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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPISNICA č. 22/2019 
zo zasadnutia Vedenia STU zo dňa 25.11.2019 

 
PRÍTOMNÍ:  prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., prof. Ing. Marián Peciar, PhD., Ing.  Dušan Faktor, PhD., Oliver Moravčík, 

Dr. h. c. Prof. h. c. Prof. Dr. Ing., doc. Ing. Monika Bakošová, PhD., doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.,  
prof. Ing. František Uherek, PhD., Mgr. Fedor Blaščák       

 
OSPRAVEDLNENÝ:  prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. 
 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Informácia o projekte ACCORD  
3. Kontrola úloh 
4. Správa o činnosti a hospodárení Projektového strediska (PS) za rok 2018 a za prvý polrok 2019  
5. Pripomienky STU BA k Návrhu akreditačných štandardov  
6. Vyhodnotenie výzvy excelentných tvorivých tímov na STU v BA  
7. Aktualizácia údajov zapísaných na živnostenskom oprávnení STU v Bratislave  
8. Návrh riešenia alternatívnych priestorov pre zdravotné stredisko - informácia  
9. Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov k nájomným zmluvám  
10. Rôzne 

 
K BODU 1:  Otvorenie 
 
V úvode rokovania rektor privítal členov vedenia a informoval o programe 22. zasadnutia Vedenia STU.  
 
UZNESENIE: 22.1/2019-V 
Vedenie STU schvaľuje program 22. zasadnutia vedenia bez pripomienok. 
 
K BODU 2:  Informácia o projekte ACCORD 
 
Ing. Belko informoval, že  

 dňa 18.11.2019 bola oficiálne, s konečnou platnosťou a bez výhrad schválená Európskou komisiou žiadosť o NFP na projekt 
ACCORD 

o RO explicitne potvrdil túto skutočnosť  
 je v riešení otázka mzdových výdavkov vo výške cca 8 750 tis. EUR - po konzultácii s GR Igliarom bude pripravená osobitná 

výzva, ktorá bude zahŕňať uvedenú sumu pre obe univerzity 
o v tejto súvislosti a po konzultácii s pror. Moravčíkom bol pripravený list adresovaný ministerke ŠVVaŠ SR so 

žiadosťou o osobné stretnutie, list je t.č. na pripomienkovaní UK 
 prebiehajú stretnutia so zástupcami fakúlt 
 sa uskutočnilo stretnutie na MŠVVaŠ SR k administratívnym detailom - ŽoP a pod. 
 dňa 26.11.2019 sa uskutoční stretnutie so zástupcami 20 laboratórií a zodpovednými riešiteľmi s cieľom informovať 

o súčasnom stave projektu 
o  v nadväznosti na uvedené požiadal rektora o krátku koordinačnú poradu pred samotným stretnutím 

 je pripravená doplňujúca odpoveď na ÚVO týkajúca sa bloku B SvF STU 
 personálna matica projektu bola odoslaná na RO, tzn. riešitelia môžu od budúceho roka predkladať pracovné výkazy 

 
UZNESENIE: 22.2/2019-V 
Vedenie STU berie na vedomie aktuálnu informáciu o projekte ACCORD. 
 
K BODU 3:  Kontrola úloh 
 

 

Číslo úlohy Znenie úlohy Termín Zodpovedný Počet 
predĺžení 

Stav 
 

21.4A/2019-V Vedenie STU ukladá zjednodušiť prístup 
k elektronickým učebniciam na web stránke 
STU, ideálne 
www.stuba.sk/študenti/elektronická študijná 
literatúra. 

asap prorektorka 
Vitková 

 splnená 

21.12A/2019-V Vedenie STU ukladá zaslať prorektorke 
Vitkovej písomné pripomienky k stratégii 
internacionalizácie STU. 

25.11.2019 Členovia V STU  splnená 

16.14B/2019-V Vedenie STU ukladá pripraviť a zorganizovať 
stretnutie 4 technických univerzít na STU (STU, 
TU Wien, BME Budapešť, ČVUT Brno). 

november, resp. 
začiatok 
decembra 

prorektorka 
Vitková 

 splnená 
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UZNESENIE: 22.3/2019-V 
Vedenie STU berie na vedomie stav plnenia úloh č. 21.4A/2019-V, 21.12A/2019-V a 16.14B/2019-V. 
 
K BODU 4:  Správa o činnosti a hospodárení Projektového strediska (PS) za rok 2018 a za prvý polrok 2019 
 
Materiál uviedol prorektor Moravčík. Prizvaná: Mgr. Hlavatá. 
Prorektor Moravčík v úvode oboznámil prítomných, že Mgr. Hlavatá je plne riadnou zastupujúcou riaditeľkou Projektového strediska 
STU počas materskej dovolenky Ing. Lucii Uhorskaiovej, PhD. 
Riaditeľka projektového strediska informovala prítomných o poslaní, organizačnej štruktúre, uskutočnených aktivitách a financovaní za 
obdobie roka 2018 a prvého polroka 2019. Konštatovala, že v roku 2019 sa PS rozšírilo o aktivity súvisiace so zabezpečovaním 
koordinácie činností v rámci výziev KIC EIT. V nadväznosti na uvedené sa v októbri 2019 PS organizačne rozčlenilo na dve zložky – Útvar 
ŠF a Útvar EIT. V krátkosti informovala aj o spolupráci na projektoch MŠVVaŠ SR a MH SR. Zhrnula aktivity týkajúce sa KIC EIT, 
štrukturálnych fondov a rozvojových projektov. V závere oboznámila členov vedenia o hlavných cieľoch pre ďalšie roky a celkovom 
prehľade financovania pracoviska za rok 2018 a prvý polrok 2019. 
Z diskusie: 
Rozsiahla diskusia sa viedla k témam: 

 financovanie a čerpanie mzdových prostriedkov 
o v rámci UVP II. fáza kvestor informoval o výške neoprávnených výdavkov a požiadal o došetrenie pohľadávky 

„čakajúce finančné prostriedky na úhradu“ vo výške 176 382, 29 EUR 
 záporný hospodársky výsledok vo výške 12 000 EUR za rok 2018  

o podľa vyjadrenia prorektora Moravčíka tento stav súvisí so zvýšením cestovných nákladov v rámci EIT a posunom 
schválenia projektu ACCORD, kde sa predpokladalo preplácanie nákladov spojených s projektom už v roku 2018 

 financovanie pracovných miest v rámci PS – dotácia vs. projekty 
o konkrétne  finančné náklady budú ešte spätne refundované, ďalšie sú rezervované v projekte ACCORD, avšak zatiaľ sa 

nečerpajú 
 spolupráca pracovníkov PS a fakúlt 

o na niektorých fakultách je t.č. spolupráca úzko prepojená, prebieha aktívna osveta k aktuálne vyhláseným výzvam 
v rámci EIT a administrovaniu prebiehajúcich projektov 

 personálne obsadenie a odborné zručnosti zamestnancov projektových stredísk na rektoráte a na fakultách 
o v nadväznosti na administratívne zabezpečenie prebiehajúcich a plánovaných projektov sa prorektorka Bakošová 

zaujímala o počet pracovníkov PS a ich pracovnú vyťaženosť aj z hľadiska pribúdajúceho počtu nových projektov 
 centrálne hradené poplatky v rámci KIC EIT a možná participácia fakúlt 

o  členovia vedenia sa zhodli, že v počiatočnej fáze nemá zmysel rozúčtovávať poplatky na fakulty 
 delenie výkonových finančných prostriedkov pripísaných z dotácie s fázovým posunom  

o bude potrebná osobitná diskusia a rozhodnutie, či PS R STU je považované za „nositeľa“ projektov alebo má 
„servisný“, resp. administratívny charakter 

Kvestor v závere požiadal o naplánovanie očakávanej reálnej výšky dotačných finančných prostriedkov na rok 2020 pre oba útvary.  
 
UZNESENIE: 22.4/2019-V 
Vedenie STU berie na vedomie správu o činnosti  a hospodárení Projektového strediska (PS) za rok 2018 a za prvý polrok 2019. 
 
K BODU 5:  Pripomienky  STU BA k Návrhu akreditačných štandardov 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová.  
Konštatovala, že dokument sumarizuje pripomienky k návrhu akreditačných štandardov tak, ako boli postúpené z fakúlt. Materiál bude 
diskutovaný ešte na stretnutí s prodekanmi pre vzdelávanie. Prípadné ďalšie pripomienky budú akceptované do 02.12.2019, následne 
budú pripomienky oficiálne zaslané Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo. 
 
UZNESENIE: 22.5/2019-V 
Vedenie STU súhlasí s pripomienkami STU k návrhu akreditačných štandardov. 
 
K BODU 6:  Vyhodnotenie výzvy excelentných tvorivých tímov na STU v BA 
 
Materiál uviedol rektor v neprítomnosti prorektora Szolgaya po zapracovaní pripomienky z ostatného zasadnutia vedenia - odporúčanie  
upraviť financovanie vybraných návrhov do maximálnej výšky, t.j. 300 000 EUR. 
V rámci krátkej diskusie kvestor na žiadosť rektora informoval, že finančné prostriedky budú na fakulty zaslané k 02.12.2019.  
 
UZNESENIE: 22.6/2019-V 
Vedenie STU berie na vedomie vyhodnotenie výzvy excelentných tvorivých tímov na STU v BA. 
 
K BODU 7:  Aktualizácia údajov zapísaných na živnostenskom oprávnení STU v Bratislave 
 
Materiál uviedol a prezentoval kvestor. 
Na návrh FCHPT STU zriaďujeme prevádzkareň, v ktorej sa bude vykonávať živnosť v rámci predmetu podnikania „Ubytovacie služby 
bez poskytovania pohostinských činností“. 
Členovia vedenia vzali na vedomie návrh FCHPT STU, k dokumentu sa neviedla žiadna diskusia. 
 
UZNESENIE: 22.7/2019-V 
Vedenie STU prerokovalo návrh FCHPT STU na aktualizáciu údajov zapísaných na živnostenskom oprávnení STU v Bratislave. 
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K BODU 8:  Návrh riešenia alternatívnych priestorov pre zdravotné stredisko - informácia 
  
Materiál uviedol a prezentoval kvestor ako návrh z dôvodu realizácie projektu ACCORD. 
Kvestor konštatoval, že zmluvy sú platné do 30.06.2020, do uvedeného dátumu budú náhradné priestory prispôsobené potrebám tým 
lekárom, ktorí prejavili záujem o alternatívne priestory na Vazovovej ul. č.3. Zároveň informoval prítomných, že uvedené riešenie bolo 
diskutované aj so zástupcami UOO STU. 
 
UZNESENIE: 22.8/2019-V 
Vedenie STU súhlasí s návrhom riešenia alternatívnych priestorov pre zdravotné stredisko. 
 
K BODU 9:  Návrh na odsúhlasenie NZ a dodatkov k NZ 
 
Materiál uviedol a prezentoval kvestor v zmysle článku 2 bod 5 Smernice rektora číslo 9/2013-SR Nájom nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „smernica rektora číslo 9/2013-SR“). 
 

1. Nájomca: H-SET s.r.o., ul. Holeková 6, 811 04 Bratislava 
je podnikateľom zapísaným na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17566/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte fakulty FCHPT STU na Radlinského ulici 
č. 9 v BA, nachádzajúci sa v suteréne Novej budovy, pozostávajúci z miestnosti č. S 73 o výmere 
18,00 m2, z miestnosti č. S 75a o výmere 70,26 m2, z miestnosti č. S 75b o výmere 9,28 m2, z 
miestnosti č. S 93 o výmere 44,64 m2, z miestnosti č. S 107 o výmere 33,26 m2 a pomernej časti 
spoločných priestorov o výmere 34,21 m2, 
predmet nájmu spolu: 209,65 m2. 

 Účel nájmu: Podnikateľská činnosť  nájomcu v súlade s predmetom jeho podnikania. 
 Doba nájmu: 01.01.2020 – 31.11.2024 

 Nájomné:              
 

dielenský priestor (132,90 m2) – 50,00 €/m2/rok, t. j. 6 645,00 €/rok, 
skladové priestory (33,26 m2) – 12,00 €/m2/rok, t. j. 399,12 €/rok, 
šatňové priestory (9,28 m2) – 20 €/m2/rok, t. j. 185,60 €/rok, 
spoločné priestory (34,21 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 513,15 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 1 935,72 €, 
nájomné spolu ročne: 7 742,87 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou 

 Náklady za služby 
a energie: 

zálohovo fakturované do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrťroka. Výška zálohových platieb bude 
vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok. Po uplynutí štvrťroka 
vyhotoví prenajímateľ zúčtovaciu faktúru. Prípadný preplatok bude vrátený nájomcovi formou 
zápočtu 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 
 

2. Nájomca: SANOSIL SK s.r.o., Holekova 1, 811 04 Bratislava 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 80907/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte fakulty FCHPT STU na Radlinského ulici 
č. 9 v BA, nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží starej budovy, pozostávajúci zo skladu č. 
P-33 o výmere 18 m2 a kancelárie č. P-34 o výmere 14 m2, príslušenstvom nebytového priestoru 
sú spoločné priestory o výmere 6,24 m2, 
predmet nájmu: 38,24 m2.  

 Účel nájmu: Podnikateľská činnosť  nájomcu v súlade s predmetom jeho podnikania. 
 Doba nájmu: 01.01.2020 – 31.12.2024 
 Nájomné:              

 
skladová miestnosť č. P-33 (18 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 360,00 €/rok, 
kancelárska miestnosť č. P-34 (14m2) – 90,00 €/m2/rok, t. j. 1 260,00 €/rok, 
spoločné priestory (6,24 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 93,60 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 428,40 €, 
nájomné spolu ročne: 1 713,60 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou 

 Náklady za služby 
a energie: 

zálohovo fakturované do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrťroka. Výška zálohových platieb bude 
vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok. Po uplynutí štvrťroka 
vyhotoví prenajímateľ zúčtovaciu faktúru. Prípadný preplatok bude vrátený nájomcovi formou 
zápočtu. 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 
 

3. Nájomca: VeuCons s.r.o., Belinského 18, 851 01Bratislava 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 52860/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte fakulty FCHPT STU na Radlinského ulici 
č. 9 v BA, nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží Novej budovy, pozostávajúci z miestnosti 
č. P -132 o výmere 10,00 m2 a pomernej časti spoločných priestorov o výmere 1,95 m2, 
predmet nájmu spolu: 11,95 m2. 

 Účel nájmu: Podnikateľská činnosť  nájomcu v súlade s predmetom jeho podnikania. 
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 Doba nájmu: 01.01.2020 – 31.12.2024 
 Nájomné:              

 
kancelárska miestnosť č. P- 132 (10 m2) – 80,00 €/m2/rok, t. j. 800,00 €/rok, 
spoločné priestory (1,95 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 29,25 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 207,31 €, 
nájomné spolu ročne: 829,25 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou 

 Náklady za služby 
a energie: 

zálohovo fakturované do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrťroka. Výška zálohových platieb bude 
vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok. Po uplynutí štvrťroka 
vyhotoví prenajímateľ zúčtovaciu faktúru. Prípadný preplatok bude vrátený nájomcovi formou 
zápočtu. 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 
 

4. Nájomca: Michael Krky , Mierová 318/18, 821 05 Bratislava  
nájomca je zapísaný v registri občianskych združení vedenom minv SR pod reg. číslom VVS/1-
900/90-35920 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 53/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou 
nájmu od 01.01.2019 do 31.12.2019 sa od 01.01.2020 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne 
nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa Wilsonovej ulici č. 6 v BA pozostávajúci z 
miestnosti č. 02 NB 01 07 (prevádzkový priestor) na prízemí (vestibul) ŠD o výmere 17,76 m2. 
Príslušenstvom nebytového priestoru, ktorý nájomca využíva sú spoločné priestory chodba a WC -
pomerná časť do 30.06.2020,   
predmet nájmu spolu: 17,76 m2  

 Účel nájmu: Nájom sa zriaďuje za účelom prevádzkovania tvorivých dielní. 
 Doba nájmu: 01.12.2019 – 30.06.2020 

 Nájomné:              
 

miestnosť č. 02 NB 01 07 ( 17,76 m2) – 27,00 €/m2/rok, t. j. 479,52 €/rok, 
spoločné priestory - 17,00 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 124,13 €, 
nájomné spolu ročne: 496,52 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou 

 Náklady za služby 
a energie: 

Náklady za dodávku energií a poskytovanie služieb budú zálohovo fakturované nájomcovi do 15. 
dňa 1. mesiaca daného štvrťroka a to v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení zmien a doplnení, ako opakované plnenie. Splatnosť zálohových faktúr 
je 7 kalendárnych dní. Výška zálohových platieb bude vypočítaná ako aritmetický priemer z 
platieb za uplynulý kalendárny rok. 

 Predkladá: dekan SvF  STU 
 

5. 
 

Nájomca: Juraj Fenes – AUTOŠKOLA, Žabia ulica 1096, 930 05 Gabčíkovo 
nájomca je zapísaný na OÚ Dunajská Streda, živnostenský regiter č. Žo-1190/1992.    

 Predmet nájmu: dodatkom č. 7 k Nájomnej zmluve č. 3/2014 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 
s dodatkami č.1 až č.6 s  dobou nájmu od 01.02.2014 do 31.12.2019 sa od 
01.01.2020 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, oddelená časť 
pozemku ÚZ STU Gabčíkovo, parc. č. 3991 (parkovisko) vo východnej časti areálu o výmere 
prenajatej plochy 7 831m2  do 31.12.2020, 
predmet nájmu spolu: 7 831 m2 

 Účel nájmu: využívanie predmetu nájmu v  nepravidelných intervaloch na praktický výcvik vedenia osobných 
motorových vozidiel. 

 Doba nájmu: 01.02.2014 – 31.12.2020 

 Nájomné: voľná plocha (7 831 m2) - 717,00 €/rok  
štvrťročná výška nájomného je 179,25 €, 
nájomné spolu ročne: 717,00 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou 

 Náklady za služby: v cene nájomného sú zahrnuté aj všetky prevádzkové náklady ako aj pomerná časť dane z 
nehnuteľnosti 

 Predkladá: Riaditeľ ÚZ STU Gabčíkovo 
 

6. Nájomca: Diana Fodorová,  Baka č. 419, 930 04 Baka 
nájomca je zapísaný na OÚ Dunajská Streda, živnostenský regiter č. 201-18218.    

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 101/2016 R-STU spolu s dodatkami č.1 a č.2 s dobou nájmu 
od 01.01.2017 do 31.12.2019 sa od 01.01.2020 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne 
nepotrebný majetok, nebytové priestory nachádzajúce sa v Kultúrno- obslužnom objekte, časť 
„Kaviareň“ a „Espresso“ ÚZ STU Gabčíkovo, a to prevádzka o výmere 207,00 m2 a spojovacie 
priestory o výmere 332,00 m2 spolu s pomernou časťou spoločných  priestorov a sociálneho 
zariadenia  do 30.06.2020,   
predmet nájmu spolu je 539,00 m2. 

 Účel nájmu: poskytovanie pohostinskej činnosti. 
 Doba nájmu: 01.01.2017 – 30.06.2020 
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Nájomné:              
 

prevádzkové priestory  - ( 207,00 m2) – 8,00 €/m2/rok, t. j. 1 656,00 €/rok, 
spojovacie priestory - ( 332,00 m2) – 7,00 €/m2/rok, t. j. 2 324,00 €/rok 
štvrťročná výška nájomného je 995,00 €, 
nájomné spolu ročne: 3 980,00 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou  

 Náklady za energie 
služby: 

hradí nájomca mesačne vo výške 387,63 € /voda, teplo, el. energia, OLO, pomerná časť 
dane z nehnuteľností  ... /, na základe vystavenej faktúry so splatnosťou do 7 dní. 

  Predkladá: riaditeľ ÚZ STU Gabčíkovo 
 

7. Nájomca: TECHNOMONT Nitra, Murgašova 2, 949 01 Nitra,  
nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Nitra, oddiel č. Sro, vl. č. 41932/N.   

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 99/2016 R-STU spolu s dodatkami č.1 a č.2 s dobou nájmu 
od 01.01.2017 do 31.12.2019 sa od 01.01.2020 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne 
nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v budove ÚZ STU na Dunajskej ul. č. 79, 
Gabčíkovo. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi nebytový priestor o výmere 84,00 m2 
pozostávajúci z kancelárskych miestností č. 6 a č. 8 nachádzajúcich sa na prízemí objektu č. 6 ÚZ 
STU Gabčíkovo do 31.12.2020,   
predmet nájmu spolu vo výmere 84,00 m2. 

 Účel nájmu: administratívne práce a práce spojené s predmetom podnikania. 
 Doba nájmu: 01.01.2017 – 31.12.2020 

 Nájomné:              
 

miestnosti č. 6 a č. 8  - ( 84,00 m2) – 8,00 €/m2/rok, t. j. 672,00 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 168,00 €, 
nájomné spolu ročne: 672,00 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou 

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 
fakturovať mesačne vo výške 131,44 € (za dodávku vody, elektrickej energie, kúrenie, OLO, 
údržba, opravy v prenajatých priestoroch v rámci bežnej údržby, revízna činnosť, pomerná časť 
dane z nehnuteľností) do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. 

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ Gabčíkovo 
 

8. Nájomca: European Alliance for Innovation n.o., Farská 1306/25, 949 01 Nitra 
nájomca je zapísaný v registri neziskových organizácii minv SR pod reg. číslom VVS/NO-24/2016. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte na Vazovovej ulici č. 3 v BA, 
nachádzajúci sa na druhom nadzemnom podlaží, pozostávajúci z kancelárie č. 2.09 o výmere 10,10 
m2, kancelárie č. 2.10 o výmere 10,00 m2, kancelárie č. 2.11 o výmere 13,20 m2, kancelárie č. 2.05
  o výmere 56,20 m2, kancelárie č. 2.06 o výmere 48,60 m2, príslušenstvom nebytového 
priestoru sú spoločné priestory spolu o výmere 46,60 m2 (sociálne zariadenia, chodby, loggia, 
predsieň). 
predmet nájmu spolu je 184,70 m2. 

 Účel nájmu: Nájom sa zriaďuje na vykonávanie činnosti nájomcu ako neziskovej organizácie v súlade zo 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 Doba nájmu: 01.01.2020 - 31.12.2020 (1 rok) 

 Nájomné: kancelársky priestor (138,10 m2) - 55,00 €/m2/rok – 7 595,50 €,  
spoločné priestory (46,60 m2) - 10,00€/m2/rok – 466,00 €, 
za nebytový priestor vrátane poskytnutia internetu a upratovacej služby sa zmluvné strany 
dohodli na nájomnom spolu ročne 9 621,50 €, 
nájomné je v súlade s článkom 5 bod 3 písmeno a) smernice1 - cena nájmu je znížená, z dôvodu že 
nájomcom je právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom a ktorá na základe zmluvného vzťahu 
poskytuje STU služby vo vzdelávacej činnosti. 

 Náklady za služby: zálohovo fakturované do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrťroka. Výška zálohových platieb bude 
vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok. Po uplynutí štvrťroka 
vyhotoví prenajímateľ zúčtovaciu faktúru. Prípadný preplatok bude vrátený nájomcovi formou 
zápočtu.  

 Predkladá: kvestor 
 
UZNESENIE: 22.9/2019-V 
Vedenie STU prerokovalo žiadosti SvF STU, FCHPT STU, Rektorátu STU a ÚZ STU Gabčíkovo o nájom nehnuteľného majetku STU 
uvedeného v bodoch 1 až 8 tohto materiálu a odporúča rektorovi žiadosti uvedené v bodoch 1 až 7 tohto  materiálu v zmysle článku 3 
bod 3 smernice rektora číslo 9/2013-SR predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu do Akademického senátu STU.  
 
K BODU 10: Rôzne  
 
Prorektorka Vitková informovala, že 

 pripravila žiadosť o grant pre podporu programov Erasmus+ 
 MŠVVaŠ SR prostredníctvom SRK požiadalo o informácie o spolupráci s partnerskými vysokými školami v USA a vo Francúzsku  
 poďakovala za zvýšenie kapacity mailovej schránky 
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Prorektor Uherek 
 informoval, že z UOO STU bol doručený návrh Kolektívnej zmluvy na rok 2020na pripomienkovanie  

o  rektor požiadal, aby KZ na rok 2020 bola schválená a podpísaná do konca roka 2019 
 
Kvestor  

 informoval, že STU získala výrubové povolenie na stromy – topole, ktoré sa nachádzajú pri ťažkých laboratóriách SjF STU 
 
Predseda AS STU 

 informoval, že na FIIT STU sa uskutočnili doplňujúce voľby do AS FIIT STU 
 
 
Plánované termíny najbližších zasadnutí: 

 
 
Zapísala: 25.11.2019    Zápisnicu overil: 27.11.2019 
 
Erika Jevčáková, B.S.B.A., v.r.   Dr.h.c. Prof.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, v.r. 
 

December 02.12.2019 
KR STU 09:30 09:00 Menovanie docentov 

PAS STU 14:00  

 03.12.2019  19:00 „Advent“ koncert Technik 

 09.12.2019 VR STU 09:00  

 13.12.2019  13:00 Vianočná kapustnica 

 
16.12.2019 

V STU 09:00  

 AS STU 14:00 13:00 AS obed 

   19:00  


