajúcej z miestností a priestorov: predsieň; sklad I; šatňa; reštaurácia; sklad II; chodba; WC 

ženy; WC muži; salónik; kuchyňa; sprcha; s celkovou prenajímanou úžitkovou  plochou vo výmere 

338,01 m2, a to nájomcovi spoločnosti T-J s.r.o., sídlo: Brnianska 3717/29, Bratislava - mestská 

časť Staré Mesto, PSČ 811 04, spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 

121339/B, IČO: 50 980 416, na účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu: Reštaurácia 

– komerčná prevádzka, a to vo výške 50 % schváleného a dojednaného nájomného, teda 3211,095 

EUR/ mesiac,  a to za obdobie sťaženého užívania nehnuteľnosti, za ktoré je možné požiadať 

dotáciu Ministerstvo hospodárstva SR, teda od 15. októbra 2020 do 28. februára 2021.“ 

 

 

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 a podľa čl. 3 ods. 3 písm. h) vnútorného predpisu č. 18/2010 

Smernice rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave udeľuje predchádzajúci písomný súhlas 

na dočasnú zmenu nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti  
od 01.05.2021 do 30.04.2022 

 

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

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

Mesto 811 04  

Zastúpená: Tomáš Jozaniak, konateľ  

DIČ: 2120565194  

IČ DPH: SK2120565194  

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava 1  

Predmet nájmu Časť nebytového priestoru č. 12-NP01, ktorý sa nachádza v 

polyfunkčnom objekte súp. č. na ulici Vajanského nábrežie 10 

v Bratislave, zapísanom na liste vlastníctva č. 5552 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom pre 

obec BA – m. č. Staré mesto a katastrálne územie Staré 

mesto, na pozemku parc. č. 224.  

Účel nájmu Reštaurácia – komerčná prevádzka  

Celková úžitková podlahová plocha vo výmere 338,01 m2  
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Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

Uznesenie č. 22/18.12.2019 

Schválená výška nájomného 19 EUR/m2 /mesiac 

Schválená výška poplatkov za 

energie  

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

podľa skutočnej spotreby nájomcu, + DPH 

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

Doba nájmu Od 1.1.2020 do 31.12.2024 

Návrh  Ide o zníženie výšky nájomného v rámci nájmu časti 

nebytového priestoru č. NP01 nachádzajúceho sa v 

polyfunkčnom objekte so súp. č. 56, vchod Vajanského 

nábrežie, prízemie, zapísaného na liste vlastníctva 5552, 

vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre 

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

územie Staré Mesto nasledovne: Nebytový priestor č. NP01 v 

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

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

polyfunkčný objekt; vchod do nebytového priestoru sa 

nachádza na Vajanského nábreží, nebytový priestor sa 

nachádza na prvom podzemnom podlaží, prízemí a na prvom 

a druhom poschodí.  

Vlastníkom nebytového priestoru je Univerzita Komenského 

v Bratislave, správcom je Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta.  

Prenajímaná časť nebytového priestoru má samostatný vchod 

z Prešernovej ulice; prenajímaná časť nebytového priestoru 

zaberá časť prvého podzemného podlažia a je v nej 

prevádzkovaná reštaurácia BeAbout. Podľa znaleckého 

posudku znalca Ing. Marcela Michtu, číslo posudku 187/2019, 

vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu predmetných 

priestorov, bola celková úžitková podlahová plocha určená vo 

výmere 338,01 m2.  

Nájom bol schválený uznesením Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18. 12. 2019 č. 

22/18.12.2019. Následne bola s nájomcom (spoločnosť T-J 

s.r.o., sídlo: Brnianska 3717/29, Bratislava - mestská časť 

Staré Mesto 811 04, IČO: 50 980 416) uzatvorená dňa 19. 12. 

2019 zmluva o nájme nebytových priestorov, č. 

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

Nájomné bolo dojednané vo výške 6 422,19 EUR mesačne za 

celkovú výmeru predmetu nájmu, čo predstavuje kvartálne 

19.266,57 EUR.  

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

Navrhované znížené nájomné  

 

4 800,00 EUR/ mesiac, 14 400,00 EUR/štvrťrok  

 

Doba zníženého nájomného  

 

od 1. mája 2021 do 30. apríla 2022  

 

 

Zdôvodnenie  

 

V dôsledku opatrení orgánov verejnej moci v Slovenskej 

republike od 16. marca 2020 došlo diferencovane v rôznych 

časových obdobiach k uzatvoreniu gastronomických 

prevádzok, prípadne k obmedzeniu poskytovania 

gastronomických služieb v nich stanovením určitých 

obmedzujúcich podmienok a povinností, resp., bol vyhlásený 

zákaz vychádzania, ktorého dôsledkom bolo, že v určitých 
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obdobiach nebolo možné prevádzkovať gastronomické 

prevádzky. V dôsledku uvedených skutočností v období od 

16. marca 2020 až dodnes (s neistým výhľadom ukončenia 

tohto stavu) došlo k výraznému obmedzeniu dosahovania 

výnosov z podnikania v oblasti gastronómie. Tieto výpadky 

budú prinajmenšom po určitú dobu mať zásadný negatívny 

vplyv na ekonomickú kondíciu podnikateľov v tomto sektore, 

a zrejme aj na trhovú výšku nájomného.  

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta má 

záujem zachovať si existujúci nájomný vzťah so súčasným 

nájomcom, ktorý sa osvedčil, je spoľahlivý a prevádzkuje v 

predmete nájmu kvalitnú a rešpektovanú gastronomickú 

prevádzku (reštaurácia BeAbout má na stránke Tripadvisor 

piate najlepšie hodnotenie z 1 041 hodnotených reštaurácií v 

Bratislave a na stránke Zomato má najlepšie hodnotenie z 

bratislavských reštaurácií).  

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. 

 

Alternatívne uznesenie:  
„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave udeľuje podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR 

SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 

259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov a podľa čl. 3 ods. 3 písm. h) 

vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave 

predchádzajúci písomný súhlas na dočasnú zmenu nájomného za prenájom časti nebytového priestoru č. 

NP01 nachádzajúceho sa v polyfunkčnom objekte so súp. č. 56, vchod Vajanského nábrežie, prízemie, 

zapísaného na liste vlastníctva 5552, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre 

okres Bratislava I, obec BA – m.č. Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto nasledovne: Nebytový 

priestor č. NP01 v stavbe súpisné číslo 56 na pozemku parc. č. 224 (parcela 224 pod stavbou je 

evidovaná na LV č. 7487), popis stavby polyfunkčný objekt; vchod do nebytového priestoru sa 

nachádza na Vajanského nábreží, nebytový priestor sa nachádza na prvom podzemnom podlaží, prízemí 

a na prvom a druhom poschodí; ktorého vlastníkom je Univerzita Komenského v Bratislave a ktorého 

správcom je Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, a to časti nebytového priestoru so 

samostatným vchodom z Prešernovej ulice; zaberajúcej časť prvého podzemného podlažia nebytového 

priestoru, pozostávajúcej z miestností a priestorov: predsieň; sklad I; šatňa; reštaurácia; sklad II; chodba; 

WC ženy; WC muži; salónik; kuchyňa; sprcha; s celkovou prenajímanou úžitkovou plochou vo výmere 

338,01 m2, a to nájomcovi spoločnosti T-J s.r.o., sídlo: Brnianska 3717/29, Bratislava - mestská časť 

Staré Mesto, PSČ 811 04, spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 121339/B, 

IČO: 50 980 416, na účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu: Reštaurácia – komerčná 

prevádzka, s výškou nájomného na obdobie od 1. mája 2021 do 30. apríla 2022 4 800,00 eur mesačne za 

celý predmet nájmu, s ostatnými náležitosťami nájmu nezmenenými, s tým, že od 1. 5. 2022 bude nájom 

pokračovať za pôvodne schválených a dojednaných náležitostí.“ 

 

 

3.  

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

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

komore v znení neskorších predpisov a podľa čl. 3 ods. 3 písm. h) vnútorného predpisu č. 18/2010 

Smernice rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave udeľuje predchádzajúci písomný súhlas 

na dočasnú zmenu nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti  
od 01.04.2021 do 30.06.2021 
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Identifikácia nájomcu 

Obchodné meno: GAST TOM, s.r.o. 

Sídlo: Šášovská 1380/14, 85106 Bratislava 

Zastúpená: PhDr. Ing. Tomáš Kaiser 

IČO: 44822316, DIČ: 2022862622 

IČ DPH: SK2022862622 

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

59132/B 

Účel nájmu BUFET, stravovanie pre študentov a zamestnancov 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

č. 59/2019 zo dňa 15.5.2019 

Schválená výška nájomného 264 €/m2/rok 

Schválená výška poplatkov za 

energie  
Podľa skutočnej spotreby 

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

Doba nájmu od 1.6.2019 do 30.6.2021 

Návrh  35,64 € /m2/rok, čo je celkom 100 € / mesiac 

Nájomné 739,20 € / mesiac 

Zľava na nájomnom za mesiac (v 

€) 

Zľava za mesiac (v %) 

639,20 € / mesiac 

86,5 % 

Doba zníženého nájmu a služieb 

t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu MH SR 

od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 

Zdôvodnenie 

Na základe Príkazu rektora UK č. 1/2021 - Opatrenia 

Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s 

výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19), 

boli uzatvorené všetky budovy UK, vrátane budovy na 

Gondovej ulici 2. Nájomca mal od 1.11.2020 do 

28.2.2021 znížený nájom o 70%, vzhľadom na 

pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu a pokračovanuie 

dištančnej výučby do konca letného semestra AR 

2020/2021, požiadal o zníženie nájmu na 100 € mesačne 

za celý predmet nájmu. Keďže prekážka v jeho podnikaní 

vznikla na strane UK navrhujeme do konca zmluvného 

vzťahu do 30. 6. 2021 prevádzkovateľovi bufetu znížiť 

nájom o 86,5 %.  

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 a podľa čl. 3 ods. 3 písm. h) vnútorného predpisu č. 18/2010 

Smernice rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave udeľuje predchádzajúci písomný súhlas 

na dočasnú zmenu nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti  
od 01.04.2021 do 30.06.2021 

 



 8 

Identifikácia nájomcu 

Obchodné meno: GAST TOM, s.r.o. 

Sídlo: Šášovská 1380/14, 85106 Bratislava 

Zastúpená: PhDr. Ing. Tomáš Kaiser 

IČO: 44822316, DIČ: 2022862622 

IČ DPH: SK2022862622 

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

59132/B 

Účel nájmu KUCHYŇA A JEDÁLEŇ 

Predchádzajúci písomný súhlas AS 

UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

č. 18.7/15 zo dňa 21. 10. 2015  

resp. č. č. 102/2019 zo dňa 25. 6. 2019 (Dodatok č. 1) 

Schválená výška nájomného 38,12 €/m2/rok 

Schválená výška poplatkov za 

energie  
Podľa skutočnej spotreby 

Zmluva č. IV/44/2015/FiF UK, resp. Z/2019/1905/IV/FiF/OLP 

Doba nájmu Od 1.11.2015 do 30.6.2021 

Návrh  11,43 € /m2/rok, čo je celkom 300 € / mesiac 

Nájomné 1000,- €/ mesiac 

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

700,-  €/ mesiac 

70 % 

Doba zníženého nájmu a služieb t.j. 

obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu MH SR 

od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 

Zdôvodnenie 

Na základe Príkazu rektora UK č. 1/2021 - Opatrenia 

Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s 

výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19), 

boli uzatvorené všetky budovy UK, vrátane budovy na 

Gondovej ulici 2. Nájomca má predmet nájmu prenajatý 

od 1.11.2015 do 30.8.2019 s tým, že Dodatkom č. 1 bol 

predĺžený od do 30.6.2021. Vzhľadom na pretrvávajúcu 

epidemiologickú situáciu a pokračovanie dištančnej 

výučby do konca letného semestra AR 2020/2021 

nájomca požiadal o zníženie nájmu na 100 € mesačne za 

celý predmet nájmu. Keďže prekážka v jeho podnikaní 

vznikla na strane UK navrhujeme do konca zmluvného 

vzťahu do 30. 6. 2021 prevádzkovateľovi bufetu znížiť 

nájom o 70 %. 

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 a podľa čl. 3 ods. 3 písm. h) vnútorného predpisu č. 

18/2010 Smernice rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na dočasnú zmenu nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti  
od 01.04.2021 do 30.06.2021 
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Identifikácia nájomcu Almanach, s.r.o. 
Sídlo: Hrušovská 8/A, 821 04  Bratislava II. 

Zastúpený: Jana Fúsková, konateľ 

IČO: 35 825 537 

DIČ: 202 161 8698 

IČ DPH: SK202 161 8698 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu  

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

 

Účel nájmu                                                                          

 

Prevádzkovanie stravovacieho zariadenia 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného  

majetku                       

uznesenie č. 88/2018  zo 17. riadneho zasadnutia 

AS UK dňa 27. júna 2018 

Schválená výška nájomného             

               

30 422,43 €/ rok 

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

spotreby 

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

 

Doba nájmu od 07.08.2020 do 06.08.2030 

 

Návrh znížiť nájomné o 50% 

 

Nájomné podľa zmluvy 2 535,20 €/mesiac 

 

Zľava na nájomnom za mesiac 

Zľava za mesiac 

1 267,60 €/mesiac 

50% 

 

Nájomné po zľave 1 267,60 €/mesiac 

 

Doba zníženého nájmu 

 

od 01.04.2021 do 30.06.2021 

 

Zdôvodnenie 

Vzhľadom na pokračovanie dištančnej formy štúdia 

na UK, od 5. októbra 2020 využilo dobrovoľný 

odchod z internátu približne 85% študentov a počet 

vydaných jedál tak nájomcovi jedálne rapídne 

klesol. 

Dňa 30.10.2020 vstúpila do platnosti Vyhláška ÚVZ 

SR čiastka 11/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia 

pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam 

prevádzok a hromadných podujatí,  kde podľa § 1 

písm. e) sa uzatvárajú prevádzky verejného 

stravovania (okrem prevádzok, ktoré vydávajú 

pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou, 

prostredníctvom donáškovej služby alebo výhradne 

v exteriérových priestoroch). Nájomca deklaruje 

pokles tržieb o 75%  po zavedení daných opatrení. 

Na základe uvedeného nájomca požiadal o zníženie 

nájmu o 50% za obdobie od 1.04.2021 do 

30.06.2021. 

V záujme pokračovania v ďalšej spolupráci 

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

doterajšiu spokojnosť s poskytovanými službami, 
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ktoré nájomca poskytuje študentom aj 

zamestnancom UK, navrhujem vyhovieť žiadosti 

nájomcu Almanach s. r. o. 

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. 
 

 



 

__________________________________________________________________________________________________ 
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Právnická fakulta 

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

 

 

 

 

Kancelária AS UK  

Šafárikovo námestie 6 

P. O. BOX 440 

814 99  Bratislava 1  

 

Naša značka:   PLP 093/2021 H VIII/2    V Bratislave dňa 17. 2. 2021  

 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK  

so zmenou výšky nájomného  

 

  

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

v súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

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

komore v znení neskorších predpisov, a v zmysle smernice rektora Univerzity Komenského 

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

 

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

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

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

na nájomné vzťahy UK. 

 

Dňa 09. decembra 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 349/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 

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

v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona o mimoriadnych opatreniach  (ďalej len „zákon 

o poskytovaní dotácií“). 

 

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

nájomného. 

 

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

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

o nájme nebytových priestorov alebo zmluvy o nájme pozemkov.  

 

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

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

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

Sídlo: Brnianska 3717/29, Bratislava - mestská časť 

Staré Mesto 811 04 

Zastúpená: Tomáš Jozaniak, konateľ 

DIČ: 2120565194 

IČ DPH: SK2120565194 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava 1 

 

Predmet nájmu: Časť nebytového priestoru č. 12-NP01, ktorý sa 

nachádza v polyfunkčnom objekte súp. č. na ulici 

Vajanského nábrežie 10 v Bratislave, zapísanom na 

liste vlastníctva č. 5552 vedenom Okresným úradom 

Bratislava, Katastrálnym odborom pre obec BA – m. č. 

Staré mesto a katastrálne územie Staré mesto, na 

pozemku parc. č. 224. 

Účel nájmu Reštaurácia – komerčná prevádzka 

Celková úžitková podlahová plocha vo výmere 338,01 

m2 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

Uznesenie č. 22/18.12.2019 

Schválená výška nájomného 19 EUR/m2 /mesiac 

Schválená výška poplatkov za 

energie  

elektrická energia, plyn, vodné-stočné, OLO, 

vykurovanie podľa skutočnej spotreby nájomcu, + 

DPH 

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

Doba nájmu Od 1.1.2020 do 31.12.2024 

Návrh V súlade so štátnou schémou pomoci navrhujeme 

poskytnúť nájomcovi zľavu z nájomného a požiadať 

o dotáciu za obdobie sťaženého užívania od 15. októbra 

2020 do 28.februára 2021 (t.j. 137 dní) a to vo výške 50 

%, čo podľa oficiálnej kalkulačky zriadenej 

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na 

tieto účely predstavuje sumu vo výške 14 664,- EUR. 

Prenajímaná časť nebytového priestoru č. NP01 sa 

nachádza v polyfunkčnom  objekte so súp. č. 56, vchod 

Vajanského nábrežie, prízemie, zapísaného na liste 

vlastníctva 5552, vedenom Okresným úradom 

Bratislava, katastrálny odbor pre okres Bratislava I, 

obec BA – m.č. Staré Mesto, katastrálne územie Staré 

Mesto. 

Prenajímaná časť nebytového priestoru má samostatný 

vchod z Prešernovej ulice; zaberá časť prvého 

podzemného podlažia a je v nej prevádzkovaná 

reštaurácia BeAbout. Podľa znaleckého posudku znalca 

Ing. Marcela Michtu, číslo posudku 187/2019, vo veci 

stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu predmetných 

priestorov, bola celková úžitková podlahová plocha 

určená vo výmere 338,01 m2. 
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Nájom bol schválený Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18. 12. 2019 

uznesením č. 22/18.12.2019. Následne bola s 

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

3717/29, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04, 

IČO: 50 980 416) uzatvorená dňa 19. 12. 2019 zmluva 

o nájme nebytových priestorov, č. 

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

Nájomné bolo dojednané vo výške 6 422,19 EUR 

mesačne za celkovú výmeru predmetu nájmu, čo 

predstavuje kvartálne 19.266,57 EUR. 

 

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

Zľava na nájomnom za mesiac (v 

€) 

3211,095 

Zľava za mesiac (v %) 50 

Doba zníženého nájmu a služieb 

t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu Ministerstvo 

hospodárstva SR 

od 15. októbra 2020 do 28. februára 2021 

Zdôvodnenie Dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

hospodárstvo SR na príslušný rozpočtový rok možno 

poskytnúť na úhradu nájomného, ktorým je plnenie v 

peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa 

nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa 

právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny 

vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať 

najneskôr od 1. augusta 2020 predmet nájmu (ďalej len 

„dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na dohodnutý 

účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 

opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného 

zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských 

zariadení, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR alebo uznesením vlády SR znemožnené 

uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na 

školách a v školských zariadeniach, podstatne 

obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete 

nájmu alebo obmedzením slobody pohybu a pobytu 

zákazom vychádzania; dotácia na nájomné sa 

neposkytuje poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za 

poskytnutú zdravotnú starostlivosť. 

 

Na základe vyššie uvedeného UK požiada o dotáciu na 

úhradu nájomného. 

 

Navrhujem, aby AS UK túto dočasnú úpravu náležitostí nájmu schválil 
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uznesením: 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave udeľuje podľa § 13 ods. 1 písm. 

h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene 

zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

a podľa čl. 3 ods. 3 písm. h) vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice rektora UK Nakladanie s 

majetkom UK v Bratislave predchádzajúci písomný súhlas na poskytnutie zľavy z nájomného za 

prenájom časti nebytového priestoru č. NP01 nachádzajúceho sa v polyfunkčnom objekte so súp. 

č. 56, vchod Vajanského nábrežie, prízemie, zapísaného na liste vlastníctva 5552, vedenom 

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

Mesto, katastrálne územie Staré Mesto nasledovne: Nebytový priestor č. NP01 v stavbe súpisné 

číslo 56 na pozemku parc. č. 224 (parcela 224 pod stavbou je evidovaná na LV č. 7487), popis 

stavby polyfunkčný objekt; vchod do nebytového priestoru sa nachádza na Vajanského nábreží, 

nebytový priestor sa nachádza na prvom podzemnom podlaží, prízemí a na prvom a druhom 

poschodí; ktorého vlastníkom je Univerzita Komenského v Bratislave a ktorého správcom je 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, a to časti nebytového priestoru so 

samostatným vchodom z Prešernovej ulice; zaberajúcej časť prvého podzemného podlažia 

nebytového priestoru, pozostávajúcej z miestností a priestorov: predsieň; sklad I; šatňa; 

reštaurácia; sklad II; chodba; WC ženy; WC muži; salónik; kuchyňa; sprcha; s celkovou 

prenajímanou úžitkovou  plochou vo výmere 338,01 m2, a to nájomcovi spoločnosti T-J s.r.o., 

sídlo: Brnianska 3717/29, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ 811 04, spoločnosť zapísaná 

v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 121339/B, IČO: 50 980 416, na účel nájmu, spôsob a 

rozsah užívania predmetu nájmu: Reštaurácia – komerčná prevádzka, a to vo výške 50 % 

schváleného a dojednaného nájomného, teda 3211,095 EUR/ mesiac,  a to za obdobie sťaženého 

užívania nehnuteľnosti, za ktoré je možné požiadať dotáciu Ministerstvo hospodárstva SR, teda 

od 15. októbra 2020 do 28. februára 2021.“ 

 

S úctou 

 

 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

             dekan PraF UK 
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Právnická fakulta 

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

 

 

 

 

 

Kancelária AS UK  

Šafárikovo námestie 6 

P. O. BOX 440 

814 99  Bratislava 1  

 

 

Naša značka:   PLP 092/2021 H VIII/2    V Bratislave dňa 17. 2. 2021  

 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK  

so zmenou výšky nájomného  

 

  

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

podáva v súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

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

komore v znení neskorších predpisov, ako aj so smernicou rektora Univerzity Komenského 

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

 

V súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 

došlo k poklesu, resp. úplnému výpadku tržieb u niektorých nájomcov, s ktorými má UK alebo jej 

správcovia majetku uzatvorené zmluvy o nájme nebytových priestorov alebo zmluvy o nájme 

pozemkov. V súčasnosti pretrváva nepriaznivá epidemiologická situácia, ktorá v oblasti 

gastronomických služieb výrazne sťažuje dosahovanie výnosov z podnikania, ale tieto negatívne 

dopady ešte umocňujú aj vplyvy niektorých opatrení orgánov verejnej moci zameraných na 

predchádzanie šíreniu ochorenia COVID-19. Aj v prípade zlepšenia epidemiologickej situácie, 

resp. ukončenia pôsobenia týchto pre podnikanie značne negatívnych faktorov, sa dá očakávať, že 

podnikateľský sektor a osobitne služby v oblasti gastronómie, budú výrazne ekonomicky oslabené. 

To bude mať zrejme prinajmenšom v strednodobom hľadisku aj negatívne dopady na trh 

s nájmami nebytových priestorov vhodných na prevádzkovanie gastronomických zariadení v tom 

zmysle, že ponuka voľných priestorov prevýši dopyt a to bude mať zrejme vplyv aj na výšku 

obvyklých cien nájmov. 

Z ekonomického hľadiska preto aj pre prenajímateľov je vecou vitálneho záujmu zachovať 

si existujúce nájomné vzťahy, aj za cenu krátkodobej ekonomickej nevýhody spočívajúcej 

v dočasnom znížení výnosov z nájmu. 

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

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

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

Sídlo: Brnianska 3717/29, Bratislava - mestská časť 

Staré Mesto 811 04 

Zastúpená: Tomáš Jozaniak, konateľ 

DIČ: 2120565194 

IČ DPH: SK2120565194 

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava 1 

Účel nájmu Reštaurácia – komerčná prevádzka 

Celková úžitková podlahová plocha vo výmere 338,01 

m2 

Predchádzajúci písomný súhlas AS 

UK na nájom nehnuteľného majetku  

Uznesenie č. 22/18.12.2019 

Schválená výška nájomného 19 EUR/m2/mesiac 

Schválená výška poplatkov za 

energie  

elektrická energia, plyn, vodné-stočné, OLO, 

vykurovanie podľa skutočnej spotreby nájomcu, + DPH 

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

Doba nájmu Od 1.1.2020 do 31.12.2024 

Návrh  Ide o zníženie výšky nájomného v rámci nájmu časti 

nebytového priestoru č. NP01 nachádzajúceho sa v 

polyfunkčnom  objekte so súp. č. 56, vchod Vajanského 

nábrežie, prízemie, zapísaného na liste vlastníctva 

5552, vedenom Okresným úradom Bratislava, 

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

Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto 

nasledovne:  Nebytový priestor č. NP01 v stavbe 

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

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

polyfunkčný objekt; vchod do nebytového priestoru sa 

nachádza na Vajanského nábreží, nebytový priestor sa 

nachádza na prvom podzemnom podlaží, prízemí a na 

prvom a druhom poschodí.  

Vlastníkom nebytového priestoru je Univerzita 

Komenského v Bratislave, správcom je Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. 

Prenajímaná časť nebytového priestoru má samostatný 

vchod z Prešernovej ulice; prenajímaná časť 

nebytového priestoru zaberá časť prvého podzemného 

podlažia a je v nej prevádzkovaná reštaurácia BeAbout. 

Podľa znaleckého posudku znalca Ing. Marcela Michtu, 

číslo posudku 187/2019, vo veci stanovenia všeobecnej 

hodnoty nájmu predmetných priestorov, bola celková 

úžitková podlahová plocha určená vo výmere 338,01 

m2. 

Nájom bol schválený uznesením Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18. 12. 2019  

č. 22/18.12.2019. Následne bola s nájomcom 

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

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

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

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

Nájomné bolo dojednané vo výške 6 422,19 EUR 

mesačne za celkovú výmeru predmetu nájmu, čo 

predstavuje kvartálne 19.266,57 EUR. 
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Nájomné podľa nájomnej zmluvy 6 422,19 EUR/ mesiac, 19.266,57 EUR/štvrťrok 

Navrhované znížené nájomné 4 800,00 EUR/ mesiac, 14 400,00 EUR/štvrťrok 

Doba zníženého nájomného  od 1. mája 2021 do 30. apríla 2022 

Zdôvodnenie V dôsledku opatrení orgánov verejnej moci 

v Slovenskej republike od 16. marca 2020 došlo 

diferencovane v rôznych časových obdobiach 

k uzatvoreniu gastronomických prevádzok, prípadne 

k obmedzeniu poskytovania gastronomických služieb 

v nich stanovením určitých obmedzujúcich podmienok 

a povinností, resp., bol vyhlásený zákaz vychádzania, 

ktorého dôsledkom bolo, že v určitých obdobiach 

nebolo možné prevádzkovať gastronomické prevádzky. 

V dôsledku uvedených skutočností v období od 16. 

marca 2020 až dodnes (s neistým výhľadom ukončenia 

tohto stavu) došlo k výraznému obmedzeniu 

dosahovania výnosov z podnikania v oblasti 

gastronómie. Tieto výpadky budú prinajmenšom po 

určitú dobu mať zásadný negatívny vplyv na 

ekonomickú kondíciu podnikateľov v tomto sektore, 

a zrejme aj na trhovú výšku nájomného. 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

má záujem zachovať si existujúci nájomný vzťah so 

súčasným nájomcom, ktorý sa osvedčil, je spoľahlivý 

a prevádzkuje v predmete nájmu kvalitnú a 

rešpektovanú gastronomickú prevádzku (reštaurácia 

BeAbout má na stránke Tripadvisor piate najlepšie 

hodnotenie z 1 041 hodnotených reštaurácií 

v Bratislave a na stránke Zomato má najlepšie 

hodnotenie z bratislavských reštaurácií). 

 

Navrhujem, aby AS UK túto dočasnú úpravu náležitostí nájmu schválil 

 

uznesením: 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave udeľuje podľa § 13 ods. 1 písm. 

h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene 

zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

a podľa čl. 3 ods. 3 písm. h) vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice rektora UK Nakladanie s 

majetkom UK v Bratislave predchádzajúci písomný súhlas na dočasnú zmenu nájomného za 

prenájom časti nebytového priestoru č. NP01 nachádzajúceho sa v polyfunkčnom objekte so súp. 

č. 56, vchod Vajanského nábrežie, prízemie, zapísaného na liste vlastníctva 5552, vedenom 

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

Mesto, katastrálne územie Staré Mesto nasledovne: Nebytový priestor č. NP01 v stavbe súpisné 

číslo 56 na pozemku parc. č. 224 (parcela 224 pod stavbou je evidovaná na LV č. 7487), popis 

stavby polyfunkčný objekt; vchod do nebytového priestoru sa nachádza na Vajanského nábreží, 

nebytový priestor sa nachádza na prvom podzemnom podlaží, prízemí a na prvom a druhom 

poschodí; ktorého vlastníkom je Univerzita Komenského v Bratislave a ktorého správcom je 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, a to časti nebytového priestoru so 

samostatným vchodom z Prešernovej ulice; zaberajúcej časť prvého podzemného podlažia 

nebytového priestoru, pozostávajúcej z miestností a priestorov: predsieň; sklad I; šatňa; 
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reštaurácia; sklad II; chodba; WC ženy; WC muži; salónik; kuchyňa; sprcha; s celkovou 

prenajímanou úžitkovou  plochou vo výmere 338,01 m2, a to nájomcovi spoločnosti T-J s.r.o., 

sídlo: Brnianska 3717/29, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ 811 04, spoločnosť zapísaná 

v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 121339/B, IČO: 50 980 416, na účel nájmu, spôsob a 

rozsah užívania predmetu nájmu: Reštaurácia – komerčná prevádzka, s výškou nájomného na 

obdobie od 1. mája 2021 do 30. apríla 2022 4 800,00 eur mesačne za celý predmet nájmu, 

s ostatnými náležitosťami nájmu nezmenenými, s tým, že od 1. 5. 2022 bude nájom pokračovať 

za pôvodne schválených a dojednaných náležitostí.“ 

 

S úctou 

 

 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

             dekan PraF UK 

 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
DEKANÁT 

Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1 
 

 

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

IČO: 00397865 IČ DPH: SK2020845332 

 

 

Akademický senát UK  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo nám. 6 

816 06 Bratislava 

 

 
Naša značka:   DEK/1317/2021/A II/2    V Bratislave dňa 18.2.2021  

 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK  

so zmenou výšky nájomného  

 

  

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

sa podáva v súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

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

lesníckej komore v znení neskorších predpisov, smernice rektora Univerzity Komenského 

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

 

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

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

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

priamy dopad na nájomné vzťahy UK a jej súčastí. 

 

Od 2. 1. 2021 je na základe príkazu rektora UK č. 1/2021 (a nasledujúcich) 

zatvorená budova FIFUK na Gondovej ulici, čím bola znemožnená prevádzka bufetu na 

prízemí budovy. Opatrenia Vlády SR, ÚVZ SR a vedenia UK zostávajú v platnosti aj 

v ďalšom období, preto predkladáme žiadosť nájomcu GAST TOM, s.r.o., o zníženie 

nájomného na 100 € mesačne za celý predmet nájmu s účinnosťou od najbližšieho 

mesiaca, t.j. od 1. 4. 2021, a to do konca nájomného vzťahu, ktorý sa končí 30. 6. 2021. 

 

Rovnako predkladáme žiadosť nájomcu kuchyne a jedálne v budove FIFUK na 

Gondovej ulici 2 - spoločnosti GAST. TOM, s.r.o. - o zníženie nájmu na 300 € mesačne za 

celý predmet nájmu do konca nájomného vzťahu 30.6.2021 Prevádzka jedálne bola 

nájomcovi znemožnená na základe rozhodnutí Vlády SR, ÚVZ SR a príkazu rektora UK 

č. 1/2021 (a nasledujúcich) od 2. 1. 2021. 

 

Vzhľadom na doterajšiu spoluprácu s nájomcami a s ohľadom na situáciu, ktorú 

nespôsobil vlastnou vinou, navrhujem vyhovieť žiadostiam nájomcov nasledovne: 

 

 

 

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


Identifikácia nájomcu 

Obchodné meno: GAST TOM, s.r.o. 

Sídlo: Šášovská 1380/14, 85106 Bratislava 

Zastúpená: PhDr. Ing. Tomáš Kaiser 

IČO: 44822316, DIČ: 2022862622 

IČ DPH: SK2022862622 

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

59132/B 

Účel nájmu BUFET, stravovanie pre študentov a zamestnancov 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

č. 59/2019 zo dňa 15.5.2019 

Schválená výška nájomného 264 €/m2/rok 

Schválená výška poplatkov za 

energie  
Podľa skutočnej spotreby 

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

Doba nájmu od 1.6.2019 do 30.6.2021 

Návrh  35,64 € /m2/rok, čo je celkom 100 € / mesiac 

Nájomné 739,20 € / mesiac 

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

639,20 € / mesiac 

86,5 % 

Doba zníženého nájmu a služieb 

t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu MH SR 

od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 

Zdôvodnenie 

Na základe Príkazu rektora UK č. 1/2021 - Opatrenia 

Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s 

výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-

19), boli uzatvorené všetky budovy UK, vrátane 

budovy na Gondovej ulici 2. Nájomca mal od 

1.11.2020 do 28.2.2021 znížený nájom o 70%, 

vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu 

a pokračovanuie dištančnej výučby do konca letného 

semestra AR 2020/2021, požiadal o zníženie nájmu na 

100 € mesačne za celý predmet nájmu. Keďže 

prekážka v jeho podnikaní vznikla na strane UK 

navrhujeme do konca zmluvného vzťahu do 30. 6. 

2021 prevádzkovateľovi bufetu znížiť nájom o 86,5 %.  

 

 

 

 

 

 



Identifikácia nájomcu 

Obchodné meno: GAST TOM, s.r.o. 

Sídlo: Šášovská 1380/14, 85106 Bratislava 

Zastúpená: PhDr. Ing. Tomáš Kaiser 

IČO: 44822316, DIČ: 2022862622 

IČ DPH: SK2022862622 

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

59132/B 

Účel nájmu KUCHYŇA A JEDÁLEŇ 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku  

č. 18.7/15 zo dňa 21. 10. 2015  

resp. č. č. 102/2019 zo dňa 25. 6. 2019 (Dodatok č. 1) 

Schválená výška nájomného 38,12 €/m2/rok 

Schválená výška poplatkov za 

energie  
Podľa skutočnej spotreby 

Zmluva č. IV/44/2015/FiF UK, resp. Z/2019/1905/IV/FiF/OLP 

Doba nájmu Od 1.11.2015 do 30.6.2021 

Návrh  11,43 € /m2/rok, čo je celkom 300 € / mesiac 

Nájomné 1000,- €/ mesiac 

Zľava na nájomnom za mesiac (v €) 

Zľava za mesiac (v %) 

700,-  €/ mesiac 

70 % 

Doba zníženého nájmu a služieb 

t.j. obdobie sťaženého užívania 

nehnuteľnosti, za ktoré je možné 

požiadať dotáciu MH SR 

od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 

Zdôvodnenie 

Na základe Príkazu rektora UK č. 1/2021 - Opatrenia 

Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s 

výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-

19), boli uzatvorené všetky budovy UK, vrátane 

budovy na Gondovej ulici 2. Nájomca má predmet 

nájmu prenajatý od 1.11.2015 do 30.8.2019 s tým, že 

Dodatkom č. 1 bol predĺžený od do 30.6.2021. 

Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu 

a pokračovanie dištančnej výučby do konca letného 

semestra AR 2020/2021 nájomca požiadal o zníženie 

nájmu na 100 € mesačne za celý predmet nájmu. 

Keďže prekážka v jeho podnikaní vznikla na strane 

UK navrhujeme do konca zmluvného vzťahu do 30. 6. 

2021 prevádzkovateľovi bufetu znížiť nájom o 70 %. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 

             dekan fakulty  







 

 

Žiadateľ: Mgr. Ivan Daňo, 

                  riaditeľ  VI Družba, UK 

                                                                                                            

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

užívania nehnuteľnosti 

     

V súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

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

v znení neskorších predpisov  

 

ž i a d a m  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu  na poskytovanie zľavy z nájomného mimo obdobia sťaženého užívania 

nehnuteľnosti 

 

           

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

Zastúpený: Jana Fúsková, konateľ 

IČO: 35 825 537 

DIČ: 202 161 8698 

IČ DPH: SK202 161 8698 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu  

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

 

Účel nájmu                                                                          
 

 

Prevádzkovanie stravovacieho zariadenia 

 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného  

majetku                       

uznesenie č. 88/2018  zo 17. riadneho zasadnutia 

AS UK dňa 27. júna 2018 

Schválená výška nájomného             

               

30 422,43 €/ rok 

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

spotreby 

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

 

Doba nájmu od 07.08.2020 do 06.08.2030 

 

Návrh znížiť nájomné o 50% 

 

Nájomné podľa zmluvy 2 535,20 €/mesiac 

 

Zľava na nájomnom za mesiac 

Zľava za mesiac 

1 267,60 €/mesiac 

50% 

 

Nájomné po zľave 1 267,60 €/mesiac 

 

Doba zníženého nájmu 
 

od 01.04.2021 do 30.06.2021 



 

Zdôvodnenie 

 

Vzhľadom na pokračovanie dištančnej formy 

štúdia na UK, od 5. októbra 2020 využilo 

dobrovoľný odchod z internátu približne 85% 

študentov a počet vydaných jedál tak nájomcovi 

jedálne rapídne klesol. 

Dňa 30.10.2020 vstúpila do platnosti Vyhláška 

ÚVZ SR čiastka 11/2020, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia 

k obmedzeniam prevádzok a hromadných 

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

prevádzky verejného stravovania (okrem 

prevádzok, ktoré vydávajú pokrmy a nápoje 

zabalené na odber so sebou, prostredníctvom 

donáškovej služby alebo výhradne 

v exteriérových priestoroch). Nájomca 

deklaruje pokles tržieb o 75%  po zavedení 

daných opatrení. 

Na základe uvedeného nájomca požiadal 

o zníženie nájmu o 50% za obdobie od 1.04.2021 

do 30.06.2021. 

V záujme pokračovania v ďalšej spolupráci 

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

doterajšiu spokojnosť s poskytovanými 

službami, ktoré nájomca poskytuje študentom 

aj zamestnancom UK, navrhujem vyhovieť 

žiadosti nájomcu Almanach s. r. o. 

 

 
 

 

 

Bratislava 25.02.2021  

 

 

 

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

                                                                                     Mgr. Ivan Daňo 

                                                                               riaditeľ VI Družba UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


