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

Žiadosti o zníženie nájomného v období sťaženého užívania
__________________________________________________

Materiál obsahuje:
1. žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy z nájomného v období sťaženého užívania
nehnuteľnosti s nárokom na dotáciu MH SR, vrátane príloh:
1. ROXY CATERING, s.r.o. Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., VMĽŠ-Mlyny
2. ROXY CATERING, s.r.o. Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., VMĽŠ-Mlyny

jedáleň, kuchyňa, kanc.
terasa

2. žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy na nájomnom mimo vládnej schémy MH SR, ,
vrátane príloh:
1. Ing. Peter Maretta
2. O.Z. TITAN GYM
3. L. Méry - HEURÉKA
4. FUNWESTON, s.r.o.

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., VMĽŠ-Mlyny
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., VMĽŠ-Mlyny
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK

kopírovacia služba
športový klub, fitness
predajňa kníh
príprava a podávanie jedál

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e -mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

kancelária riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kancelária AS UK
Šafárikovo námestie 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1
Naša značka:

V Bratislave dňa 9. 4. 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.
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.
Riaditeľ súčasti odporúča z dôvodu záujmu o pokračovanie v ďalšej spolupráci s nájomcami
a s ohľadom na doterajšiu spokojnosť s poskytovanými službami, ktoré nájomca poskytuje na UK
vyhovieť žiadostiam nájomcov nasledovne:

Identifikácia nájomcu

Obchodné meno: ROXY CATERING s.r.o.
Sídlo: Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01
Zastúpená: Peter Ondruššek, konateľ
DIČ: 2022284924
IČ DPH: SK 2022284924
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava 1,
odd.: Sro, vložka č. 43217/B

Predmet nájmu:

Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových
priestorov o výmere 1 165,86 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok U, 1
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.

Účel nájmu

Prevádzkovanie jedálne, kuchyne, kancelárie a skladov

Predchádzajúci písomný súhlas
AS UK na nájom nehnuteľného
majetku

Z/2019/573/IV/VMĽŠ/OLP – Uznesenie AS UK č.
132/2018 zo dňa 19.12.2018

Schválená výška nájomného
Schválená výška poplatkov za
energie

73 EUR/m2/rok
4,20 EUR/m2/rok bez DPH

Zmluva

Zmluva o nájme nebytových priestorov Z/2019/573/IV/VMĽŠ/OLP

Doba nájmu
Návrh
Nájomné

01.09.2020 – 31.08. 2030

Zľava na nájomnom za mesiac (v
€)
Zľava za mesiac (v %)
Doba zníženého nájmu a služieb
t.j. obdobie sťaženého užívania
nehnuteľnosti, za ktoré je možné
požiadať dotáciu Ministerstvo
hospodárstva SR

85 107,78 EUR/rok
7 092,32 EUR/mesiac
3 546,16 EUR
50%
od 15. októbra 2020 do 31. marca 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.

__________________________________
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
poverená funkciou riaditeľky
VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Ing. Peter Petro, riaditeľ
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 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 vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice rektora
UK Nakladanie s majetkom UK
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 1 165,86 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok U, 1.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.
2. Indentifikácia nájomcu
ROXY CATERING s.r.o.
Sídlo: Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01
IČO: 36 701 661
DIČ: 2022284924
IČ DPH: SK 2022284924
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava 1
Oddiel: Sro Vložka č.: 43217/B
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Prevádzkovanie jedálne, kuchyne, kancelárie a skladov
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.
Na obdobie od 11.3. 2020 do 31.8. 2020 sa nájomné s ohľadom na uzavretie
prevádzky nájomcu v predmete nájmu z dôvodu nariadených protiepidemiologických opatrení
dojedná vo výške 1,- euro mesačne za celý predmet nájmu, ak bod II. a III. nestanovuje inak.
II.
Ak Slovenská republika vytvorí pre podnikateľov schému štátnej pomoci zameranú na
zmiernenie ekonomických dopadov pandémie Covid-19 (ďalej len „schéma pomoci“), ktorej
súčasťou bude čo aj čiastočná refundácia nájomného za prevádzkové priestory zo strany štátu
vzťahujúca sa aj na obdobie od 11.3. 2020 do 31.8. 2020, a ktorej podmienky bude spĺňať aj
nájomca, bod 1. sa nepoužije, v takom prípade nájomné je za obdobie od 11.3. 2020 do 31.8.
2020 vo výške, ako je dojednané v zmluve o nájme nebytových priestorov z 25.2. 2019, č.
Z/2019/573/IV/VMĽŠ
III.
V prípade, ak nastanú skutočnosti podľa bodu II:
a)
nájomca sa zaväzuje riadne, včas a s vynaložením odbornej starostlivosti podať
žiadosť o štátny príspevok na refundáciu nájomného zo schémy pomoci a preukázať to
vierohodným spôsobom prenajímateľovi,
b)
ak nájomca splní svoju povinnosť podľa písm. a) a prenajímateľ bude za splnenia
podmienok schémy pomoci povinný odpustiť nájomcovi časť nájomného, odpustí mu túto
časť nájomného, pokiaľ budú splnené schémou pomoci stanovené podmienky na odpustenie
časti nájomného,
c)
nájomca zaplatí prenajímateľovi nájomné v dojednanej výške v zmysle bodu II a bodu
III písm. b), a to prípadne aj z prostriedkov zo štátneho príspevku zo schémy pomoci,
d)
o sumu, o ktorú nájomcom skutočne uhradené nájomné za obdobie od 11.3. 2020 do
31.8. 2020 prevýši štátny príspevok, ktorý bude na nájomné za toto obdobie poskytnutý
nájomcovi v rámci schémy pomoci podľa bodu II, sa zníži nájomné za obdobie od 1. 9. 2020
do 30. 11. 2020,
e)
písm. d) sa nepoužije, ak nájomca riadne a včas nesplní svoje povinnosti podľa písm.
a) a c) bodu III
Počas zvyšku trvania nájmu je nájomné 40 EUR/m2 /mesiac
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01.09.2010 do 31. 08. 2020.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od 01. 09. 2010.
Platná nájomná zmluva reg. číslo: /IV/14/11/Mark. odd. bola uzatvorená dňa 25. 02. 2019
s rozsahom predmetu nájmu 971,81 m2 a dobou nájmu od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2020.
Platná nájomná zmluva reg. číslo: Z/2019/573/IV/VMĽŠ bola uzatvorená dňa 25. 02. 2019
s rozsahom predmetu nájmu 1 165,86 m2 a dobou nájmu od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2030.

Žiadosť je predkladaná s ohľadom na mimoriadne okolnosti -pandémia Covid-19 a opatrenia
na ochranu verejného zdravia vedúce k uzatvoreniu prevádzky a z nich vyplývajúce zásadné
problémy v podnikaní nájomcu.
Nájomné v súčasnej zmluve predstavuje čiastku 40 EUR/ m2/rok.
Celková hodnota odpustenia nájmu predstavuje sumu 22 170,45 EUR.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu
Bez technického zhodnotenia.

_________________________
Ing. Peter Petro
riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e -mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

kancelária riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kancelária AS UK
Šafárikovo námestie 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1
Naša značka:

V Bratislave dňa 9. 4. 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.
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.
Riaditeľ súčasti odporúča z dôvodu záujmu o pokračovanie v ďalšej spolupráci s nájomcami
a s ohľadom na doterajšiu spokojnosť s poskytovanými službami, ktoré nájomca poskytuje na UK
vyhovieť žiadostiam nájomcov nasledovne:

Identifikácia nájomcu

Obchodné meno: ROXY CATERING s.r.o.
Sídlo: Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01
Zastúpená: Peter Ondruššek, konateľ
DIČ: 2022284924
IČ DPH: SK 2022284924
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava 1,
odd.: Sro, vložka č.: 43217/B

Predmet nájmu:

Predmetom tejto zmluvy je nájom časti pozemku
(popri Átriové domky, blok U, 1 NP) o výmere
167,23 m2, na parcele 2931, druh pozemku
„Zastavaná plocha a nádvorie“ o celkovej výmere
4088 m2, ktorý sa nachádza 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.
Prevádzkovanie terasy pre účel stravovania

Účel nájmu

Predchádzajúci písomný súhlas
AS UK na nájom nehnuteľného
majetku

Schválená výška nájomného
Schválená výška poplatkov za
energie
Zmluva
Doba nájmu
Návrh
Nájomné
Zľava na nájomnom za mesiac (v
€)
Zľava za mesiac (v %)
Doba zníženého nájmu a služieb
t.j. obdobie sťaženého užívania
nehnuteľnosti, za ktoré je možné
požiadať dotáciu Ministerstvo
hospodárstva SR

Z/2019/574/IV/VMĽŠ/OLP/ – Uznesenie AS UK č.
14/2019 zo dňa 13.02.2019
D/2019/2443/IV/VMĽŠ/OLP – Uznesenie AS UK č.
121/2019 zo dňa 16.10. 2019
D/2020/2481/IV/VMĽŠ/OLP - Uznesenie AS UK č.
14/21.10.2020 zo dňa 21.10.2020
8 EUR/m2/rok
Zmluva o nájme pozemku - Z/2019/574/IV/VMĽŠ/OLP
Dodatok č. 1 – D/2019/2443/IV/VMĽŠ/OLP
Dodatok č. 2 – D/2020/2481/IV/VMĽŠ/OLP
13.02.2019 – 31.12.2021
1 337,84 €/rok
111,49 €/mesačne
55,74 EUR
50%
od 15. októbra 2020 do 31. marca 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.

__________________________________
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
poverená funkciou riaditeľky
VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Ing. Peter Petro, riaditeľ
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
V súlade s § 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 vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice rektora
UK Nakladanie s majetkom UK
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Predmetom tejto zmluvy je nájom časti pozemku (popri Átriové domky, blok U, 1 NP) o
výmere 167,23 m2, na parcele 2931, druh pozemku „Zastavaná plocha a nádvorie“ o celkovej
výmere 4088 m2, ktorý sa nachádza 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.
2. Indentifikácia nájomcu
ROXY CATERING s.r.o.
Sídlo: Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01
IČO: 36 701 661
DIČ: 2022284924
IČ DPH: SK 2022284924
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava 1
Oddiel: Sro Vložka č.: 43217/B
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Terasa pre účel stravovania
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

sekretariát riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.
Na obdobie od 11.3. 2020 do 31.8. 2020 sa nájomné s ohľadom na uzavretie
prevádzky nájomcu v predmete nájmu z dôvodu nariadených protiepidemiologických opatrení
dojedná vo výške 1,- euro mesačne za celý predmet nájmu, ak bod II. a III. nestanovuje inak.
II.
Ak Slovenská republika vytvorí pre podnikateľov schému štátnej pomoci zameranú na
zmiernenie ekonomických dopadov pandémie Covid-19 (ďalej len „schéma pomoci“), ktorej
súčasťou bude čo aj čiastočná refundácia nájomného za prevádzkové priestory zo strany štátu
vzťahujúca sa aj na obdobie od 11.3. 2020 do 31.8. 2020, a ktorej podmienky bude spĺňať aj
nájomca, bod 1. sa nepoužije, v takom prípade nájomné je za obdobie od 11.3. 2020 do 31.8.
2020 vo výške, ako je dojednané v zmluve o nájme nebytových priestorov z 18.3. 2019, č.
Z/2019/574/IV/VMĽŠ/OLP
III.
V prípade, ak nastanú skutočnosti podľa bodu II:
a)
nájomca sa zaväzuje riadne, včas a s vynaložením odbornej starostlivosti podať
žiadosť o štátny príspevok na refundáciu nájomného zo schémy pomoci a preukázať to
vierohodným spôsobom prenajímateľovi,
b)
ak nájomca splní svoju povinnosť podľa písm. a) a prenajímateľ bude za splnenia
podmienok schémy pomoci povinný odpustiť nájomcovi časť nájomného, odpustí mu túto
časť nájomného, pokiaľ budú splnené schémou pomoci stanovené podmienky na odpustenie
časti nájomného,
c)
nájomca zaplatí prenajímateľovi nájomné v dojednanej výške v zmysle bodu II a bodu
III písm. b), a to prípadne aj z prostriedkov zo štátneho príspevku zo schémy pomoci,
d)
o sumu, o ktorú nájomcom skutočne uhradené nájomné za obdobie od 11.3. 2020 do
31.8. 2020 prevýši štátny príspevok, ktorý bude na nájomné za toto obdobie poskytnutý
nájomcovi v rámci schémy pomoci podľa bodu II, sa zníži nájomné za obdobie od 1. 9. 2020
do 30. 11. 2020,
e)
písm. d) sa nepoužije, ak nájomca riadne a včas nesplní svoje povinnosti podľa písm.
a) a c) bodu III
Počas zvyšku trvania nájmu je nájomné 8 EUR/m2 /mesiac
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5. Doba nájmu
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 13.2. 2019 do 31.12.2022.
6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Nájomca si prenajíma priestor od 13.02.2019.
Platná nájomná zmluva reg. číslo: Z/2019/574/IV/VMĽŠ/OLP bola uzatvorená dňa 18. 03.
2019 s rozsahom predmetu nájmu 167,23 m2 a dobou nájmu od 13. 02. 2019 do 31. 12. 2022.

Žiadosť je predkladaná s ohľadom na mimoriadne okolnosti -pandémia Covid-19 a opatrenia
na ochranu verejného zdravia vedúce k uzatvoreniu prevádzky a z nich vyplývajúce zásadné
problémy v podnikaní nájomcu.
Nájomné v súčasnej zmluve predstavuje čiastku 8 EUR/ m2/rok.
Celková hodnota odpustenia nájmu predstavuje sumu 636,02 EUR.
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu
Bez technického zhodnotenia.

_________________________
Ing. Peter Petro
riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK
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TECHNICKÉ ODDELENIE

Nájomca :
Č.m.:

vyšrafované

Plocha :

167,23 m²

Dátum:

VM Ľ.Štúra - MLYNY UK Átriové domky - blok U
Staré Grunty 36
Pôdorys 1NP
841 04 Bratislava

Vedúci :

Mgr.Art.Filip Kotrč
Ing.SoŇa Dubošová

mobil :

0918 888 121

mail :

sona.dubosova@uniba.sk

Kreslil :

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

kancelária riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverená funkciou riaditeľky
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK
so zmenou výšky nájomného
V súlade s § 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 vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice rektora
UK Nakladanie s majetkom UK
Žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytového priestoru o výmere 50,16 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy C, 1.poschodie) na ulici Staré Grunty 36
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 2934, o výmere 5474 m2, na
ktorých sa stavba nachádza.
2. Indentifikácia nájomcu
Ing. Peter Maretta – kopírovacia služba
Sídlo: Havlíčková 11, Bratislava
IČO: 11638532
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu za účelom zriadenia predajne školských
Potrieb, papiernictva, kníh, darčekových predmetov, poskytovania kopírovacích
a kancelárskych služieb.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

kancelária riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Schválená výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 75,-EUR/m2/rok bez DPH (t. j. 3 762,- EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru
predmetu nájmu).
Energie a služby zálohový poplatok 16,- EUR/m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
5. Doba nájmu
Nájom bol uzavretý na dobu určitú od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2022.
6. Zdôvodnenie žiadosti
V súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu a s tým súvisiacou obmedzenou prevádzkou
internátov, došlo k poklesu, resp. úplnému výpadku tržieb u nájomcu Ing. Peter Maretta –
kopírovacia služba, s ktorými má UK uzatvorenú zmluvu o nájme nebytového priestoru.
Riaditeľ súčasti odporúča poskytnúť zľavu na nájomnom vo výške 20 % v období od 1. 7. 2021
do 31. 12. 2021, čo predstavuje cenu za nájom vo výške 60 EUR/m2/rok.
Nájomná zmluva (reg. číslo: IV/160/17/VMĽŠ) bola uzatvorená dňa 18. 12. 2017 s rozsahom
predmetu nájmu 50,16 m2 a dobou nájmu od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2020.
Dohodou bol nájom ukončený predčasne a to k 31. 05. 2020 z dôvodu uzavretia prevádzky
nájomcu kvôli pandémii COVID 19.
Nájomná zmluva (reg. číslo: Z/2020/1490/IV/VMĽŠ/VMLS) bola uzatvorená dňa 5. 8. 2020 s
rozsahom predmetu nájmu 50,16 m2 a dobou nájmu od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2022.
7.Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.

________________________
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
poverená funkciou riaditeľky
VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

Zálohový list platieb od 01. 09. 2020
Zmluvné strany:
1. Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len ,,UK“)
Sídlo : Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
Zast: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
IČO : 00 397 865
DIČ: 202 084 5332
IČ DPH: SK 202 084 5332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0009 0650
ako prenajímateľ
2. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverená funkciou riaditeľky
IČO : 00 397 865
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK96 8180 0000 0070 0008 4736
Variabilný symbol:
ako správca
2. Indentifikácia nájomcu
Ing. Peter Maretta – kopírovacia služba
Sídlo: Havlíčková 11, Bratislava
IČO: 11638532

Účel platby
Elektrická energia
Studená voda
Teplá voda
Teplo na vykurovanie
Odvoz a likvidácia odpadu
Celkom štvrťročná platba

Štvrťročná platba
66,88,-EUR plus DPH
12,-EUR plus DPH
18,-EUR plus DPH
100,32,-EUR plus DPH
3,44,-EUR plus DPH
200,64, -EUR plus DPH
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VM Ľ.Štúra - MLYNY UK Výškové budovy blok C
Staré Grunty 36
Pôdorys 1.poschodie
841 04 Bratislava

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

kancelária riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverená funkciou riaditeľky
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
Žiadosť o udelenie súhlasu AS UK
so zmenou výšky nájomného
V súlade s § 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 vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice rektora
UK Nakladanie s majetkom UK
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 393,52 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok E 1NP a 1PP) 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
(Átriové domky), na ktorej sa stavba nachádza.
2. Indentifikácia nájomcu
O.Z. TITAN GYM
Sídlo: Petržalská 21, 851 10 Bratislava
IČO: 42216389
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Športový klub, posilňovňa a fitness
4. Schválená výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
Nájomné 25,- EUR/m2/rok bez DPH (t.j. 9 838,00 EUR bez DPH)
Energie a služby zálohový poplatok 16,00 EUR/m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

kancelária riaditeľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Doba nájmu
Nájom je uzatvorený na dobu určitú od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025.
6. Zdôvodnenie žiadosti
V súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu a s tým súvisiacou obmedzenou prevádzkou
internátov, došlo k poklesu, resp. úplnému výpadku tržieb u nájomcu TITAN GYM, s ktorými
má UK uzatvorenú zmluvu o nájme nebytového priestoru.
Riaditeľ súčasti odporúča poskytnúť zľavu na nájomnom vo výške 20 % v období od 1. 7. 2021
do 31. 12. 2021, čo predstavuje cenu za nájom vo výške 20 EUR/m2/rok.
Platná nájomná zmluva reg. číslo: Z/2020/1677/IV/VMĽŠ/VMLS bola uzatvorená dňa 03. 09.
2020 s rozsahom predmetu nájmu 393,52 m2 a dobou nájmu od 01. 09. 2020 do 31. 12. 2020.
Platná nájomná zmluva reg. číslo: Z/2021/563/IV/VMĽŠ/VMLS bola uzatvorená dňa 22.
3.2021 s rozsahom predmetu nájmu 393,52 m2 a dobou nájmu od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025
na základe uznesenia AS č. 23/16.12.2020 zo dňa 16.12.2020.

_________________________
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
poverená funkciou riaditeľky
VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

Zálohový list platieb od 01. 01. 2021
(393,52 m2 O.Z. TITAN GYM)
Zmluvné strany:
1. Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len ,,UK“)
Sídlo : Šafárikovo nám. č. 6, 814 99 Bratislava
Štatutárny orgán: prof. JUDr. Marek Števček, PhD, rektor UK
IČO : 00 397 865
DIČ: 202 084 5332
IČ DPH: SK 202 084 5332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0009 0650
ako prenajímateľ
2. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
Sídlo : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverená funkciou riaditeľky
IČO : 00 397 865
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK96 8180 0000 0070 0008 4736
Variabilný symbol: 20012
ako správca
3. Indentifikácia nájomcu: TITAN GYM
Sídlo : Petržalská 216/21, 851 10 Bratislava - Čuňovo
IČO : 42216389
DIČ: 2023242749
Zapísané: na Ministerstve vnútra SR
Číslo účtu : SK8083300000002700334705
Zastúpená : Marek Biskup, gen. sekretár
Kontakt: 0907 650 869, biskupmarek@gmail.com
ako nájomca

Účel platby
Elektrická energia
Studená voda
Teplá voda
Teplo na vykurovanie
Odvoz a likvidácia odpadu
Celkom štvrťročná platba

Štvrťročná platba
300,-EUR plus DPH
150,-EUR plus DPH
290,-EUR plus DPH
787,04,-EUR plus DPH
47,04,-EUR plus DPH
1 574,08-EUR plus DPH
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TECHNICKÉ ODDELENIE

Nájomca :
Č.m.:

vyšrafované

Plocha :

87,04 m²

Dátum:

VM Ľ.Štúra - MLYNY UK
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

Átriové domky - blok E

Kreslil :

Pôdorys 1.NP

Vedúci :

Ing. Michal Chlebík
Ing.SoŇa Dubošová

mobil :

0918 888 121

mail :

sona.dubosova@uniba.sk

SITUÁCIA:
AD B
AD A

AD C
AD U
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E 1.PP
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01

Átriové domky - BLOK E
PôDORYS 1.PP

TECHNICKÉ ODDELENIE

Nájomca :
Č.m.:

vyšrafované

Plocha :

306,48 m²

Dátum:

VM Ľ.Štúra - MLYNY UK
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

Átriové domky - blok E

Kreslil :

Pôdorys 1.PP

Vedúci :

Ing. Michal Chlebík
Ing.SoŇa Dubošová

mobil :

0918 888 121

mail :

sona.dubosova@uniba.sk

03c

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, REKTORÁT
Referát podnikateľskej činnosti a správy nehnuteľností
Oddelenie investícií a obslužných činností
Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava

Žiadateľ: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
Rektorát UK

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
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, podľa príkazu rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 19/2010, Smernice rektora UK Nakladanie s majetkom UK v Bratislave,
žiadam
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave o udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku.
Náležitosti budúceho nájmu:
1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Predmetom nájmu je je nájom nebytových priestorov – predajne kníh, učebníc a
doplnkového tovaru o výmere 35,54 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 78, na
Šafárikovom nám. 6 v Bratislave, obec: BA – m. č. STARÉ MESTO, okres: Bratislava I,
katastrálne územie Staré Mesto, zapísanej na LV č. 3405 vydanom Správou katastra pre
hl. mesto SR Bratislavu, druh stavby: budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum, číslo
parcely 206 o výmere 2 898 m2, na ktorej sa stavba nachádza.
2. Identifikácia nájomcu
Ladislav Méry, Ing. – HEURÉKA
Sídlo: Gazdovský rad 35/49, 931 01 Šamorín
IČO: 11703776
DIČ: 1020362563
Zapísaný v Živnostenskom registri Slovenskej republiky
Obvodný úrad Dunajská streda, č. živ. Oprávnenia 201 – 9520
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Nájomca si prenajíma predmet nájmu za účelom prevádzkovania predajne kníh.
4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií
a) výška nájmu za nebytové priestory - 1,- €/ mesiac bez DPH za mesiace 3. a 4. kvartálu.
Nájomca doteraz zaplatil nájomné za 1. kvartál v zníženej sume o 40 % vo výške 720,66 €.
Bratislava, 4. 5. 2021

 Mgr. Dominika Veselá

 +421 2 90109228

b) dodávka el. energie, tepla a vykurovania, využívanie sociálneho zariadenia, nepretržitá
strážna služba v spoločných priestoroch – 125,- €/štvrťrok s DPH.
5. Doba nájmu
Nájomca žiada zníženie nájomného za nebytové priestory na
od 01.07.2021 do 31.12.2021.
Výška ceny za poskytované služby a dodávku energií zostáva nezmenená.

6

mesiacov

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu
Súčasný nájomca užíva predmet zmluvy od 01.02.2009 a zmluvné záväzky si plní v lehote
splatnosti.
Platná nájomná zmluva č. IV/117/17/RUK bola uzavretá dňa 20.9.2017 s rozsahom
predmetu nájmu 35,54 m2 a dobou nájmu 4 roky od 01.01.2018 do 31. 12.2022.
Predkladanou žiadosťou navrhujeme znížiť nájomné za 3. a 4. kvartál kvôli zatvoreniu
budovy z dôvodu pandémie, neprítomnosti študentov a obmedzenému režimu
zamestnancov. Bez zníženia nájmu by nájomca zaplatil za 3. kvartál nájom vo výške 450,€/mesiac a za 4. kvartál 1350,- €/mesiac
7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob
vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu.
Bez technického zhodnotenia.

.............................................................
Prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

Obhliadka predmetu nájmu bola vykonaná 7.4.2021, predmet nájmu zodpovedá popisu,
uvedenému v žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.

Mgr. Dominika Veselá
RPČaSN OIOČ RUK

Bratislava, 4. 5. 2021

 Mgr. Dominika Veselá

 +421 2 90109228

UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FY ZIKY A INFORMATIKY
DEKANAT
Mlynsk6dolina,84248 Bratislava4

PhD.
prof. PhDr. ZlaticaPla5ienkov6,
predsednidka
Akademick6hosen6tuUK
Rektor6tUK
Saf6rikovon6mestie6
81499 Bratislava
V Bratislavedin 13.4.2021

NaSaznadka:22lSD12021

i,iadosf o udeleniesfhlasu AS UK
sozmenouvf5ky nijomn6ho
Liadost o udeleniesrihlasuAS UK so zmenouvfSky n6jomn6ho(d'alejlen ,,Ziadosf")
Z. z. o nakladanis majetkom
sa pod6vav srilades g 13 ods. 1 pism. h) zilkonaE. 17612004
in5tituciiao zmenezhkonaNR SR 8.25911993Z .2. o Slovenskejlesnickej
verejnopr6vnych
komorev znenineskor5ichpredpisov,smernicerektoraUniverzity Komensk6hov Bratislave
v Bratislave.
d. tSl2}tl,Nakladanie s majetkomUniverzityKomensk6ho
Dfia 6. 4. 202t podala spolodnost'FUNWESTON s.r.o. ako nijomca nebytovj'ch
priestorovv spr6veFMFI UK (Mlynsk6 dolina, Bratislava)pisomnri Ziadost'o poskytnutie
zlavy z vj'Sky n6jomn6ho.N6jomca prev6dzkujev priestorochfakulty jed61eil,v ktorej sa
stravujrizamesfirancia StudentiFMFI UK, ako aj zamestnanciokolifjch fakflt v Mlynskej
doline (najmti PriF UK). D6vodom pre poskytnutie zlavy sri protipandemick6opatrenia
v sirvislosti so Sirenim koronavirusu (ochorenie COVID-19), ktor6 majri nepriaznivf
ekonomickj'dopadna n6jomcu.
Od okt6bra 2020 Studentifakulty preSli na diStandnj'sp6sob vjudby a viid5ina
zamestnancovfakulty vykon6valapr6cu z domu. Po tistnom dohovore s dekanomfakulty
diastodneobnovil prev6dzku
n6jomcadila 1I. I. 202I napriekekonomickejnerentanbilnosti
jed6lne FAYNFOOD (pavil6n Fl) s tfm, aby zamesfrancomfakulty, ktorj'ch fyzickh
pritomnost'podasnridzov6hostavu bola na pracoviskunevyhnutn6,bola zabezpeden|tepl6
je uzafltoren6".
jed6lneFREEFOOD(pavil6nM) obnoven6nebolaajed61ef,
strava.Prev6dzka
Vzhfadom na ristretov6 konanie n6jomcu vodi potreb6m zamestnancovfakulty
v uplynulom obdobi a s ohlladomna situ6ciu,ktorf nesp6sobilvlastnou vinou, nawhujem
:
vyhoviet'Ziadostin6jomcunasledovne

Telef6n:+4212 60295 242

rCo::staosoz

E-mail:Martina.Sandanusova@fmph.uniba.sklntemet:www.frnph.uniba.sk
IC Dpu: sK2020845332

Identifikicia nijomcu

meno:FUNWESTONs.r.o.
Obchodn6
Sidlo: Azalkov6 1284| 130,900 42 Dunaj ski LuLnir
Zasttpenil:Mariin Urban a Peter Spalek,konate[a
teo: lo 927 l23,Drc 2023668977

re opH: srG023668977
Zapisanil:v OR OS Bratislava1, oddiel:Sro,vloZka
dislo: 85729/8
a) nebytov6priestoryo rozlohe78 m2, ztoho qirobn6
priestoryna pripravujed6l 18m2 a jedhleil60 m2,
ktor6 sa nachildzajriv budove d. sripisn6 6283
(pavil6nM) v Mlynskej doline,v obci Bratislavam. d. KarlovaVes,okresBratislavaIV, zapisanSna
liste vlastnictvad. 727 vedenomOkresnymriradom
Bratislava,Katastr6lnyodbor, k. ri. Karlova Ves,
druh stavby,,Budovapre Skolstvo,na vzdel|vanie
a vj'skum",disloparcely3042o vjmere 3 018 m2,
na ktorej sastavbanachhdza,

Predmetnijmu

b) nebytov6 priestory o rozlohe 187 trn?, ztoho
vjrobn6 priestoryna pripravu jed6l72m2a jed6lei
!I5 m2, ktor6 sa nachildzajivbudove d. sripisn6
6280 (pavil6n Fl) v Mlynskej doline, v obci
Bratislava- m. d. KarlovaVes, okresBratislavaIV,
zapisanhna liste vlastnictva d. 727 vedenom
Okresnjm riradom Bratislava,Katastr6lnyodbor,
k. t. Karlova Ves, druh stavby ooBudovapre
Skolstvo,na vzdel|vaniea vfskum", dislo parcely
304012o vfmere 3 848 m2,na ktorej sa stavba
nachildza,
c) nebytov6 priestory o rozlohe 1,5 nf , ktor6 sa
nachildzajiv budoved. sripisn66283 (pavil6n M)
v Mlynskej doline, v obci Bratislava - m. d.
KarlovaVes, okresBratislavafV, zapisan6na liste
vlastnictva d. 727 vedenom Okresnfm riradom
Bratislava,Katastr6lnyodbor, k. ri. Karlova Ves,
druh stavby,,Budovapre Skolstvo,na vzdel6vanie
a vfskum", disloparcely3042o vfmere 3 018 m2,
na ktorej sa stavbanachddza,
d) nebytov6 priestory o rozlohe 1,5 m2, ktor6 sa
nachildzajtvbudove d. sripisn66280 (pavil6nFl)
v Mlynskej doline, v obci Bratislava - m. d.
KarlovaVes, okresBratislavalY, zapisan6na liste
vlastnictva d. 727 vedenom Okresnfm uradom
Bratislava,Katastr6lnyodbor, k. ti. Karlova Ves,
druh stavby,,Budovapre Skolstvo,na vzdel6vanie
a vjrskum", dislo parcely 304012 o vymere
3 848#,naktorej sastavbanachildza,

e) nebytov6 priestory o rozlohe 1,0 r#, ktor6 sa
nachildzaji v budove d. sripisn6 6282 (pavil6n
posluch6rni)v Mlynskej doline,v obci Bratislavam. d. KarlovaVes,okresBratislavafV, zapisanhna
liste vlastnictvad. 727 vedenomOkresnimriradom
Bratislava,Katastr6lnyodbor, k. ri. Karlova Ves,
druh stavby,,Budovapre Skolstvo,na vzdel6vanie
a vyskum",disloparcely3041o vymereI 416m2,
na ktorej sastavbanachildza.
a) a b) pripravaa pod6vaniejed61,

0celnalmu
Predchidzajtlcipisomnf sf hlas
AS UK na nijom nehnutel'n6ho
maietku

2 ks n6pojovj'chautomatov
c), d) a e) umiestnenie
a 3 ks predajnfchautomatov
AS UK E.11116.12.2020
uznesenie
N6jomn6zapriestorypodpismenamia) a b):

Schvileni vy3kanijomn6ho

o vyrobn6priestoryna pripravujed6l
60 EUR/m2lrok (90 m)
o jed6leil
13EUR/m2lrok(175 nf)
o spolu
7 675EURbezDPHrodne
N6jomn6zapriestorypod pismenamic), d) a e):
o n6pojov6a predajn6automaty
80 EUR/m2lrok (4
^')
o spolu
320EURbezDPHrodne
Spolun6jomn6:7 995EURbezDPH rodne
Energiea sluZbyza priestorypod pismenamia) a b):
o elektrick6energiaavodapodfaskutodnej
spotreby(n6jomcam6 vlastn6merade)

Schvileni qi5ka ceny
za poskytovan6sluZbya dodivku
energii

Energiea sluZbyzapriestorypod pismenamic), d) a
e):
o pau56lne20 EUR/m2lrokbezDPH (4 m')
(24BuF|lnf/rok s DPH)
Spoluenergiea sluZby:80 EUR rodne+ DPH

Zmluva

OLP RUK
zmluvaje v 5t6diupripomienkovania

Dobanijmu

do 31.12.2025
od 1.1.2021

NavrhujemezniZenien6jomn6hoza priestorypod
pismenamia) a b) o 60 o/oz
o vjrobn6 priestoryna pripravujed6l
24ErJNrrf hok (90 m2)
o jed6lefi
lrok (I75 nf)
5,2EIJPVnrf

Nivrh

azniihenien6jomn6hoza priestory pod pismenami
c), d) a e) o 60 Yoz
o n6pojov6a predajn6automaty
32EIJNmzhok (4 rfi)
NavrhovanE znrilenfn6jomn6

3 198EUR bezDPII roine (266,50EUR / mesiac)

nijmu
Doba zniiLenfiho

od 1.6. 2021do3l.12.202l

ZdOvodnenie

Na z6kladePrikazurektoraUK d. ll202I - Opatrenia
Univerzity Komensk6hov Bratislave v srivislosti
s vj'skytom a Sirenim koronavirusu (ochorenie
COVID-l9) v zneni neskor5ich dodatkov boli
uzatvoren6budovy fakulty. Vstup do budov bol
fakulty zabezpedujricim
povolenj' len zamestnancom
nevyhnutnriprev6dzku.KedZe prekirtka v podnikani
n6jomcuvznikla na straneUK, nawhujemev obdobi
od 1.6.2021do 31.t2.2021n6jomcoviznilit vf5ku
o 60%.
n6jomn6ho

S pozdravom

prof. RNdf. DanielSevdovid,DrSc.
dekan fakulty
.iiVIRZITA
KOMEN$KTHO
V SNAii$[.AVL
Fakuliarnatematiky,
fyzikya inforr.natiky
Mlynskd dolina
842 48 BRAI"ISLAVA4
Tel.:6542 0720, Fax: 6b42 Sgg2
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