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1. František Király Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK kancelária, predĺženie 

2. Slovenská arbitrážna Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK kancelária, predĺženie 

3. Farmácia, n.o., prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., dekan FaF UK praktická výučba študentov, predĺženie 

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

5. Vladimír Borko, T613 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dek. JLF UK nápojové automaty, predĺženie 

6. Coca-Cola HBC Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., VM ĽŠ-Mlyny UK                nápojové automaty, predĺženie 

7. O.Z. Chaos Šport Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., VM ĽŠ-Mlyny UK multišportové centrum, nový nájom 

8. Mgr. Jakub Klech Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., VM ĽŠ-Mlyny UK prevod práv 

9. Renáta Taligová prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK kancelária, predĺženie 

10. Rosa Mia, s.r.o., prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK bistro, predĺženie 
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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 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom   nájmu  je    nájom nebytového priestoru - miestnosti 

č.  931 o výmere 20 m2, ktorý sa  nachádza v  budove č. súpisné   

6220, blok B9, 1. posch., na ulici Botanická 7 v obci Bratislava, 

okres Bratislava, katastrálne územie Bratislava Karlova Ves, 

zapísané na  liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným  úradom 

Bratislava – Katastrálny odbor, číslo parcely 3146 o výmere  570 

m², na ktorej sa stavba nachádza.  

Identifikácia nájomcu František Király, Mgr. art. 

Sídlo: Púpavova 23, 841 04  Bratislava 4 

Zastúpený: František Király, Mgr. art. 

Rodné číslo: 791 113/8829 

DIČ: 1074102964 

IČ DPH: Neplatca DPH 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Účelom nájmu nebytových priestorov je zriadenie kancelárie. 

 

Výška nájomného Nájomné je vo výške 39,83 eur/1 m2/1 rok, t. j. 796,60 eur  ročne 

za celkovú výmeru 20 m2 predmetu nájmu. 

Energie a služby Cena  za  dodávku energií a poskytované  služby spojené                        

s nájmom  je vo výške 909,14 €/ rok bez DPH. 

Z toho: elektrická energia -          668,61 € bez DPH 

            služby súvisiace s nájmom -  240,53 € bez DPH   

(revízia a  údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá 

strážna  služba, upratovanie spoločných priestorov, odvoz 

a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia).   

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 16.08.2021 do 31.12.2022. 

Zdôvodnenie výberu nájomcu Uchádzač   je  naším   nájomcom od roku 2010 a má záujem 

o predĺženie nájmu. Platná Zmluva o nájme nebytových priestorov 

č. IV/52/10/VI Družba,  

posledný Dodatok č.IV/52/10/10/17/Družba. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia.  

 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

2.  

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
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Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom nájmu  je nájom nebytového priestoru - miestnosti              

č. 923 o výmere 20 m2, ktorý sa  nachádza v  budove č. súpisné   

6220, blok B9, 1. posch., na ulici Botanická 7 v obci Bratislava, 

okres Bratislava, katastrálne územie Bratislava Karlova Ves, 

zapísané na  liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným  úradom 

Bratislava –Katastrálny odbor, číslo parcely 3146 o výmere  570 

m², na ktorej sa stavba nachádza. 

Identifikácia nájomcu Slovenská arbitrážna,  a. s. 
Sídlo: Karloveské rameno 6, 841 04  Bratislava 

Zastúpená: Ing. Andrea  Duchoňová,  predseda predstavenstva 

 IČO: 35 922 761 

DIČ: 202 198 9717 

IČ DPH: SK202 198 9717 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Účelom nájmu nebytových priestorov je zriadenie kancelárie. 

Výška nájomného Nájomné je vo výške 39,83 eur/1 m2/1 rok, t. j. 796,60 eur ročne 

za celkovú výmeru 20m2 predmetu nájmu. 

Energie a služby Cena  za  dodávku energií a poskytované  služby spojené                    

s nájmom  je vo výške 909,14 €/ rok bez DPH. 

Z toho: elektrická energia -          668,61 € bez DPH 

             služby súvisiace s nájmom-  240,53 € bez DPH   

(revízia a  údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá 

strážna  služba, upratovanie spoločných priestorov, odvoz 

a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia).   

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 16.08.2021 do 31.12.2022. 

Zdôvodnenie výberu nájomcu Uchádzač   je  naším   nájomcom od roku 2009 a má záujem 

o predĺženie nájmu. Platná Zmluva o nájme nebytových priestorov 

č. Z/2020/1006/IV/VID/TU. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia. 

 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

3.  

Akademický senát UK podľa § 13 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 

Nebytové priestory  - lekáreň o výmere 264,55m2 v budove  na 

ulici Odbojárov 10, súpisné číslo 78, na parcele reg. C-KN č. 

11279/1 v katastrálnom území Bratislava III – Nové Mesto, 

zapísaná na liste vlastníctva LV 1401, druh stavby Zastavané 

plochy a nádvoria, parcela reg. C-KN č. 11279/1 má celkovú 

výmeru 4196m2, na ktorej sa stavba nachádza. 

Identifikácia nájomcu Farmácia , n.o. 

Odbojárov 10, 831 04 Bratislava 

Zastúpená : PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., štatutárny 

zástupca, riaditeľ 

IČO : 45746371 
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Zapísaná : Register neziskových organizácií OU-BA-OVVS-

38164/461/2015-NO 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti a zabezpečenie praktickej 

výučby povinných predmetov študentov FaF UK v študijnom 

odbore 7.3.1 farmácia  

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku 

Uznesenie AS UK č. 4.5/2016 zo 7. zasadnutia AS UK dňa 

26.10.2016 

Výška nájomného 793,65 eur ročne ( 3 Eur/m2/rok ), nájom je oslobodený od DPH 

Energie a služby - odvoz smetí a likvidácia odpadu 

- dodávka elektriny, vody, teplej vody, tepla na vykurovanie 

291 EUR ročne bez DPH ( 1,10EUR/m2/rok bez DPH )  

Telefón sa účtuje podľa skutočnej spotreby mesačne. 

Doba nájmu Od  01. 9. 2021 do 31. 8. 2026. 

Zdôvodnenie výberu nájomcu Farmácia n.o. je zriadená Farmaceutickou fakultou UK  Bratislave 

a slúži pre potreby výučby študentov Farmaceutickej fakulty UK. 

Výnosy a zisky sú určené pre FaF UK. 

Technické zhodnotenie 

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. 

 

 

4.  

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 
Nebytové priestory o výmere 314,78 m2, ktoré sa nachádzajú                 

v budove súpisné číslo 70 na ulici Gondova 2 v obci Bratislava – 

Staré Mesto, okres Bratislava I, zapísaná na liste vlastníctva 3405 

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

Staré Mesto, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a 

výskum“, parcelné číslo 225/1, o výmere 3982 m2. 

Identifikácia nájomcu GAST TOM, s.r.o.,  

Šášovská 1380/14, 85106 Bratislava,  

IČO: 44822316 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Školská jedáleň - na poskytovanie stravovania pre študentov a 

zamestnancov fakulty 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku 

 

Výška nájomného Nájomné 90 €/m2/rok za kuchyňu, výdajňu stravy, mytie riadov, 

kanceláriu, spolu 64,65 m2;  

Nájom: 55 €/m2/rok za dve jedálne, sklady, chodby, šatňu, WC, 

spolu 250,13 m2; 

Energie a služby elektrická energia, plyn, vodné-stočné, OLO, vykurovanie podľa 

skutočnej spotreby nájomcu. 
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Doba nájmu  od 1.7.2021 do 31.10.2021 

Zdôvodnenie výberu nájomcu Dňa 4. 3. 2021 tajomník fakulty požiadal kvestorku UK v zmysle 

VP UK č. 17/2020 - Smernica rektora o verejnom obstarávaní -              

o realizáciu verejného obstarávania na stravovacie služby s tým, 

že pre účely poskytovania stravovacích služieb poskytne fakulta aj 

nebytové priestory kuchyne a jedálne. Keďže rektorát UK                  

do dnešného dňa neukončil verejné obstarávanie podľa 

požiadavky fakulty, navrhujeme predĺžiť nájomnú zmluvu                     

na  nájom školskej jedálne o dva mesiace, teda do konca augusta 

2021. Veríme, že dovtedy rektorát UK ukončí verejné 

obstarávanie na poskytovateľa stravovacích služieb, ktorý súčasne 

získa do užívania nebytové priestory kuchyne a jedálne.  

Nejde o nový prenájom, ale o pokračovanie doterajšieho 

nájomného vzťahu za rovnakých podmienok. Doterajší nájom trvá 

na základe zmluvy č. IV/44/2015 FiF UK a neskorších dodatkov 

od 1.11.2015 do 30.6.2021. Navrhujeme preto predĺžiť nájom 

formou dodatku k nájomnej zmluve. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

K technickému zhodnoteniu priestorov došlo v predchádzajúcom 

nájomnom období, v navrhovanom predĺžení nájmu sa s ním 

nepočíta. 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

5.  

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Nebytové priestory na umiestnenie 5 ks predajných automatov na 

kávu a horúce nápoje - o výmere 1 m2 na každý automat a 1 ks 

predajného automatu na predaj kusového tovaru o výmere 1m2,              

t. j. spolu 6 m2 pre 6 predajných automatov v objektoch JLF UK 

v Martine:  

a) o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa 

nachádza na prvom nadzemnom podlaží v budove Aula 

MAGNA JLF UK, súpisné číslo stavby 10701, na ulici Malá 

Hora 4A v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané na 

liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 155/7  o výmere 1.999 m2, 

b) o výmere 2 m2 chodby (na 1 automat na kávu a 1 tovarový 

automat), ktorá sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží 

v budove teoretických ústavov JLF UK, súpisné číslo stavby 

4066, na ulici Malá Hora 4 v Martine, katastrálne územie 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 158/3 

o výmere 1.787 m2, 

c) o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa 

nachádza na druhom nadzemnom podlaží vedľa oddychovej 

zóny v budove Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko 

JLF UK , súpisné číslo stavby 10894, na ulici L. Novomeského 

7A v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané na liste 

vlastníctva č. 299, číslo parcely 172/193 o výmere 727 m2, 
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d) o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa 

nachádza na prvom nadzemnom podlaží v budove Ústavu 

ošetrovateľstva JLF UK, súpisné číslo stavby 4067, na ulici 

Malá Hora 5 v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané           

na liste vlastníctva č. 3971, číslo parcely 158/2 o výmere 1.059 

m2, 

e) o výmere 1 m2  chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa 

nachádza na druhom nadzemnom podlaží v budove Martinské 

centrum pre biomedicínu BIOMED Martin, súpisné číslo 

stavby 11161, na ulici Malá Hora 4D v Martine, katastrálne 

územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo 

parcely 151/11 o výmere 2.725 m2.    

Spolu prenájom 6 m2  na 6 predajných automatov. 

Identifikácia nájomcu Vladimír Borko T 613, SZČO,  

sídlo: Veľkonecpalská 148, 971 01 Prievidza,  

zastúpená: Ing. Vladimír Borko,  

IČO: 34956212, DIČ: 1020586809,  

IČ DPH: SK1020586809,  

bankové spojenie: VÚB, a. s, č.  

účtu IBAN: SK28 0200 0000 0033 1377 4553,  

zapísaný: Živnostenský register Okresného úradu Prievidza, číslo 

živnostenského registra: 307-11609. 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Nebytové priestory sa nájomcovi prenechávajú na účely 

prevádzkovania 5 kusov predajných automatov na kávu a horú ce 

nápoje - o výmere 1 m2 na každý automat a prevádzkovanie 1 kusa 

predajného automatu na predaj kusového tovaru o výmere 1 m2. 

Požiadal o nájom priestoru na prevádzku nápojových automatov. 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku 

 

Výška nájomného Nájomné na rok za 1 m2: 120,- € bez DPH (na 1 automat), spolu 

za celkovú plochu (6 m2 - na 6 automatov 720,- € ročne bez DPH. 

Nájom nebytových priestorov je oslobodený od DPH (§ 38 

Zákona č.222/2004 Z. z.). Platba nájomného: polročne vopred - 

k 15. dňu v druhom a ôsmom mesiaci kalendárneho roka.   

Energie a služby a) Cena  za  služby:  upratovanie, stráženie,  odvoz  smetí  a  

likvidácia odpadu - je určená paušálne za 1 m2 (1 automat): 

120,- € za rok, plus DPH (20 %), t. j. 144,- € vrátane DPH. 

Spolu za 6 m2 (6 automatov) 720,- € ročne bez DPH, 864,- € 

ročne s DPH.     

b) Cena za služby: dodávka elektrickej energie: na základe 

skutočnej spotreby podľa odpočtu vlastných meračov spotreby 

nájomcu (elektromerov na všetkých predajných automatoch) 

a aktuálnej ceny elektrickej energie v čase odpočtu. Odpočet 

spotreby sa urobí štvrťročne k poslednému dňu uplynulého 

štvrťroka. Takto vypočítaná cena za služby sa zvýši o 20 % 

DPH.  

c) Cena za služby: dodávka pitnej vody: na základe skutočnej 

spotreby podľa odpočtu vlastných meračov spotreby nájomcu 

(vodomerov na predajných automatoch na kávu a horúce 

nápoje) a aktuálnej ceny studenej vody v čase odpočtu. 

Odpočet spotreby sa urobí štvrťročne k poslednému dňu 

uplynulého štvrťroka. Takto vypočítaná cena za služby sa 

zvýši o 20 % DPH.   

Platba za služby: upratovanie, stráženie, likvidácia odpadu - 

polročne vopred - k 15. dňu v druhom a ôsmom mesiaci 
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kalendárneho roka.   

Platba za elektrickú energiu a vodu - podľa odpočtu meračov: 

štvrťročne po skončení štvrťroka.   

Doba nájmu Na dobu určitú:  od  01. 07. 2021  do  30. 06. 2024. 

Zdôvodnenie výberu nájomcu Správca nebytových priestorov (JLF UK) ponúka nájomcovi 

nájom na tri roky - podobne ako doteraz uplatňovaná doba nájmu 

priestorov na prevádzkovanie automatov na teplé nápoje 

s ohľadom na terajšiu dobrú spoluprácu.  

Nájomca - Vladimír Borko T 613, SZČO má v súčasnosti 

uzatvorenú zmluvu o nájme nebytových priestorov JLF UK               

na prevádzkovanie predajných automatov do 30. 06. 2021. 

Požiadal o uzatvorenie novej zmluvy.  

Podľa zistených referencií a záujmu o ponúkané služby JLF UK 

súhlasí s uvedeným nájomcom. Zmluvné podmienky si plní 

a zamestnanci aj študenti fakulty prejavujú spokojnosť 

s poskytovanými službami.  

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia. 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

6.  

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom tejto žiadosti je nájom nebytových  priestorov 

o výmere 5 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695           

(Manželské internáty, blok I,J, prízemie), v budove č. súpisné 

6134 (Átriové domky bloky C, 1PP a K, 1NP) a v budove                 

č. súpisné 6298 (Výškové budovy, blok A, prízemie) na ulici Staré 

Grunty 36 v obci Bratislava, okres Bratislava IV, katastrálne 

územie zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom, Okresným 

úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Bratislava – m. č. 

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

výskum“, číslo parcely 2940/24, o výmere 8942 m2 (Manželské 

internáty), druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a 

výskum“, číslo parcely 2929, o výmere 17987 m2 (Átriové 

domky) a druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie 

a výskum“, číslo parcely 2936, o výmere 1025 m2 (Výšková 

budova A),   na ktorých sa stavby nachádzajú. 

Identifikácia nájomcu Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 

Sídlo : Kalinčiaková 33, Bratislava 831 04 

IČO :  31 340 628 

DIČ :  2020342280 

IČ DPH: SK 2020342280 

Zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 ,  

Odd: Sro, Vložka č: 3293/B 

Účel nájmu, spôsob  Nápojové automaty 
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a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku 

uznesenie AS UK č.79/2018 zo dňa 27. 6.2018 

Výška nájomného Nájomné 160 EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 800 EUR bez DPH 

ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu).  

Energie a služby Cenu za dodávku elektrickej energie bude nájomca uhrádzať 

paušálne.  

Cena za elektrickú energiu je vyčíslená  spolu vo výške 50,-EUR/ 

m2/rok plus DPH. 

Nájomný priestor nemá merače na elektrickú energiu.  

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 11. 2021 do 31. 10. 2022. 

Zdôvodnenie výberu nájomcu Nájomca si prenajíma priestor od roku 2018 a žiada o predĺženie 

nájmu.  

Platná nájomná zmluva č. Z/2018/1494/IV/VMĽŠ/OLP 

(uznesenie AS UK č.79/2018 zo dňa 27. 6.2018) bola uzatvorená 

na dobu nájmu od 1.11.2018 do 31.10.2021. 

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje  predĺžiť dobu nájmu do 31. 

10. 2022 a z dôvodu súčasnej situácie COVID 19 cenu za 

prenájom nezvyšujeme, nájom predlžujeme len na obdobie 1 roka.  

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia.  

 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

7.  

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov 

o výmere 148,61 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 

5695( Manželské internáty, blok J, prízemie) na ulici Staré Grunty 

36 v obci Bratislava, okres Bratislava IV, katastrálne územie 

zapísané na liste vlastníctva č. 727, vedenom Okresným úradom 

Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby 

„Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 

2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza. 

Identifikácia nájomcu CHAOS ŠPORT 

Sídlo: Jána Smreka 4, 84108 Bratislava 

IČO: 52630421 

Zapísaná: v VVS/1-900/90-57226, Ministerstvo vnútra SR 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Multišportové centrum 

 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku 
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Výška nájomného a)  v čase vykonávania rekonštrukčných prác (technického 

zhodnotenia predmetu nájmu), t.j. od 15.07.2021 do otvorenia 

multišportového centra, najneskôr však do 31.08.2021: 

- nájom nebytových priestorov- nájomné 1,00 EUR/ m2/rok 

bez DPH  

b) v čase od otvorenia multišportového centra, najneskôr však od 

01.09.2021: 

- nájom nebytových priestorov – nájomné 32,00 EUR/ m2/rok 

bez DPH   

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

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

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

DPH.  

Nebytový priestor nemá merače.  

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 15. 07. 2021 do 30.06. 2024. 

Zdôvodnenie výberu nájomcu Predkladanou žiadosťou sa navrhuje prenajať nebytový priestor 

vybranému uchádzačovi súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme 

nebytových priestorov vyhlásenej VMĽŠ – Mlyny UK dňa 19. 03. 

2021 na dobu 3 rokov za účelom  prevádzkovania športového 

centra alebo inej obdobnej činnosti. Z hľadiska vyhodnotenia 

predložených návrhov do súťaže, združenie CHAOS ŠPORT 

predložilo najlepší návrh (celková výška investície, širšia ponuka 

služieb, zľava pre študentov a zamestnancov UK v Bratislave) 

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje prenajať nebytový priestor  

do 30. 06. 2024 

Zdôvodnenie výšky nájomného a ceny za služby spojené 

s užívaním predmetu nájmu: 

Nájomné je v čase rekonštrukcie stanovené vo výške 1 

EUR/m2/rok bez DPH a to z dôvodu obmedzeného užívania 

predmetu nájmu. Pri uvedenej výške nájomného  je potrebné 

prihliadať aj na hodnotu technického zhodnotenia predmetu nájmu 

ako aj na skutočnosť, že uvedené technické zhodnotenie predmetu 

nájmu nájomca po skončení nájmu daruje UK.  

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Technické zhodnotenie predmetu nájmu predstavuje najmä:  

- vyspravenie starej farby, vystierkovanie poškodených miest na 

stenách, vymaľovanie   celého priestoru, 

- natiahnutie digitálnych káblov na kamery do miestnosti, 

- natiahnutie komplet elektrických rozvodov na zduchotechniku 

a klimatizáciu, 

- výmena hlavných vstupných dverí, 

- kompletné vyspravenie a vyrovnanie podlahy a komplet nová 

viacúčelová podlaha cez celú miestnosť, 

- montáž kompletnej klimatizácie a odsávacej zduchotechniky. 

Odhadovaná cena: 20 000 € 

V zmysle čl. VIII  bodu 4. vzorovej Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov: “Nájomca sa zaväzuje, keď skončí nájomný vzťah, že 

daruje ním uhradené technické zhodnotenie predmetu nájmu 

prenajímateľovi. Prenajímateľ sa zaväzuje tento dar od nájomcu 

prijať. Zmluvné strany v tejto súvislosti vyhlasujú, že tým budú 

ich vzájomné vzťahy viažuce sa k technickému zhodnoteniu 

predmetu nájmu urovnané.“  

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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8.  

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný s prevodom práv a povinností 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

      Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 

25,52 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695 

(Manželské internáty blok J, 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 2940/24, 

o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza. 

Identifikácia nájomcu Mgr. Bc. Jakub Klech 

Bydlisko : Hradská 20518/1E, Bratislava – Vrakuňa 

Nadobúdateľ Klech art s. r. o. 

Sídlo: Hradská 20518/1E Bratislava - mestská časť Vrakuňa  

IČO: 53 547 730  

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Prenajímateľ prenajal nájomcovi predmet nájmu za účelom 

zriadenia ateliéru (17,08 m2  ) a skladu (8,44 m2). 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku 

č. 14/27.05.2020 zo dňa 27. 05. 2020. 

Výška nájomného Nájomné   50,- eur/ m2/rok , t. j. 854,00  eur ročne za priestory 

o výmere 17,08 m2 

Nájomné   40,- eur/ m2/rok , t. j. 337,60  eur ročne za priestory 

o výmere 8,44 m2 

Energie a služby Energie a služby zálohový poplatok  16,- EUR/m2/rok plus DPH 

za priestory ateliéru  a 8,- EUR/m2/rok plus DPH za priestory 

skladu. 

Doba nájmu Nájom bol uzavretý  na dobu určitú od 01. 06. 2020 do 31. 05. 

2022. 

Zdôvodnenie žiadosti Predmetom tejto žiadosti je prevod všetkých práv a povinností 

zmluvy reg. č. Z/2020/1200/IV/VMĽŠ/VMLS_MLYNY 

v súčasnosti uzavretú s nájomcom Mgr. Bc. Jakub Klech (ďalej 

len „prevádzajúci“), ktorý žiada o prevod práv a povinností 

vyplývajúcich z nájomnej zmluvy na spoločnosť Klech art s.r.o., 

(ďalej len „nadobúdateľ“). Nájom bol odsúhlasený Akademickým 

senátom UK, uznesenie č.14/27. 05. 2020 zo dňa 27. 05. 2020. 

(scan prikladám v prílohe) 

Na základe zmluvy o prevode práv a povinností (ďalej len 

“zmluvy“ sa nadobúdateľ dňom podpisu zmluvy zaväzuje 

prevziať na seba všetky práva a povinnosti prevádzajúceho, ktoré 

vyplývajú z nájomnej zmluvy. Nadobúdateľ podpisom zmluvy 

vstupuje do všetkých práv a povinností prevádzajúceho 

vyplývajúcich z nájomnej zmluvy a zaväzuje sa ich plniť 

a dodržiavať v plnom rozsahu.  

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

9.  

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o 

celkovej výmere 55,72 m2 + 2,4 m2 , ktoré sa nachádzajú v 

budove č. súpisné 316, na Novohradskej ul. č. 1 v Lučenci, okres 

Lučenec, katastrálne územie Lučenec, zapísané na liste vlastníctva 

č. 5294 vydanom Okresným úradom Lučenec, odbor katastrálny, 

druh stavby dom, parc. č. 2033/1 o výmere 2 277 m2 , zastavané 

plochy a nádvoria a parc. č. 2033/7 o výmere 222 m2 zastavané 

plochy a nádvoria, na ktorých sa stavba nachádza.  

2) Priestory sa nachádzajú v budove - časť C , ide o nasledovné 

priestory:  

prízemie:  

- kancelária č. 177, výmera 16,2 m2  

- kancelária č. 178, výmera 16,2 m2  

1. poschodie:  

- kancelária č. 273, výmera 23,32 m2  

- toaleta, výmera 2,4 m2 

Identifikácia nájomcu Renáta Taligová  

Sídlo: Šiatorská Bukovinka 76, 985 58, Šiatorská Bukovinka 

IČO: 37108131 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:  SK38 1111 0000 0015 6304  2006 

Kontakt: Renáta Taligová, +421 915 740 255 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

1) Nájomca si prenajíma predmet nájmu za účelom jeho užívania 

ako kancelárie pre poskytovanie služieb v oblasti finančného 

poradenstva 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku 

 

Výška nájomného Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 200,- €/mesiac. 

Nájom je oslobodený od DPH.  

Nájom v predchádzajúcom období bol 170,- €/mesiac.  

Cenu nájmu zvyšujeme na 200,- €/mesiac vzhľadom na stav 

priestorov. 

Energie a služby  

Doba nájmu Nájomcfa  žiada  predĺženie  Zmluvy  o   nájme   nebytových  

priestorov o 1 rok od 01.11.2021 do 31.10.2022 

Zdôvodnenie výberu nájomcu Súčasný nájomca užíva predmet zmluvy od 01.11.2020 a zmluvné 

záväzky si plní v lehote splatnosti. 

Platná nájomná zmluva č. Z/2020/2225/IV/RUK/OSN bola 

uzavretá dňa 28.10.2020 na dobou nájmu 1 rok od 01. 11. 2020 do 

31. 10. 2021. 

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť prenájom od 01. 11. 

2021 do 31. 10. 2022 t. j. 1 rok, cenu zvyšujeme podľa stavu 

priestorov. 
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Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia. 

 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

10.  

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 
Predmetom nájmu je predĺženie zmluvy o nájme nebytových 

priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove Lodenice UK na 

Botanickej ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres 

Bratislava IV., k.ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727,          

č. par. 3141, súp. č. stavby 6216 a č. parc. 3155/11. 

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

55m2, miestnosť č. 107 o výmere 12,5 m2, miestnosť č. 104            

o výmere 7,1 m2, terasy č. 113 o výmere 43,5 m2 a sociálneho 

zariadenia miestnosť č. 108 o výmere 5,1 m2, nachádzajúcich 

sa na I. nadzemnom podlaží budovy súp. č. 6216 Lodenici UK 

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

Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísanej                

na LV č. 727, vydanom Okresným úradom Bratislava, 

Katastrálny odbor, druh stavby: Budova pre šport a rekreačné 

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

nachádza,  

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

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

okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísanej 

na LV č. 727, vydanom Okresným úradom Bratislava, 

Katastrálny odbor, 

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

pozemku zastavaná plocha a nádvorie ktorý sa nachádza           

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

Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísanej na 

LV č. 727, vydanom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny 

odbor. 

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

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Nájomca si prenajíma predmet nájmu na prevádzkovanie 

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

9:00 do 22:00. 

Predchádzajúci písomný súhlas 

AS UK na nájom nehnuteľného 

majetku 

 

Výška nájomného nájomné: výška nájmu za nebytové priestory a pozemky bola 

schválená AS 10.3.2021 

Energie a služby dodávka elektrickej energie, dodávka teplej a studenej vody, 

dodávka tepla  275,- €/mesiac plus DPH 55,- €/mesiac,  
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spolu 330,- €/mesiac. 

Doba nájmu Nájomca žiadal predĺženie  Zmluvy  o   nájme   nebytových  

priestorov na päť rokov od 01. 06. 2021 do 31.05. 2026, čomu 

bolo vyhovené. Žiadame o zvýšenie ceny za energie a služby 

od 1.8.2021. 

Zdôvodnenie výberu nájomcu Súčasný nájomca užíva predmet zmluvy od 03.06.2020 

a zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia. 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 



Žiadateľ: Mgr. Ivan Daňo, 

                  riaditeľ  VI Družba, 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 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 v Bratislave 

 

                                         ž i a d a m  

 

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    nájom nebytového priestoru - miestnosti č.  931 o výmere 20 m2, 

ktorý sa  nachádza v  budove č. súpisné   6220, blok B9, 1. posch., na ulici Botanická 7 v 

obci Bratislava, okres Bratislava, katastrálne územie Bratislava Karlova Ves, zapísané na  

liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným  úradom Bratislava –Katastrálny odbor, číslo 

parcely 3146 o výmere  570 m², na ktorej sa stavba nachádza.  

 

2. Identifikácia nájomcu 

   František Király, Mgr. art. 

   Sídlo: Púpavova 23, 841 04  Bratislava 4 

   Zastúpený: František Király, Mgr. art. 

   Rodné číslo: 791 113/8829 

   DIČ: 1074102964 

   IČ DPH: Neplatca DPH 

 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
     Účelom nájmu nebytových priestorov je  zriadenie kancelárie. 

  

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

  Nájomné je vo výške 39,83 eur/1 m2/1 rok, t. j. 796,60 eur  ročne za celkovú výmeru 20m2 

predmetu nájmu. 

 

 Cena  za  dodávku energií a poskytované  služby spojené s nájmom  je vo výške 909,14 €/ 

rok bez DPH. 

  Z toho: elektrická energia -          668,61 € bez DPH 

                    Služby súvisiace s nájmom-  240,53 € bez DPH   

 (revízia a  údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna  služba, upratovanie 

spoločných priestorov, odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia).   

         

 5. Doba nájmu  
     Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 16.08.2021 do 31.12.2022. 

                             



  

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 
 Uchádzač   je  naším   nájomcom od roku 2010 a má záujem o predĺženie nájmu. Platná 

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. IV/52/10/VI Družba, posledný Dodatok 

č.IV/52/10/10/17/Družba. 

 

 7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob          

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu 
     Bez technického zhodnotenia. 

 

 

    Bratislava 01.06.2021  

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                     Mgr. Ivan Daňo 

                                                                               riaditeľ VI Družba UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



Žiadateľ: Mgr. Ivan Daňo, 

                  riaditeľ  VI Družba, 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 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 v Bratislave 

 

                                         ž i a d a m  

 

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    nájom nebytového priestoru - miestnosti č.  923 o výmere 20 m2, 

ktorý sa  nachádza v  budove č. súpisné   6220, blok B9, 1. posch., na ulici Botanická 7 v 

obci Bratislava, okres Bratislava, katastrálne územie Bratislava Karlova Ves, zapísané na  

liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným  úradom Bratislava –Katastrálny odbor, číslo 

parcely 3146 o výmere  570 m², na ktorej sa stavba nachádza.  

 

2. Identifikácia nájomcu 

    Slovenská arbitrážna,  a. s. 
  Sídlo: Karloveské rameno 6, 841 04  Bratislava 

  Zastúpená: Ing. Andrea  Duchoňová,  predseda predstavenstva 

  IČO: 35 922 761 

     DIČ: 202 198 9717 

     IČ DPH: SK202 198 9717 

 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 
     Účelom nájmu nebytových priestorov je  zriadenie kancelárie. 

  

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

  Nájomné je vo výške 39,83 eur/1 m2/1 rok, t. j. 796,60 eur  ročne za celkovú výmeru 20m2 

predmetu nájmu. 

 

 Cena  za  dodávku energií a poskytované  služby spojené s nájmom  je vo výške 909,14 €/ 

rok bez DPH. 

  Z toho: elektrická energia -          668,61 € bez DPH 

                    Služby súvisiace s nájmom-  240,53 € bez DPH   

 (revízia a  údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna  služba, upratovanie 

spoločných priestorov, odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia).   

         

 5. Doba nájmu  
     Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 16.08.2021 do 31.12.2022. 

                             



  

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 
 Uchádzač   je  naším   nájomcom od roku 2009 a má záujem o predĺženie nájmu. Platná 

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. Z/2020/1006/IV/VID/TU. 

 

 7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob          

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu 
     Bez technického zhodnotenia. 

 

 

    Bratislava 01.06.2021  

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                     Mgr. Ivan Daňo 

                                                                               riaditeľ VI Družba UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

Kancelária – nebytový priestor č. 923 nájomca Slovenská arbitrážna a.s. 







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/4531/2021/A II/2    V Bratislave dňa 3.6.2021  

 
 

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 vnútorného predpisu 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 – predĺženie 

existujúceho nájmu. 

Náležitosti budúceho nájmu: 

1. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 

Nebytové priestory o výmere 314,78 m2, ktoré sa nachádzajú v budove súpisné číslo 70 na 

ulici Gondova 2 v obci Bratislava – Staré Mesto, okres Bratislava I, zapísaná na liste 

vlastníctva 3405 vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k.ú. Staré 

Mesto, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, parcelné číslo 225/1, 

o výmere 3982 m2. 

2. Identifikácia nájomcu: 

GAST TOM, s.r.o., Šášovská 1380/14, 85106 Bratislava, IČO: 44822316 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu: 

Školská jedáleň - na poskytovanie stravovania pre študentov a zamestnancov fakulty 

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 

Nájomné 90 €/m2/rok za kuchyňu, výdajňu stravy, mytie riadov, kanceláriu, spolu 64,65 

m2; 

Nájom: 55 €/m2/rok za dve jedálne, sklady, chodby, šatňu, WC, spolu 250,13 m2; 

Služby: elektrická energia, plyn, vodné-stočné, OLO, vykurovanie podľa skutočnej 

spotreby nájomcu. 

5. Doba nájmu: 

od 1.7.2021 do 31.8.2021 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu: 

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


Dňa 4. 3. 2021 tajomník fakulty požiadal kvestorku UK v zmysle VP UK č. 17/2020 - 

Smernica rektora o verejnom obstarávaní -  o realizáciu verejného obstarávania na 

stravovacie služby s tým, že pre účely poskytovania stravovacích služieb poskytne fakulta 

aj nebytové priestory kuchyne a jedálne. Keďže rektorát UK do dnešného dňa neukončil 

verejné obstarávanie podľa požiadavky fakulty, navrhujeme predĺžiť nájomnú zmluvu na 

nájom školskej jedálne o dva mesiace, teda do konca augusta 2021. Veríme, že dovtedy 

rektorát UK ukončí verejné obstarávanie na poskytovateľa stravovacích služieb, ktorý 

súčasne získa do užívania nebytové priestory kuchyne a jedálne. 

Nejde o nový prenájom, ale o pokračovanie doterajšieho nájomného vzťahu za rovnakých 

podmienok. Doterajší nájom trvá na základe zmluvy č. IV/44/2015 FiF UK a neskorších 

dodatkov od 1.11.2015 do 30.6.2021. Navrhujeme preto predĺžiť nájom formou dodatku 

k nájomnej zmluve č. IV/44/2015/FiFUK zo dňa 16.11.2015 na obdobie 2 mesiacov, t.j. do 

31.8.2021. 

7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob 

vyrovnania technického zhodnotenia po ukončení nájmu: 

K technickému zhodnoteniu priestorov došlo v predchádzajúcom nájomnom období, 

v navrhovanom predĺžení nájmu sa s ním nepočíta. 

 

V Bratislave 3. 6. 2021. 

 

 

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD 

dekan fakulty 

  









 

 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Žiadateľ: 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverená funkciou riaditeľky  

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 žiadosti je nájom nebytových  priestorov o výmere 5 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok I,J, prízemie), v budove č. súpisné 6134 

(Átriové domky bloky C ,1PP a K, 1NP) a v budove č. súpisné 6298(Výškové budovy, blok A, 

prízemie) na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava, okres Bratislava IV, katastrálne územie 

zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom, Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, 

k. ú. Bratislava – m. č. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a 

výskum“, číslo parcely 2940/24, o výmere 8942 m2(Manželské internáty), druh stavby „Budova 

pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2929, o výmere 17987 m2(Átriové 

domky) a druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2936, 

o výmere 1025 m2 (Výšková budova A),   na ktorých sa stavby nachádzajú. 

 

 

2. Indentifikácia nájomcu 

Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 

Sídlo : Kalinčiaková 33, Bratislava 831 04 

IČO :  31 340 628 

DIČ :  2020342280 

IČ DPH: SK 2020342280 

Zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 ,  

Odd: Sro, Vložka č: 3293/B 

 

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 

 

k an ce lá r i a  r iad i t eľ a  

mailto:sr@mlyny.uniba.sk


 

 

 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Nápojové automaty 

 

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Nájomné 160 EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 800 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru 

predmetu nájmu).  

Cenu za dodávku elektrickej energie bude nájomca uhrádzať paušálne.  

Cena za elektrickú energiu je vyčíslená  spolu vo výške 50,-EUR/ m2/rok plus DPH. 

Nájomný priestor nemá merače na elektrickú energiu.  

 

5. Doba nájmu 

Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 11. 2021 do 31. 10. 2022. 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu 
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2018 a žiada o predĺženie nájmu.  

Platná nájomná zmluva č. Z/2018/1494/IV/VMĽŠ/OLP (uznesenie AS UK č.79/2018 zo dňa 27. 

6.2018) bola uzatvorená na dobu nájmu od 1.11.2018 do 31.10.2021. 

 

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje  predĺžiť dobu nájmu do 31. 10. 2022 a z dôvodu súčasnej 

situácie COVID 19 cenu za prenájom nezvyšujeme, nájom predlžujeme len na obdobie 1 roka.  

 
 

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 

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 

 

k an ce lá r i a  r iad i t eľ a  

mailto:sr@mlyny.uniba.sk


                           Zálohový list platieb platný od 01. 11. 2021 

            (5 m2) 

 
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  
 

Na strane nájomcu: Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 

Sídlo : Kalinčiaková 33, Bratislava 831 04 

IČO :  31 340 628 

DIČ :  2020342280 

IČ DPH: SK 2020342280 

Zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 ,  

Odd: Sro, Vložka č: 3293/B 

ako nájomca 

 

 

 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  

Elektrická energia 62,50,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná paušálna platba                                                               62,50, -EUR plus DPH       

 

 

 

 
 

 

 























 

 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Žiadateľ: 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverená funkciou riaditeľky  

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 v súlade s čl. 3 ods. 3 písm. h) 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 148,61 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok J, prízemie) na ulici Staré Grunty 36 v obci 

Bratislava, okres Bratislava IV, katastrálne územie zapísané na liste vlastníctva č. 727, vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, 

na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza. 

 

 

2. Indentifikácia nájomcu 

CHAOS ŠPORT 

Sídlo: Jána Smreka 4, 84108 Bratislava 

IČO: 52630421 

Zapísaná: v VVS/1-900/90-57226, Ministerstvo vnútra SR 

 

3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Multišportové centrum 

 

4. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Nájomné: 

a)  v čase vykonávania rekonštrukčných prác (technického zhodnotenia predmetu nájmu), t.j. od 

15.07.2021 do otvorenia multišportového centra, najneskôr však do 31.08.2021: 

- nájom nebytových priestorov- nájomné 1,00 EUR/ m2/rok bez DPH  

a) v čase od otvorenia multišportového centra, najneskôr však od 01.09.2021: 

- nájom nebytových priestorov – nájomné 32,00 EUR/ m2/rok bez DPH   

 

Energie a služby: 

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 

 

k an ce lá r i a  r iad i t eľ a  

mailto:sr@mlyny.uniba.sk


 

 

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

a likvidáciu odpadu bude nájomca uhrádzať paušálne spolu vo výške 16,-EUR/ m2/rok plus DPH.  

Nebytový priestor nemá merače.  

 

5. Doba nájmu 

Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 15. 07. 2021 do 30.06. 2024. 

 

6. Zdôvodnenie výberu nájomcu: 

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje prenajať nebytový priestor vybranému uchádzačovi súťaže 

na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vyhlásenej VMĽŠ – Mlyny UK dňa 19. 03. 2021 

na dobu 3 rokov za účelom  prevádzkovania športového centra alebo inej obdobnej činnosti. Z hľadiska 

vyhodnotenia predložených návrhov do súťaže, združenie CHAOS ŠPORT predložilo najlepší návrh 

(celková výška investície, širšia ponuka služieb, zľava pre študentov a zamestnancov UK v Bratislave) 

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje prenajať nebytový priestor  do 30. 06. 2024 

 

 

Zdôvodnenie výšky nájomného a ceny za služby spojené s užívaním predmetu nájmu: 

Nájomné je v čase rekonštrukcie stanovené vo výške 1 EUR/m2/rok bez DPH a to z dôvodu 

obmedzeného užívania predmetu nájmu. Pri uvedenej výške nájomného  je potrebné prihliadať aj na 

hodnotu technického zhodnotenia predmetu nájmu ako aj na skutočnosť, že uvedené technické 

zhodnotenie predmetu nájmu nájomca po skončení nájmu daruje UK.  

 

 

7. Technické zhodnotenie predmetu nájmu, riešenie jeho odpisovania a spôsob vyrovnania 

technického zhodnotenia po ukončení nájmu 

 

Technické zhodnotenie predmetu nájmu predstavuje najmä:  

- vyspravenie starej farby, vystierkovanie poškodených miest na stenách, vymaľovanie   celého 

priestoru, 

- natiahnutie digitálnych káblov na kamery do miestnosti, 

- natiahnutie komplet elektrických rozvodov na vzduchotechniku a klimatizáciu, 

- výmena hlavných vstupných dverí, 

- kompletné vyspravenie a vyrovnanie podlahy a komplet nová viacúčelová podlaha cez celú 

miestnosť, 

- montáž kompletnej klimatizácie a odsávacej vzduchotechniky. 

Odhadovaná cena: 20 000 € 

 

V zmysle čl. VIII  bodu 4. vzorovej Zmluvy o nájme nebytových priestorov: “Nájomca sa zaväzuje, keď 

skončí nájomný vzťah, že daruje ním uhradené technické zhodnotenie predmetu nájmu prenajímateľovi. 

Prenajímateľ sa zaväzuje tento dar od nájomcu prijať. Zmluvné strany v tejto súvislosti vyhlasujú, že 

tým budú ich vzájomné vzťahy viažuce sa k technickému zhodnoteniu predmetu nájmu urovnané.“  

 

 

 

 

 

  _________________________ 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.                                             

poverená funkciou riaditeľky                                                                                                   

VM Ľ. Štúra -  Mlyny UK 
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Vyhlasuje 

 

súťaž na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

 

a vyzýva na podávanie návrhov 

 

 

1. Predmetom súťaže je nájom nehnuteľnosti:  

  

       Nebytové priestory – miestnosť – o výmere 148,61 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok J, prízemie) na ulici Staré 

Grunty 36 v obci Bratislava, okres Bratislava IV, katastrálne územie zapísané na 

liste vlastníctva č. 727, vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, 

k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, 

číslo parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza. 

  

Fotodokumentácia nebytových priestorov: priložená  

Situačný plán: priložený  

    

2. Účelom nájmu by mala byť prevádzka športového centra alebo inej obdobnej 

činnosti. 

  

3. Predmet nájmu si môže vyžadovať stavebné úpravy. Nahlásenie záujmu 

o obhliadku nebytového priestoru uchádzač realizuje dohodnutím si termínu na 

kontaktnom čísle 0918 110 046 najneskôr 5 pracovných dní pred ukončením lehoty 

na predkladanie návrhov.  

  

4. Súťaž začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke https://mlyny.uniba.sk/ 

  

5. Návrh je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž na uzavretie 

zmluvy o nájme nebytových priestorov – Manželáky, blok J – NEOTVÁRAŤ“ v 

lehote do  9.4.2021 (v posledný deň lehoty do 12:00 hod.) na adresu:  

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK  

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava  

IČO: 00 397 865 58  

DIČ: 2020845332  

mailto:mlyny.najom@uniba.sk
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6. Návrh musí obsahovať:  

 identifikačné údaje uchádzača (Fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné 

priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo 

účtu/IBAN, telefonický kontakt, emailová adresa; Právnická osoba: názov, sídlo, 

IČO, IČ DPH, štatutárny orgán, číslo účtu/IBAN, telefonický kontakt, emailová 

adresa,),  

 špecifikácia predmetu súťaže a účelu nájmu, 

 návrh ponúkanej sumy za nájom nebytových priestorov,  

 návrh sumy rekonštrukcie, ktorú uchádzač vloží do úpravy priestoru a zariadenia 

(ak má uchádzač záujem o úpravy podľa vlastných požiadaviek), 

 pri Právnickej osobe výpis z Obchodného registra SR nie starší ako 3 mesiace,  

 pri Fyzickej osobe výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,  

 potvrdenie zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne o tom, že uchádzač nemá 

nedoplatky na poistnom, nie staršie ako 3 mesiace, 

 Potvrdenie daňového úradu o tom, že uchádzač nemá nedoplatky na daniach, 

  

7. Ponúknutá suma za nájom musí byť najmenej 40 €/m2/rok. Dôležitým kritériom 

je tiež predpoklad technického zhodnotenia predmetu nájmu, v prípade vykonania 

stavebných úprav. V závislosti od výšky technického zhodnotenia sa prihliada na 

výšku ponúkaného nájomného, ktoré ale nesmie byť nižšie ako podľa prvej vety. 

Uchádzač sa zároveň zaväzuje, že po skončení nájmu daruje technické zhodnotenie 

prenajímateľovi.  

  

8. Vyhlasovateľ vyberie súťažný návrh s ohľadom na najlepšiu ponúkanú sumu za 

nájom nebytových priestorov a s ohľadom na potenciál prínosu účelu nájmu pre 

študentov/ubytovaných.   

  

9. Uchádzač nemôže predložený návrh odvolať. V prípade, ak svoj návrh odvolá, v 

ďalších súťažiach na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

vyhlásených UK sa na jeho návrhy nebude prihliadať.  

  

10. Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.  
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11. Uchádzač je oprávnený predložiť iba jeden návrh.  

  

12. Vyhlasovateľ vyhodnotí predložené návrhy komisiou zloženou z 2 zástupcov VM Ľ. 

Štúra - Mlyny UK a 1 zástupcu Komisie pre ubytovanie a vysokoškolské internáty 

Akademického senátu UK.  

  

13. Výsledky súťaže budú uchádzačom oznámené prostredníctvom e-mailu do 5 

pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.  

  

14. S vybraným uchádzačom sa pristúpi k rokovaniu o uzatvorení zmluvy o nájme 

nebytových priestorov (ďalej len „zmluva“). Vybranému uchádzačovi bude zaslaný 

návrh na uzatvorenie zmluvy, a to na dobu 3 rokov.  

  

Vzor zmluvy tvorí prílohu č. 3 vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice rektora 

UK:  

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_18.pdf  

  

15. Uchádzač vstupom do súťaže vyhlasuje, že:  

 má potrebnú právnu spôsobilosť a oprávnenie na to, aby uzavrel zmluvu a splnil 

všetky záväzky, ktoré z nej pre neho vyplývajú,  

 nie je proti nemu vedený výkon rozhodnutia ani exekúcia, nebol na jeho majetok 

vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií, nie je v likvidácií, ani nebolo proti 

nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený 

konkurz pre nedostatok majetku, 

 nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, v zdravotnej 

poisťovni, ani voči daňovému úradu,  

 nebol vydaný žiadny rozsudok, uznesenie alebo rozhodnutie žiadneho súdu 

alebo rozhodcovského orgánu alebo akéhokoľvek štátneho alebo správneho 

orgánu, ktoré by znemožňovali splnenie povinností nájomcu podľa zmluvy a 

neprebieha a ani nehrozí žiadne také konanie, ktoré, ak by bolo úspešné, 

znemožňovalo by splnenie povinností nájomcu podľa zmluvy,  

 nebol trestne stíhaný,  

 nemá za posledných 10 rokov žiadne pohľadávky voči UK a jej súčastiam,  

 bol dôkladne oboznámený s faktickým i právnym stavom predmetu nájmu, tak 

aj so súvisiacimi dokladmi a tento stav plne akceptuje.  

mailto:mlyny.najom@uniba.sk
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_18.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_18.pdf
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16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, odmietnuť všetky predložené návrhy 

a ukončiť súťaž bez výberu súťažného návrhu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 

vyradiť zo súťaže neúplný návrh. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri formálnych 

nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať uchádzača na doplnenie 

alebo vykonanie opravy. V prípade potreby je vyhlasovateľ oprávnený ďalej rokovať 

s vybranými uchádzačmi. V prípade, ak vyhlasovateľ a vybraný uchádzač 

neuzatvoria zmluvu do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia výsledkov súťaže a 

výzvy na uzatvorenie zmluvy, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo osloviť ďalšieho 

uchádzača v postupnosti podľa poradia výsledkov súťaže. Rovnaké právo má 

vyhlasovateľ aj v prípade, ak vybraný uchádzač nekomunikuje alebo výslovne 

odmietne zmluvu uzatvoriť.  

  

17. Podľa § 3 ods. 3 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 zákona č. 464/2002 Z. z., musia mať všetky právne úkony spojené s 

nakladaním s majetkom verejnoprávnej inštitúcie písomnú formu, inak sú neplatné.  

  

18. Vyhlasovateľ je povinný postupovať v zmysle 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 zákona č. 464/2002 Z. z. a ďalších súvisiacich 

všeobecne záväzných právnych predpisov.  

  

  

V Bratislave dňa 19. 3. 2021  

  

  

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 

poverená funkciou riaditeľky VM Ľ. Štúra – Mlyny 
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Prílohy:
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Zálohový list platieb od 15.7.2021 

                                                    /148,61 m2/ 
                                                             

Zmluvné strany: 

Na strane prenajímateľa : 

 
1. Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len ,,UK“) 

 Sídlo : Šafárikovo nám. č. 6, 814 99 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  
 

Na strane nájomcu: CHAOS ŠPORT 

Sídlo / Miesto podnikania: Jana Smreka 4, 841 08 Bratislava 

IČO: 52630421   

Zapísaná v VVS/1-900/90-57226, Ministerstvo vnútra SR  

ako nájomca 

 

                               Účel platby    Štvrťročná  platba  

Elektrická energia 198,15,-EUR plus DPH 

Studená voda 40,00,-EUR plus DPH 

Teplá voda 52,00,-EUR plus DPH 

Teplo na vykurovanie 297,29,-EUR plus DPH 

Odvoz a likvidácia odpadu 7,00,-EUR plus DPH 
Celkom štvrťročná paušálna platba                                                  594,44, -EUR plus DPH  

 

 

 





 

 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Žiadateľ: 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverená funkciou riaditeľky  

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 s prevodom práv a povinností. 

 

Náležitosti budúceho nájmu: 

 

1. Špecifikácia predmetu nájmu  

      Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 25,52 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty blok J, 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 2940/24, o výmere 8942 m2, na 

ktorej sa stavba nachádza. 

 

 

2. Indentifikácia prevádzajúceho a nadobúdateľa: 

Prevádzajúci:  

Mgr. Bc. Jakub Klech 

Bydlisko : Hradská 20518/1E, Bratislava - Vrakuňa   

 

Nadobúdateľ:  

Klech art s. r. o. 

Sídlo: Hradská 20518/1E Bratislava - mestská časť Vrakuňa  

IČO: 53 547 730  
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k an ce lá r i a  r iad i t eľ a  
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu 

Prenajímateľ prenajal nájomcovi predmet nájmu za účelom zriadenia ateliéru (17,08 m2  ) a 

skladu (8,44 m2). 

 

4. Schválená výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 

Nájomné   50,- eur/ m2/rok , t. j. 854,00  eur ročne za priestory o výmere 17,08 m2 

Nájomné   40,- eur/ m2/rok , t. j. 337,60  eur ročne za priestory o výmere 8,44 m2 

Energie a služby zálohový poplatok  16,- EUR/m2/rok plus DPH za priestory ateliéru  a 8,- 

EUR/m2/rok plus DPH za priestory skladu. 

 

5. Schválená doba nájmu 

Nájom bol uzavretý  na dobu určitú od 01. 06. 2020 do 31. 05. 2022. 

 

6. Zdôvodnenie žiadosti 

Predmetom tejto žiadosti je prevod všetkých práv a povinností zmluvy  reg. č. 

Z/2020/1200/IV/VMĽŠ/VMLS_MLYNY v súčasnosti uzavretú s nájomcom Mgr. Bc. Jakub 

Klech ( ďalej len „prevádzajúci“), ktorý žiada o prevod práv a povinností vyplývajúcich 

z nájomnej zmluvy na spoločnosť Klech art s.r.o., (ďalej len „nadobúdateľ“). Nájom bol 

odsúhlasený Akademickým senátom UK,  uznesenie č.14/27. 05. 2020 zo dňa 27. 05. 2020. 

(scan prikladám v prílohe) 

    

Na základe zmluvy o prevode práv a povinností(ďalej len “zmluvy“ sa nadobúdateľ dňom 

podpisu zmluvy zaväzuje prevziať na seba všetky práva a povinnosti prevádzajúceho, ktoré 

vyplývajú z nájomnej zmluvy. Nadobúdateľ podpisom  zmluvy vstupuje do všetkých práv a 

povinností prevádzajúceho vyplývajúcich z nájomnej zmluvy a zaväzuje sa ich plniť 

a dodržiavať v plnom rozsahu.  

 

 
  

.  

 

 

 

 

           ________________________ 

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 
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01.02 01.01 01.12 01.21 01.38
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01.18
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01.13 01.19

01.31j

01.20

01.20a 01.17

01.31a

01.31h 01.31g

01.31f

01.31e

01.31

01.31b

01.31d 01.31c

01.10

01.22a

Č.m.:

Dátum:

Nájomca :

Plocha :
17,08m²

vyšrafované

Pôdorys 1PP

Manželské internáty blok

J

VM Ľ.Štúra - MLYNY UK

Staré Grunty 36

841 04 Bratislava

Vedúci :

Kreslil : Mgr.Art.Filip Kotrč

Ing.SoŇa Dubošová

TECHNICKÉ ODDELENIE

mobil : 0918 888 121

mail :

sona.dubosova@uniba.sk



Č.m.:

Dátum:

Nájomca :

Plocha :
8,44 m²

vyšrafované

Pôdorys 1.PP

Manželské internáty blok

J

VM Ľ.Štúra - MLYNY UK

Staré Grunty 36

841 04 Bratislava

Vedúci :

Kreslil : Ing. Michal Chlebík

Ing.SoŇa Dubošová

TECHNICKÉ ODDELENIE

mobil : 0918 888 121

mail :

sona.dubosova@uniba.sk
01/2020

01.20
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