UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Materiál na 11. riadne zasadnutie Akademického senátu UK
dňa 05. mája 2021

Oprava uznesení AS UK
__________________________________________________

Materiál obsahuje:
1. Návrhy uznesení.
2. Žiadosti o opravu uznesení.
3. pôvodné uznesenia AS UK.

Návrh uznesenia:
Akademický senát Univerzity Komenského schvaľuje nasledovné opravy:
1. v uznesení č. 11/16.12.2020 v účele nájmu uviesť:
pod bodmi a) a b) príprava a podávanie jedál
2. v uznesení č. 26/16.12.2020 v účele nájmu uviesť:
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu na účely zriadenia bufetu-Pizzerie a
sedenie k bufetu pre poskytovanie stravovacích služieb
3. v uznesení č. 8/10.3.2021 v zdôvodnení výberu nájomcu opraviť:
číslo poschodia na 2. NP

Predkladajú:
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan PriF UK
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverenia funkciou riaditeľky VMĽŠ
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prof. PhDr. ZlaticaPla5ienkov6,
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V Bratislavedln 13.4.2021

NaSaznadka:2I lSD 12021

Vec:

Y ifien| panipredsednidka,
na zdkladepoZiadavkyOLP RUK si dovol'ujemepoLiadatAkademickj'sen6tUK o schv6lenie
zo 7. riadnehozasadnutiaAkademick6hosen6tuUK
opravy uzneseniadislo 11116.12.2020
ktorjm bol udelenj'pisomnj'srihlasna n6jomnehnutelh6homajetku
konan6hodin 16.12.2020,
n6jomcovi FUNWESTON s.r.o., a to v dasti tjkajricej sa Uietu ndjmu, sp\sob a rozsah
uiivania predmetundjmu. Ziadameo nasledovnriopraw v dasti Uiel ndjmu,sp6soba rozsah
uifvaniapredmetundjmu:
znenie:
P6vodneschv6len6
Nebytov6priestoryuveden6pod pismenami
.
.

a) a b) saprenajimajriza ridelompripravyjed6l pre celodenn6stravovaniezamesfirancov
a Studentovfakulty,
c), d) a e) sa prenajimajf za ridelomumiestrenia2 ks n6pojovj'chautomatova 3 ks
predajnfchautomatov.

Nov6znenie:
Nebytov6priestoryuveden6pod pismenami
.
.

a) a b) saprenajimajrizaridelompripravya pod6vaniajed6l,
c), d) a e) sa prenajimaji za ridelomumiestnenia2 ks n6pojovj'chautomatova 3 ks
predajnlich automatov.

S pozdravom

prof.

DrSc.
DanielSevdovid.

dekanfu\5{fvrnarnKo$dEFi$KiHo
v fimii$L,Avi
Fakulta matomstiky,foziky a informatikt
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Tel.:6542 6720,Fax:6lzi? 53li
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E-mail:Martina.Sandanusova@fmph.uniba.skIntemet:www.fmoh.uniba.sk
rC Dprt sK2020845332

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
Bratislava, 21. 12. 2020
Uznesenie č. 11/16.12.2020
zo 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. 12. 2020
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 žiadosti je nájom
a)
nebytových priestorov o rozlohe 78 m2, z toho výrobné
priestory na prípravu jedál 18 m2 a jedáleň 60 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,
b)
nebytových priestorov o rozlohe 187 m2, z toho výrobné
priestory na prípravu jedál 72 m2 a jedáleň 115 m2, 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 m2, na ktorej sa stavba nachádza,
c)
nebytových priestorov o rozlohe 1,5 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,
d)
nebytových priestorov o rozlohe 1,5 m2, 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 m2, na ktorej sa stavba nachádza,
e)
nebytových priestorov o rozlohe 1,0 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 6282 (pavilón posluchární) 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
3041 o výmere 1 416 m2, na ktorej sa stavba nachádza.
Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu




Výška nájomného

Energie a služby

Doba nájmu
Zdôvodnenie výberu
nájomcu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

FUNWESTON s. r. o.
Sídlo: Azalková 1284/130, 900 42 Dunajská Lužná
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
vložka číslo 85729/B
Zastúpený: Peter Špalek a Marian Urban, konatelia
IČO: 46 927 123
DIČ: 2023668977
Nebytové priestory uvedené pod písmenami
a) a b) sa prenajímajú za účelom prípravy jedál pre celodenné
stravovanie zamestnancov a študentov fakulty,
c), d) a e) sa prenajímajú za účelom umiestnenia 2 ks nápojových
automatov a 3 ks predajných automatov.
Nájomné za priestory uvedené pod písmenami a) a b):
výrobné priestory na prípravu jedál 60 EUR/m2/rok (90 m2)
jedáleň
13 EUR/m2/rok (175 m2)
spolu
7 675 EUR bez DPH ročne
Energie a služby za priestory uvedené pod písmenami a) a b):
elektrická energia a voda podľa skutočnej spotreby (nájomca má
vlastné merače)
Nájomné za priestory uvedené pod písmenami c), d) a e):
nápojové a predajné automaty
80 EUR/m2/rok (4 m2)
spolu
320 EUR bez DPH ročne
Energie a služby za priestory uvedené pod písmenami c), d) a e):
paušálne
20 EUR/m2/rok bez DPH (4 m2)
(24 EUR /m2/rok s DPH)
Spolu nájomné: 7 995 EUR bez DPH ročne
Spolu energie a služby: 80 EUR ročne + DPH
Každoročne k 31.12. príslušného roka bude zmluvnými stranami
posudzovaný koeficient rastu cien a v prípade zvýšenia nákladov
bude vykonaná valorizácia výšky nájomného a platieb za služby
spojené s nájmom o mieru inflácie určenej Štatistickým úradom SR.
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2025.
Nájomca listom zo dňa 17.9.2020 požiadal o uzatvorenie nájomnej
zmluvy na poskytovanie stravovacích služieb a na umiestnenie
nápojových a predajných automatov v priestoroch fakulty.
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.

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
predsedníčka Akademického senátu UK

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
Bratislava, 21. 12. 2020
Uznesenie č. 26/16.12.2020
zo 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. 12. 2020
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného,
energií a služieb

Bufet - Pizzeria o rozlohe kuchyňa 31,90 m2, prevádzkové priestory
o rozlohe 23,00 m2, sedenie k bufetu o rozlohe 26,60 m2, spolu
prenajaté nebytové priestory o rozlohe celkovo 81,50 m2 v pavilóne
B1 a B2, -1 podlažie Univerzity Komenského v Bratislave
Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej na LV č.727 pre k.ú.
Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na
parcele č. 3049/2, súp.č. 5694 ( B1 ) a parcele č.3049/1, súp.č. 3278
( B2 ).
Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory
neslúžia na plnenie úloh UK PRIF a nájomca ich v
predchádzajúcom období prestaval a zhodnotil na bufet/pizzeriu.
Dodo trade & services, spol. s r.o.
zastúpený : Ing. Matej Šimkovič, konateľ
sídlo : Karloveská 57/418, 841 04 Bratislava
IČO : 35 882 719
DIČ : 2021822605, IČ DPH : SK 2021822605
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, vložka č.
31409/B
Bankové spojenie : Tatra banka
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2101 2388
Kontakt : tel. 0903 438 834, mail : matej.simkovic@gmail.com
Bufet – Pizzeria na poskytovanie stravovacích služieb pre
zamestnancov a študentov UK PRIF.
kuchyňa 31,90 m2 a prevádzkové priestory 23,00 m2
o celkovej rozlohe spolu :
54,90 m2.......................................................66 Eur/ m2/rok
II. sedenie pri bufete o rozlohe 26,60 m2....... 22 Eur/ m2/rok
Cena za poskytované služby a dodávku energií :
Zrážková voda...........................3,46 Eur s DPH/ 1 mesiac/81,50 m2
Odvoz odpadu............................. 66,36 Eur/ 1 mesiac/ bez DPH.
Elektrická energia bude fakturovaná samostatne štvrťročne podľa
stavu samostatného elektromeru k bufetu ( elektromer č. N
6311759 ).
Vodné a stočné bude fakturované samostatne štvrťročne podľa stavu
samostatných vodomerov na SV a TÚV pre bufet ( vodomery č.

07675081 a 07787846 ).
Doba nájmu
1.1.2021 do 31.12.2025
Zdôvodnenie výberu
Nájomca mal v budove UK PRIF tieto priestory prenajaté aj v
nájomcu
predchádzajúcom období.
Technické zhodnotenie Priestor nebude nájomcom technicky zhodnotený.
predmetu nájmu
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.

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
predsedníčka Akademického senátu UK

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
Bratislava, 16. 03. 2021
Uznesenie č. 8/10.03.2021
z 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 10. 03. 2021
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

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

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.
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
sklad
Nájomné 35,- EUR/m2/rok bez DPH (t. j. 891,10 EUR bez DPH
ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu).
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.
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022.
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.

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

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.
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.

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
predsedníčka Akademického senátu UK

