UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Materiál na 13. riadne zasadnutie Akademického senátu UK
dňa 20. októbra 2021

Žiadosti o opravu uznesení AS UK
__________________________________________________

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

Návrh uznesení:
Uznesenie č. x/20.10.2021
AS UK schvaľuje opravu v uznesení č. 22/05.05.2021 v bode "4. Výška nájomného, cena za
poskytované služby a dodávku energií" namiesto "16 EUR/rok plus DPH" uviesť "16 EUR/m2/rok
plus DPH".
Uznesenie č. x/20.10.2021
AS UK schvaľuje opravu v uznesení č. 24/23.06.2021 v bode "1. Špecifikácia predmetu nájmu a
zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti" namiesto "Výškové budovy, blok A" uviesť "Výškové
budovy, blok C" a v bode "2. Identifikácia nájomcu" namiesto "Coca-Cola HBC Slovenská
republika, s.r.o." uviesť "Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. - organizačná zložka".

Predkladajú:
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.,
poverenia funkciou riaditeľky VMĽŠ – Mlyny UK

Lucia Hrneková
VMĽŠ – Mlyny UK

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
Bratislava, 07. 05. 2021
Uznesenie č. 22/05.05.2021
z 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 05. 05. 2021
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993
Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného, cena
za poskytované služby
a dodávku energií

a)
Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov
o výmere 303,79 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 6135
(VB blok F – Kotolňa, 1. poschodie a prízemie) 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 2939, o výmere 573
m2, na ktorej sa stavba nachádza.
b)
nájom časti pozemku (VB blok F – Kotolňa, 1. poschodie)
o výmere 127,66 m2, na parcele č. 2940/2, druh pozemku „Zastavané
plochy a nádvoria“ o celkovej výmere 15446 m2, ktorý sa nachádza na
ulici Staré Grunty 36, v obci BA - m. č. KARLOVA VES, okres
Bratislava IV, zapísaný na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným
úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves (ďalej len
„nájom časti pozemku“).
Molinari, s.r.o.
Sídlo: Cígeľská 18,83106 Bratislava
IČO: 36763110
DIČ: 2022361836
Registrácia: ORSR Okresného súdu Bratislava I, Odd: sro, Vl.
č.: 45431
Pohostinské zariadenie – Bar.
Nájomné 40,- EUR/m2/rok bez DPH za nebytový priestor (t. j.
12 151,60 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu).
Nájomné 5,53,- EUR/ m2/rok bez DPH za terasu (t. j. 705,96 EUR bez
DPH ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu).
Cenu za dodávku elektrickej energie, studenej a teplej vody, tepla na
vykurovanie bude nájomca uhrádzať na základe zálohových platieb.
Skutočná spotreba elektrickej energie, studenej a teplej vody, tepla na
vykurovanie bude nájomcovi vyúčtovaná na základe nameraných
hodnôt merača raz ročne.
Cenu za odvoz a likvidáciu odpadu bude nájomca uhrádzať paušálne.
Cena za elektrickú energiu, studenú a teplú vodu, cena za teplo a

Doba nájmu
Zdôvodnenie výberu
nájomcu

odvoz a likvidáciu odpadu je vyčíslená spolu vo výške 16,-EUR/rok
plus DPH.
Nebytový priestor má merače na elektrickú energiu, studenú a teplú
vodu, tepla na vykurovanie.
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022.

Nájomca si prenajíma priestor od 1. 11. 2014 a požiadal o predĺženie
nájmu.
Platná nájomná zmluva č. IV/176/2015/MO bola uzatvorená dňa
2. 6. 2015 s rozsahom predmetu nájmu 346,34 m2 a dobou nájmu
od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2016.
Dodatok č. 1 reg. č. IV/176/2015/248/2016/MO bol uzavretý dňa
22. 9. 2016, doba nájmu od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2021.
Zmluva
o prevode
práv
a povinností
reg.
č.
Z/2018/2513/XIV/VMĽŠ/OLP, prevádzajúci pán Richard Tahotný,
nadobúdateľ Molinary, s.r.o.
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť prenájom do 31. 10.
2022, cenu za prenájom nebytového priestoru a terasy nezvyšujeme
z dôvodu že nájomcovi nebola poskytnutá žiadna zľava počas trvania
vládnych opatrení prijatých v súvislosti v pandémiou choroby COVID
19.
Technické zhodnotenie Technické zhodnotenie predmetu nájmu predstavuje najmä:
- - realizácia únikového východu (oceľové schodisko) južná strana,
predmetu nájmu
- - realizácia nových soc. zariadení pre návštevníkov 1.NP a prízemia,
- realizácia nových soc. zariadení pre personál 1. NP,
- rozšírenie pôvodnej konštrukcie do strán tak, že sa miestnosť
vertikálne rozdelí na dve podlažia,
- vonkajšia časť stavby (severná strana) nová letná terasa,
- sociálne zariadenie pre zamestnancov výmenníkovej stanice,
- rekonštrukcia okenných konštrukcií,
- rekonštrukcia zdravotechniky, vzduchotechniky a elektroinštalácie.

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

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

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské mesto
Ľ. Štúra - Mlyny

Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

kancelária riaditeľa

Žiadateľ:
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverená funkciou riaditeľky
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Žiadosť o opravu identifikácie a špecifikácie predmetu nájmu už s udeleným súhlasom
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 opravu už udeleného
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 C,
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 Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka
Sídlo : Kalinčiaková 33, Bratislava 831 04
IČO : 50 252 160
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 ,
Odd: Sro, Vložka č: 3293/B

+421 2 654 24 469
mlyny.sr@uniba.sk

www.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské mesto
Ľ. Štúra - Mlyny

Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

kancelária riaditeľa

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. Zdôvodnenie opravy
a. oprava identifikácie nájomcu
b. umiestnenie nápojového automatu sme po dohode s nájomcom presunuli do verejnej
časti z výškovej budovy A do výškovej budovy C.

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

+421 2 654 24 469
mlyny.sr@uniba.sk

www.uniba.sk

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
Bratislava, 24. 06. 2021

Uznesenie č. 24/23.06.2021
z 12. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 23. 06. 2021
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Predchádzajúci písomný súhlas uznesenie AS UK č.79/2018 zo dňa 27. 6.2018
AS UK na nájom nehnuteľného
majetku
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.

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

