AKADEMICKÝ SENÁT
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 4
zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (AS STU) konaného dňa 14.12.2015 o 14.00 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 38 senátorov
Ospravedlnení: senátori: p. Žiaček, Z. Bryndzová, F. Hajdu
Nezúčastnili sa: senátori: M. Dieška, R. Kutláková, J. Hurban
Hostia: R. Redhammer, M. Peciar, D. Faktor, Š. Stanko, S. Biskupič,
Jevčáková, A. Ujhelyiová, M. Štujber, Ľ. Vitková, M. Oravec, J. Peterka

M. Haladejová, M. Michalička, E.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie
Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS STU
26.10.2015
Aktuálne otázky STU
Návrh na doplnenie Vedeckej rady STU
Návrh na zmenu účelu dotačných prostriedkov z fondu obnovy.
Stanovisko k návrhu na vydržanie pozemkov STU v obci Nižná Boca.
Dodatok č. 6 k Pracovnému poriadku pre zamestnancov STU
Návrh dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU
Návrh dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku KHC STU
Návrh dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku UVP STU
Návrh na zmenu použitia finančných prostriedkov FEI STU z účtu predaja
majetku
Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov k NZ
Informácia o ukončovaní projektu UVP
Rôzne

K bodu 1/ – Otvorenie
Predseda Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ján Híveš privítal senátorov,
prítomných hostí a prečítal návrh programu zasadnutia Akademického senátu STU.
K bodu 2/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.
K návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky.
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí:
M. Naď – za zamestnaneckú časť AS STU a M. Ondraščin – za študentskú časť AS STU
a za overovateľov boli navrhnutí:
M. Bobrík – za zamestnaneckú časť AS STU a L. Kutlíková – za študentskú časť AS STU
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 35 členov AS STU
Hlasovanie : za : 35 proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
AS STU schválil program, skrutátorov, overovateľov zápisnice.
K bodu 3/ – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS STU
z 26.10.2015
K zápisnici zo zasadnutia AS STU dňa 26.10.2015 neboli vznesené žiadne pripomienky.
P AS STU, konané dňa 30.11.2015 sa zaoberalo prípravou programu aktuálneho zasadania AS STU. Rektor
predložil písomné materiály na rokovanie. Predseda AS poveril predsedov komisií (LK a EK), ktorých sa body
programu týkajú, aby zabezpečili prerokovanie týchto materiálov vo svojich komisiách.
Obe komisie, t. j. legislatívna a ekonomická komisia AS STU zasadali dňa 07.12.2015.
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K bodu 4/ – Aktuálne otázky STU
p. rektor informoval prítomných o aktuálnych otázkach a dôležitých udalostiach, ako:






MŠVVaŠ SR zverejnilo Návrh metodiky dotácií zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám a Návrh rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2016. Rozpis
dotácií je tento krát urobený kvadratickým spôsobom, čo je pre STU prínosom.
Komplexná akreditácia – rozhodnutia boli doručené.
UVP – stav a finančné vysporiadanie projektov + nové výzvy – väčšina projektov za obdobie 2008 - 2013
je ukončená, ide najmä o fakultné projekty.
STU obdržala nové oprávnenie vykonávať výskum a vývoj – oprávnenie sme žiadali na projekty APVV
a ŠVaV.
STU bola oslovená VÚZ-PI SR vo veci odkúpenia hlasovacích práv, po nezávislom ocenení budú
prijaté ďalšie kroky v tejto veci.

Aktivity a udalosti v novembri a decembri 2015:
 dňa 28.11.2015 sa na pozvanie ministra ŠVaŠ SR uskutočnil okrúhly stôl o vysokých školách, vede
a výskume, ktorého cieľom bola odborná diskusia rozčlenená do troch tematických celkov:
- financovanie vysokých škôl
- hodnotenie kvality a akreditácia VŠ
- hodnotenie kvality vedy a výskumu
 dňa 01.12.2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie UVP Mlynská dolina a auly na FIIT STU za účasti
predsedu NR SR
- následne boli odovzdané čestné doktoráty za prítomnosti prezidenta SR
 dňa 04.12.2015 sa uskutočnilo v Trnave slávnostné otvorenie UVP CAMBO TT
 v dňoch 03.-04.12.2015 sa uskutočnilo spoločné zasadnutie SRK a ČKR
 p. rektor informoval aj o reprezentačnom plese STU, ktorý sa bude konať 15.01.2016 bude o 19:00h.
v Starej tržnici
 dňa 01.12.2015 bola vymenovaná nová dekanka FIIT STU, prof. Ing. Mária Blieliková, PhD.
 naďalej prebieha proces vysporiadania pozemkov pri nehnuteľnostiach SvF, R-STU Vazovova-Mýtna
a ÚZ ŠD
Rektor ďalej informoval o rokovaní Kolégia rektora ako aj vedenia STU.
V rámci tohto bodu rokovania vystúpil ako hosť prof. Kováč – zástupca AS STU v RVŠ s informáciou k hlavnej
agende RVŠ ako aj k rokovaniu o metodike rozpisu dotácií.
Keďže nie je členom AS STU ponúkol svoj mandát, senátori opätovne potvrdili jeho mandát v RVŠ.
Diskusia:
Senátor Roháľ-Iľkiv v rámci diskusie vystúpil k dodaniu prístrojov pre UPV.
Rektor STU reagoval stručným vysvetlením k celému procesu dodania v období decembra 2015 - fakturácia –
MŠVVaŠ až v budúcom roku 1.výzva, fázovanie (na prístroje s dodacou lehotou v decembri),
Ďalej spomenul aj otvorenie UVP Ba centrum plánované na mesiac február 2016 (na SjF STU a následne
na FCHPT).
K bodu 5/ - Návrh na doplnenie nového člena Vedeckej rady STU
Rektor STU predložil a informoval o návrhu na doplnenie nového člena Vedeckej rady STU v zmysle § 11 ods. 2
Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Hlasovanie o návrhu vyžaduje tajnú voľbu, preto predseda AS STU, nevysvetlil spôsob realizácie volieb
tajným hlasovaním a dal o tomto spôsobe realizácie volieb hlasovať.
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
Hlasovanie : za : 36 proti : 0 zdržal sa : 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
Návrh uznesenia č. 4.1/2015.
AS STU v zmysle § 9 ods. 1 písm. e) Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách schvaľuje návrh rektora na
vymenovanie prof. Ing. Máriu Bielikovú, PhD. za členku Vedeckej rady STU.
V zmysle uvedených zákonov sa voľby uskutočnili tajným hlasovaním.
Počet členov senátu prítomných na voľbe: 36
Počet vydaných hlasovacích lístkov:
36
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
36
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Získaný počet hlasov:
počet platných hlasovacích lístkov: 35
počet
za:
proti:
zdržal sa:
počet neplatných hlasovacích lístkov:

33
0
2
1

AS STU schválil uznesenie č. 4.1/2015 väčšinou hlasov.
K bodu 6/- Návrh na zmenu účelu dotačných prostriedkov z fondu obnovy.
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý v stručnosti uviedol tento bod
programu rokovania AS STU, vysvetlil jeho podstatu a odovzdal slovo p. Hudecovi – predsedovi EK AS STU,
ktorý informoval senátorov a hostí AS STU o predloženom materiály prerokovanom v EK AS STU jednak čo sa
týka čo sa týka zmeny účelu dotačných prostriedkov z fondu obnovy a jednak zmeny použitia finančných
prostriedkov FEI STU z účtu predaja majetku a odporúča AS STU predmetný materiál s pripomienkami EK AS
STU schváliť.
Predseda AS STU vyhlásil k tomuto bodu diskusiu, ktorá bola mimoriadne obsiahla s vystúpením viacerých
senátorov a v mnohých diskusných príspevkoch sa názory na daný predložený materiál rozchádzali v zásadných
bodoch.
Senátor Roháľ-Iľkiv uviedol, aby prijatím a schválením tohto bodu nebola znemožnená potreba výmeny okien na
SjF a zateplenia na budúci rok.
Rektor STU uviedol, že tieto prostriedky, ktoré by boli poskytnuté FA na úhradu výmeny okien sú vlastne ušetrené
finančné zdroje SjF, ktoré jej boli poskytnuté na výmenu okien z FO, s čím súhlasilo aj vedenie fakulty a všetci
dekani.
Kvestor STU uviedol, že tieto prostriedky sú z dotácií a bolo by dobré aby boli minuté.
Dekanka FA vystúpila so žiadosťou o podporu návrhu na použitie finančných prostriedkov pre FA STU na hore
uvedený účel.
Senátor Hruštinec nadniesol potrebu vypracovania plánu potreby prideľovania prostriedkov z fondu obnovy na
jednotlivé fakulty.
Senátor Čaplovič sa vyjadril k vyčleneniu sumy 20 000 € z ušetrených prostriedkov SjF na vypracovanie štúdie o
uskutočniteľnosti rekonštrukcie bazénu na ŠDaJ s tým, že navrhuje aby do tohto procesu bola zakomponovaná aj
štúdia uskutočniteľnosti rekonštrukcie bazénu na MTF.
Senátor Janíček podporil tento návrh.
Senátor Bobrík podal svoje stanovisko k vypracovaniu projektov na rekonštrukcie bazénov a súhlasil s pôžičkou SjF
pre FA.
Kvestor STU uviedol, že čiastka 20 000 € je účelovo vyčlenená konkrétne na štúdiu uskutočniteľnosti rekonštrukcie
bazénu na ÚZ ŠDaJ.
Senátor Čaplovič opätovne žiada začleniť do tejto štúdie aj rekonštrukciu bazénu na MTF Trnava.
Rektor STU vysvetľuje, že táto čiastka sa týka len štúdie uskutočniteľnosti rekonštrukcie bazénu na ÚZ ŠDaJ.
Senátor Dický navrhuje, aby bola vypracovaná štúdia potreby rekonštrukcie bazénov na všetkých fakultách, a až
potom by sa malo pristupovať k zadávaniu projektov na ich rekonštrukcie.
Senátorka Končeková – 20 tis. € vysoká cena za vypracovanie jednej štúdie.
Dekan MTF sťahuje návrh na začlenenie bazénu MTF do vypracovania štúdie uskutočniteľnosti rekonštrukcie
bazénu na ŠDaJ.
Senátor Šooš podporil potrebu vypracovania určenia postupnosti obnovy budov.
Kvestor STU ešte raz vystúpil so stanoviskom k štúdii na vypracovanie uskutočniteľnosti rekonštrukcie bazéna na
ŠDaJ.
Senátor Janíček vyslovil názor, aby sa všetky ušetrené financie na SjF použili pre FA.
Rektor STU sa vyjadril proti diskusiám k predmetnej štúdii uskutočniteľnosti rekonštrukcie bazénu na ÚZ ŠDaJ
Senátor Bobrík sa ešte raz svojim príspevkom vrátil k predmetnej „štúdii“.
Rektor STU na základe nejednotnosti a rôznorodosti názorov k prerokovávanému bodu č. 6 Programu
zasadnutia AS STU stiahol tento materiál z rokovania AS STU.
K bodu 7/ - Stanovisko k návrhu na vydržanie pozemkov STU v obci Nižná Boca.
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý oboznámil senátorov o predloženom
stanovisku k návrhu na vydržanie pozemkov STU v obci Nižná Boca a predložil súhlasné stanovisko s vydržaním
nehnuteľností vo vlastníctve STU v užívaní SvF STU. Pozemky užívajú fyzické osoby, ktoré požiadali o vydržanie
nehnuteľností vo vlastníctve STU. Jedná sa o trvalé trávnaté porasty o výmere 46,0 m2 a 78,0 m2 .
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie
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Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia č. 4.2/2015:
AS STU schvaľuje vyjadrenie k vydržaniu nehnuteľností vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave a odporúča materiál predložiť na schválenie Správnej rade STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1)
AS STU schválil uznesenie č. 4.2/2015 väčšinou hlasov.
K bodu 8/ - Dodatok č. 6 k Pracovnému poriadku pre zamestnancov STU
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý oboznámil senátorov o predloženom
materiály a informoval o potrebe úpravy Pracovného poriadku v súlade s Legislatívnym zámerom úpravy PP pre
zamestnancov STU.
Predsedníčka LK informovala o predloženom materiály. UOO STU v súlade s § 12 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyjadrila po zapracovaní ňou vznesených
pripomienok a pripomienok LK AS STU predchádzajúci súhlas s vydaním predmetného vnútorného prepisu dňa
07.12.2015.
Predsedníčka LK predniesla stanovisko LK k predloženému materiálu. Legislatívna komisia Akademického senátu
STU odporúča Dodatok č. 6 k Pracovnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave po prerokovaní v
Akademickom senáte STU vydať so zapracovanými pripomienkami UOO STU a legislatívnej komisie.
Predkladateľ akceptuje pripomienky LK AS STU.
Diskusia :
Senátor Nahálka sa prihlásil do diskusie s pripomienkou k bodu 4. Etického kódexu, a to k druhej vete tohto bodu.
Je toho názoru, že zamestnanec: podpisovať môže iba svojím menom, ale má uviesť mená kolegov a študentov .....,
ktorí sa spolupodieľali na získaní výsledkov.
Rektor STU mal pripomienku k bodu 13. pripomienok LK AS, čl. 5 bod 1 písm. d) pojmu „zneužitie“
a „používanie“. Po vysvetlení predsedníčkou LK AS rektor STU rešpektuje názor legislatívnej komisie.
Zástupcovia UOO STU prítomní na zasadnutí AS súhlasia s uvedenými pripomienkami
Po ukončení diskusie dal predseda AS STU o predloženom návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia č. 4.3/2015:
AS STU schvaľuje Dodatok číslo 6 k Pracovnému poriadku pre zamestnancov Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave so zapracovanými pripomienkami legislatívnej komisie AS STU a odporúča
predmetný dodatok vydať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1)
AS STU schválil uznesenie č. 4.3/2015 väčšinou hlasov.
K bodu 9/ - návrh dodatok č. 4 Organizačnému poriadku Rektorátu STU
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý uviedol, že potreba vypracovať
dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU vyplynula z potreby aktualizácie vnútorného predpisu
s ohľadom na zmeny a aktualizácie činností riadených prorektormi a kvestorom a doplnením činností útvaru
hlavného kontrolóra.
Predsedníčka LK predniesla stanovisko LK k predloženému materiálu. Legislatívna komisia Akademického senátu
STU odporúča Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave po
prerokovaní v Akademickom senáte STU vydať so zapracovanými pripomienkami legislatívnej komisie.
Diskusia:
Kvestor STU podal vysvetlenie k prechodu niektorých útvarov pod kanceláriu kvestora. Napr. UTIČ sa rozdelí
majetok pod PaOÚ, investície pod kvestora STU a vznikne nový referát daní.
Senátor Bobrík sa prikláňa k súčasnému modelu kompetencíí,
Kvestor STU vysvetlil čo sa týka ÚR a RČ, ktorý metodicky riadi a usmerňuje avšak podotkol, že kompetencie
týkajúce sa energetiky zostávajú na samotných dekanoch. (revízie)
Senátor Hudec mal pripomienku k tabuľkovej časti príloha č. 1b OP R-STU-organizačná schéma – chýba mu tam
UVP väzba súčastí STU.
Vysvetlenie podal rektor STU, že tento materiál (príloha č.1b) rieši OP Rektorátu a nie organizačných zložiek
súčastí STU.
Po ukončení diskusie dal predseda AS STU o predloženom návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia č. 4.4/2015:
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AS STU prerokoval návrh Dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU a odporúča predmetný
predpis vydať so zapracovanými pripomienkami legislatívnej komisie.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1)
AS STU schválil uznesenie č. 4.4/2015 väčšinou hlasov.
K bodu 10 – Návrh dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Know-how centra STU
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý uviedol, že potreba vypracovania
a predloženia tohto materiálu vyplynula z dôvodu už schválených grantov UVP Science City a UVP
CAMBO povinnosť zriadenia resp. rozšírenia univerzitných inkubátorov na oba vedecké parky ako merateľného
parametra výstupu projektov a ich napojenia na UVP.
Predsedníčka LK predniesla stanovisko LK k predloženému materiálu. Legislatívna komisia Akademického senátu
STU odporúča bez pripomienok Organizačný poriadok Know-how centa STU po prerokovaní v Akademickom
senáte STU vydať.
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia č. 4.5/2015:
AS STU prerokoval návrh Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Know-how centra STU a odporúča
predmetný interný predpis vydať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 4.5/2015 .
K bodu 11/ - Návrh dodatku číslo 3 k Organizačnému poriadku Univerzitného vedeckého parku STU v
Bratislave
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý v stručnosti uviedol materiál
týkajúci sa doplnenia činností UVP STU o vybrané vzdelávacie aktivity a poskytovanie vzdelávania na treťom
stupni štúdia.
Predsedníčka LK predniesla stanovisko LK k predloženému materiálu. Legislatívna komisia Akademického senátu
STU odporúča bez pripomienok Organizačný poriadok UVP STU po prerokovaní v Akademickom senáte STU
vydať.
Diskusia:
Senátor Čaplovič – poukázal najmä na spoločné subjekty – hlavne na prerozdeľovaní financií, nie podľa
zamestnancov fakúlt pracujúcich na projekte – ide tu vlastne o univerzitné pracovisko, ďalej na vytvorenie
infraštruktúry : – výskumní pracovníci – servisní pracovníci na zabezpečenie výstupov.
Senátor Rohaľ-Iľkiv opätovne načrtol problém financovania ľudí podieľajúcich sa na UVP.
Po ukončení diskusie dal predseda AS STU o predloženom návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia č. 4.6/2015:
AS STU prerokoval návrh Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku UVP STU v Bratislave bez pripomienok
a odporúča predmetný interný predpis vydať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
(za: 32, proti: 0, zdržal sa: 4)
AS STU schválil uznesenie č. 4.6/2015 väčšinou hlasov.
K bodu 11/ - Návrh na zmenu použitia finančných prostriedkov FEI STU z účtu predaja
majetku
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý uviedol, že všetky fakulty si už
vyčerpali svoje kvóty na zateplenie budov až na FEI. Z dôvodu zabezpečenia úhrady faktúr od dodávateľa za
vykonané práce dekan FEI STU požiadal rektora STU o možnosť použitia vyčlenených a nevyčerpaných finančných
prostriedkov pridelených pre FEI z účtu predaja majetku, a teda o ich preklasifikovanie pre použitie na úhradu faktúr
za revitalizáciu objektov FEI.
Predseda EK informoval o prerokovaní a zaujatí stanoviska EK STU. Ekonomická komisia AS STU prerokovala
túto zmenu a po argumentačnom zdôvodnení odporúča predložený materiál schváliť bez pripomienok.

5

Diskusia:
Dekan FEI p. Oravec ako hosť zasadnutia AS STU podal senátorom podrobnejšiu informáciu k tomuto bodu.
Senátor Uherek vyjadril podporu k tomuto návrhu.
Rovnako sa kladne vyjadrili k návrhu v rámci diskusie rektor STU ako aj kvestor STU.
Senátor Šooš zaujal k tomuto návrhu stanovisko s menšími pripomienkami.
Po ukončení diskusie dal predseda AS STU o predloženom návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia č. 4.7/2015:
AS STU schvaľuje Návrh na zmenu použitia finančných prostriedkov FEI STU z účtu predaja majetku bez
pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1)
AS STU schválil uznesenie č. 4.7/2015 väčšinou hlasov.
K bodu 13 – Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov k NZ
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý materiál uviedol.
Predseda EK informoval o prerokovaní a zaujatí stanoviska EK STU. Ekonomická komisia AS STU prerokovala
žiadosti o nájom a odporúča predložený materiál schváliť bez pripomienok.
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia č. 4.8/2015:
AS STU schvaľuje udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na nájom dočasne nepotrebného
nehnuteľného majetku STU s nájomcami podľa priloženej tabuľky.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1)
AS STU schválil uznesenie č. 4.8/2015 väčšinou hlasov .

1.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Nájomca:

2.
1

PARTNER TECHNIC, spol. s r. o., Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava
nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 1968/B.
dodatkom č. 2 sa predlžuje NZ č. 5/2014 R-STU spolu s dodatkom č. 1/2014 s dobou
platnosti do 31.12.2015 v dočasne nepotrebnom majetku, nebytové priestory (NP)
nachádzajúce sa vo vestibule SjF STU, Bratislava, zasklený priestor – predajňa o výmere
41,00m2 a miestnosť č. 043 ako sklad o výmere 29,00m2 do 31.12.2020,
predmet nájmu spolu je 70,00m2.
predajňa kníh, učebníc a ostatnej študijnej literatúry pre študentov STU.
do 31.12.2020
predajňa 20,00 €/m2/rok - 820,00 € a miestnosť - sklad 20,00€/m2/rok – 580,00€
t. j. nájomné spolu ročne 1 400,00 €, nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k
15. dňu prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 350,00 €,
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
zálohovo fakturovať do 15.dňa 1.mesiaca daného štvrťroka. Splatnosť zálohových
a zúčtovacích faktúr je 7 kalendárnych dní. Prenajímateľ vyhotoví po uplynutí polroka
nájomcovi zúčtovaciu faktúru najneskôr do 20. dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí
štvrťroka.
František Benkovič – bufet GAMA, Mamateyová 12, 851 04 Bratislava

Príloha č. 1 Smernice rektora číslo 9/2013-SR „Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave“ zo dňa 12.12.2013.
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Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

3.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

4.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie

5.

Nájomca:

nájomca je registrovaný na OÚ Bratislava, živnostenský register č. 105-13958
dodatkom č. 2 sa predlžuje NZ č. 6/2014 R-STU spolu s dodatkom č. 1/2014 s dobou
platnosti do 31.12.2015 v dočasne nepotrebnom majetku, nebytové priestory (NP)
nachádzajúce sa na SjF STU, Bratislava, bufet o výmere 32,82m2 s skladové priestory
o výmere 37,78 m2 do 31.12.2018,
predmet nájmu spolu je 70,60m2.
poskytovanie bufetového občerstvenia a obchodných služieb.
31.12.2018
bufet 70,00 €/m2/rok – 2 297,40 € a sklady 20,00 €/m2/rok – 755,60 € t. j. nájomné
spolu ročne 3 053,00 €,
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 763,25 €,
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
zálohovo fakturovať do 15.dňa 1.mesiaca daného štvrťroka. Splatnosť zálohových
a zúčtovacích faktúr je 7 kalendárnych dní. Prenajímateľ vyhotoví po uplynutí polroka
nájomcovi zúčtovaciu faktúru najneskôr do 20.dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí
štvrťroka,
Ing. Andrej Ľupták – Centrum IT vzdelávania., Kupeckého 13, 821 08 Bratislava
nájomca je zapísaný v ŽR OÚ Bratislava, reg. č. 102-31989.
dodatkom č. 1 sa predlžuje NZ č. 71/2015 R-STU dočasne nepotrebný majetok,
nebytové priestory (NP) nachádzajúce sa na 2. poschodí budovy SjF STU, pracovisko na
Pionierskej 15, Bratislava, miestnosť č. 239 spolu s pomernou časťou spoločných
priestorov – chodba, schodisko, WC, výťah v celkovej výmere 30,80m2,
predmet nájmu spolu je 30,80m2.
zabezpečenie kurzov IT vzdelávania v rozsahu podnikateľskej činnosti.
do 31.12.2016
miestnosť č. P 239 – 60,00 €/m2/rok, t. j. ročne 1 848,00 €.
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 462,00 €,
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne
vopred a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Prenajímateľ
vyhotoví po uplynutí daného polroka zúčtovaciu faktúru za uvedený polrok najneskôr do
20.dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí polroka.
ENFEI, s. r. o., Technická 5, 821 04 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 94203/B.
dodatkom č. 2 sa mení a predlžuje Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 97/2013
R-STU spolu s dodatkom č. 1/2014 s dobou platnosti do 15.12.2015 v dočasne
nepotrebnom majetku - nebytový priestor (NP) do 31.12.2019 a kancelársky priestor č.
A3 o výmere 34,8m2 sa zamieňa od 01.01.2016 za kancelársky priestor č. A6 o výmere
16,14m2 nachádzajúci sa v objekte FEI STU na Technickej 5, Bratislava – Laboratóriá
vysokých napätí,
celková výmera podlahovej plochy je 16,14m2.
administratívna činnosť nájomcu.
do 31.12.2019
nájomné 50,70 €/m2/rok – 818,30 €, t. j. nájomné spolu ročne 818,30 €
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 204,50 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne
vopred a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má
v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ pre
stanovenie paušálnej sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie
vody, tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené
prepočtom podľa prenajatej plochy.
LUMI, spol. s r. o., Wolkrova 39, 851 01 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8651/B.
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Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

6.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie

7.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

dodatkom č. 1 sa predlžuje Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 76/2015 R-STU
s dobou platnosti do 31.12.2015 v dočasne nepotrebnom majetku - nebytový priestor
(NP) laboratórny priestor na 2. poschodí FEI STU, blok D, č. 216 o výmere 21,76m2 do
31.12.2019,
celková výmera podlahovej plochy je 21,76m2.
projektovanie elektrických zariadení, montáž a oprava kancelárskej a reprodukčnej
techniky a pod., v rámci svojej činnosti.
do 31.12.2019
nájomné 43,00 €/m2/rok – 935,68 €, t. j. nájomné spolu ročne 935,68 €
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 233,92 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne
vopred a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má
v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ pre
stanovenie paušálnej sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie
vody, tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené
prepočtom podľa prenajatej plochy.

Carl Zeiss Slovakia, s. r. o., Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava,
nájomca je zaregistrovaný na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 71691/B.
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa na MTF STU,
Botanická ul., Trnava –Ťažké laboratóriá súp. č. 7234, parc. č. 1484/5, katastrálne
územie Trnava - miestnosti č. 114 až 117 spolu o výmere 240,0m2 ( spolu
s príslušenstvom)nachádzajúce sa na prízemí budovy. Z toho vykurovací priestor je
213,3m2. Predmetom nájomnej zmluvy sú aj štyri parkovacie miesta v areáli
nehnuteľnosti v zmysle Čl. II bod 6. Zmluvy. Jedná sa o novú nájomnú zmluvu,
predmet nájmu spolu o výmere 240,0m2 a 4 parkovacie miesta.
realizácia administratívnych činnosť, komerčné merania a vzdelávacia činnosť.
od 01.01.2016 do 31.12.2018
kancelárie 33,00€/m2/rok– t. j. ročne nájomné za NP 7 920,00 € a parkovacie
miesto 100,0 €/1miesto/rok, t. j. 400,00 € ročne,
štvrťročná výška nájomného za NP je 1 980,00 € splatné vždy 15. deň v mesiaci
príslušného kalendárneho štvrťroka vopred, parkovacie miesta 100,0€ štvrťročne
vopred vždy do 15. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka,
nájomné je v súlade so smernicou1
náklady za dodanie elektrickej energie platí nájomca podľa nameraných hodnôt
zúčtovacou faktúrou, služby spojené s dodávkou energií bude nájomca uhrádzať
prenajímateľovi na základe vystavených faktúr štvrťročne, ktorých prílohou budú
doklady preukazujúce skutočne vynaložené náklady . Teplo a voda bude hradená
preddavkovo vo výške 494,55 € štvrťročne.
Študentský cech strojárov SjF STU, o. z., Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
nájomca je zaregistrovaný na MV SR, sekcia VS, odbor VVS pod č. VVS/1-900/909498.
dodatkom č. 1 sa predlžuje NZ č. 9873/2014 R - STU; č. 9702/0004/14 doba nájmu
v dočasne nepotrebnom majetku, nebytový priestor (NP) – časť pozemku LV č. 45, k. ú.
Bratislava Nové Mesto nachádzajúce sa v ŠD Mladá Garda, Bratislava, o výmere
48,00m2 do 31.12.2017,
predmet nájmu spolu je 48,00m2
Využívanie vonkajšieho športového ihriska za účelom posilňovania pre študentov
ubytovaných v ŠD Mladá garda..
do 31.12.2017.
nebytové priestory 1,00 €/m2/rok - 48,00 €, t. j. nájomné spolu ročne 48,00 €,
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 12,00€,
nájomné je v súlade so smernicou1
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8.

Náklady za služby
a energie:

bez úhrady

Nájomca:

Mgr. Pavol Zimermann - CHEMPAL, Vrakunská 12521/35, 821 06 Bratislava
nájomca je registrovaný na OÚ Bratislava, živnostenský regiter č. 307-15063.
dodatkom č. 2 sa predlžuje Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2014 R-STU
spolu s dodatkom č. 1 s dobou platnosti do 31.01.2015 v dočasne nepotrebnom majetku
- nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa na FEI STU, objekt „D“, 2.poschodie, č. dv.
205 a 214 spolu o výmere 37,00m2 do 31.01.2019 a rozširuje sa od 01.02.2016 o
kancelársky priestor č. 213 o výmere 13,24m2 t. j. laboratórium o výmere 22,24m2
a kancelárske priestory 28,00m2 spolu 50,24m2,
celková výmera podlahovej plochy je 50,24m2.
laboratórna a administratívna činnosť nájomcu.
do 31.01.2019.
nájomné za laboratórium 44,62 €/m2/rok – 992,34 € a kancelárie spolu 60,84 €/m2/rok1 703,52 €, t. j. nájomné spolu ročne 2 695,87€
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 673,97 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne
vopred a to vždy 15.dňa 1.mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má
v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ pre
stanovenie paušálnej sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie vody,
tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené
prepočtom podľa prenajatej plochy.

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

9.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie

10.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:

KODA – FOOD, s. r. o., Lietavská 5, 851 06 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 62384/B.
dodatkom č. 2 sa predlžuje Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2014 R-STU
spolu s dodatkom č. 1 s dobou platnosti do 31.01.2015 v dočasne nepotrebnom majetku
- nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa na FEI STU, objekt „B“ na prízemí budovy, č.
dv. P014 /bufet/ o výmere 26,93m2 do 31.01.2019 a rozširuje sa od 01.02.2016 o
kancelársky priestor č. P012 o výmere 14,25m2 t. j. bufet o výmere 26,93m2
a kancelársky priestor o výmere 14,25m2 spolu 50,24m2,
celková výmera podlahovej plochy je 41,18m2.
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia.
do 31.01.2019.
nájomné za bufet 47,27 €/m2/rok –1 272,98 € a kancelária 60,00 €/m2/rok- 855,00 €, t.
j. nájomné spolu ročne 2 127,98€
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 532,00 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne
vopred a to vždy 15.dňa 1.mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má
v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ pre
stanovenie paušálnej sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie vody,
tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené
prepočtom podľa prenajatej plochy.
Danubia NanoTech, s. r. o., Ilkovičova3, 841 04 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 31840/B.
dodatkom č. 2 sa predlžuje Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2014 R-STU
spolu s dodatkom č. 1 s dobou platnosti do 31.01.2015 v dočasne nepotrebnom majetku
- nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa na FEI STU, objekt „E“ v suteréne budovy, č.
dv. S146b o výmere 50,00m2 do 31.01.2019,
celková výmera podlahovej plochy je 50,00m2.
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied.
do 31.01.2019.
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Nájomné:

Náklady za služby
a energie

11.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie

12.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

13.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:

nájomné za laboratórium 36,02 €/m2/rok, t. j. nájomné spolu ročne 1 801,00 €,
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 450,25 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne
vopred a to vždy 15.dňa 1.mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má
v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ pre
stanovenie paušálnej sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie vody,
tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené
prepočtom podľa prenajatej plochy.
IPG Consult, s. r. o., Heyrovského 2050/10, 841 03 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 33125/B.
dodatkom č. 2 sa predlžuje Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2014 R-STU
spolu s dodatkom č. 1 s dobou platnosti do 31.01.2016 v dočasne nepotrebnom majetku
- nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa na FEI STU, objekt „D“ na 2.poschodí
budovy, č. dv. 203 o výmere 22,24m2 do 31.01.2019,
celková výmera podlahovej plochy je 22,24m2.
technické testovanie a analýza najmä v oblasti VT.
do 31.01.2019
nájomné 44,62 €/m2/rok, t. j. nájomné spolu ročne 992,35 €
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 248,09 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne
vopred a to vždy 15.dňa 1.mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má
v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ pre
stanovenie paušálnej sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie
vody, tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené
prepočtom podľa prenajatej plochy.
MIKOM SERVIS, spol. s r. o., Červeňáková 11, 841 01 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 28879/B.
dodatkom č. 2 sa predlžuje Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2014 R-STU
spolu s dodatkom č. 1 s dobou platnosti do 31.01.2016 v dočasne nepotrebnom majetku
- nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa na FEI STU, objekt „B“ na 7.poschodí
budovy, č. dv. 702 o výmere 21,56m2 do 31.01.2019,
celková výmera podlahovej plochy je 21,56m2.
využitie najmä na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, montáž el.
strojov a prístrojov ... .
do 31.01.2019
nájomné 54,57 €/m2/rok, t. j. nájomné spolu ročne 1 176,53 €
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 294,13 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne
vopred a to vždy 15.dňa 1.mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má
v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ pre
stanovenie paušálnej sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie vody,
tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené
prepočtom podľa prenajatej plochy.
S – TEAM Lab, spol. s r. o., Martina Granca 3451/10, 841 02 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 28879/B.
dodatkom č. 2 sa predlžuje Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2014 R-STU
spolu s dodatkom č. 1 s dobou platnosti do 31.01.2016 v dočasne nepotrebnom majetku
- nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa na FEI STU, objekt „B“ na 2.poschodí
budovy, č. dv. 203 o výmere 43,01m2 a kancelárie č. dv. 212 a 208 spolu o výmere
57,06m2 do 31.01.2019,
celková výmera podlahovej plochy je 100,07m2.
výroba, montáž a oprava elektrických strojov a prístrojov
do 31.01.2019
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Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

14.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

15.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

16.

Nájomca:
Predmet nájmu:

nájomné za laboratórium
38,65 €/m2/rok – 1 662,33 € a kancelárie spolu 58,57
€/m2/rok- 3 342,01 €, t. j. nájomné spolu ročne 5 004,34€
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 1 251,09 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne
vopred a to vždy 15.dňa 1.mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má
v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ pre
stanovenie paušálnej sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie vody,
tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené
prepočtom podľa prenajatej plochy.
AL gate, s. r. o., Švabinského 5, 851 01 Bratislava,
nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Ba I, oddiel: Sro, vložka č. 58350 /B .
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa
v areáli
Centrálnych laboratórií SvF STU, Technická 5, Bratislava a to v objekte CVVL:
administratívne priestory č. 105 a 106 spolu o výmere 39,40m2 a garáže č. 116 a 117
spolu o výmere 29,80m2 . Jedná sa o opakovaný nájom,
predmet nájmu spolu vo výmere: 69,20 m2 .
diagnostika konštrukcií a sietí, inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva ... .
od 01.01.2016 do 31.12.2019.
kancelárie – 50,00 €/m2/rok – 1 970,00 € a garáže - 15,00€/m2/rok – 447,00 € t. j. ročné
nájomné je 2 417,00 €.
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 604,25 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za opakované dodanie energií a služieb budú nájomcovi
fakturované zálohovo do 15 dňa 1. mesiaca príslušného štvrťroka vopred. Nájomca je
povinný uhradiť faktúru do 7 dní odo dňa vystavenia faktúry. Výška zálohových platieb
bude vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok.
Prenajímateľ vyhotoví po uplynutí zúčtovacieho obdobia, najneskôr do 20 dní
zúčtovaciu faktúru so splatnosťou 7 kalendárnych dní odo dňa jej vyhotovenia.
B. H. P. S., s. r. o., Heyrovského 10, , 841 03 Bratislava,
nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Ba I, oddiel: Sro, vložka č. 58350 /B .
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa
v areáli
Centrálnych laboratórií SvF STU, Technická 5, Bratislava a to v objekte LNK na
1.poschodí: administratívna miestnosť č. 4 o výmere 25,30m2 . Jedná sa o opakovaný
nájom,
predmet nájmu spolu vo výmere: 25,30 m2 .
administratívna činnosť firmy súvisiaca s realizáciou inžinier. stavieb, priemyselných,
bytových a občianskych stavieb, sprostredkovanie obchodu a služieb
od 01.01.2016 do 31.12.2019.
kancelária – 50,04 €/m2/rok , t. j. ročné nájomné je 1 266,00 €.
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 316,50€,
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za opakované dodanie energií a služieb budú nájomcovi
fakturované zálohovo do 15 dňa 1. mesiaca príslušného štvrťroka vopred. Nájomca je
povinný uhradiť faktúru do 7 dní odo dňa vystavenia faktúry. Výška zálohových platieb
bude vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok.
Prenajímateľ vyhotoví po uplynutí zúčtovacieho obdobia, najneskôr do 20 dní
zúčtovaciu faktúru so splatnosťou 7 kalendárnych dní odo dňa jej vyhotovenia.
H-SET, s. r. o., Holekova 6, 811 04 Bratislava.
nájomca je podnikateľom, zapísaný na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č17566/B.
dodatkom č. 1 sa predlžuje a rozširuje predmet nájmu Zmluvy o nájme nebytových
priestorov č. 67/2015 – STU; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP)
nachádzajúci sa na FCHPT STU, Radlinského 9, Bratislava, a to: ruší sa miestnosť č. S73
a nahrádza sa miest. č. S-72 spolu s č. S-75 o výmere 68,00m2 a rozširuje sa o sklad
č. S-107 o výmere 23m2,
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Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:
Náklady za služby
a energie:

17.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:
Náklady za služby
a energie:

18.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:
Náklady za služby
a energie:

19.

Nájomca:
Predmet nájmu:

predmet nájmu spolu vo výmere 91,00m2.
administratívna činnosť firmy a zámočnícka dielňa
od 01.01.2016 do 31.12.2017
kancelárie 50,00€/m2/rok –3 400,00€ ročne a sklad 20,00€/m2/rok – 460,00€ ročne,
nájomné spolu 3 860,00 €, štvrťročná úhrada nájomného je 965,00 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15 dní
po uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou
sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní
zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za
príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je
14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.
BB Consensus, s. r. o., Kollárovo námestie 9, 811 06 Bratislava.
nájomca je podnikateľom, zapísaný na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17566/B.
dodatkom č. 1 sa predlžuje doba nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.
FCHPT č. 01/2011; č. 4/2015 R – STU; dočasne nepotrebný majetok, nebytový
priestor
(NP) nachádzajúci sa na FCHPT STU, Radlinského 9, Bratislava– stará budova:
miestnosť – kancelária č. S-28 o výmere 20,00m2 a sklad č. S-28a o výmere 12,00m2 od
01.01.2016 do 31.12.2017,
predmet nájmu spolu vo výmere 32,00m2.
administratívna činnosť a skladovanie vyrobených tlačovín a propag. materiálov firmy
od 01.01.2016 do 31.12.2017
kancelária 80,00€/m2/rok –1 600,00€ ročne a sklad 21,66€/m2/rok – 260,00€ ročne,
nájomné spolu 1 680,00 €, štvrťročná úhrada nájomného je 465,00 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15 dní
po uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou
sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní
zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za
príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je
14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.
VeuCon, s. r. o., Belinského 18, 851 01 Bratislava.
nájomca je podnikateľom, zapísaný na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 52860/B.
dodatkom č. 1 sa predlžuje doba nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.
FCHPT č. 14/2014; č. 74/2014 R – STU; dočasne nepotrebný majetok, nebytový
priestor (NP) nachádzajúci sa na FCHPT STU, Radlinského 9, Bratislava– nová
budova:
miestnosť – kancelária č. P-132 o výmere 10,00m2 do 31.12.2017,
predmet nájmu spolu vo výmere 10,00m2.
využitie na kancelárske práce firmy
od 01.01.2016 do 31.12.2017
kancelária 90,00€/m2/rok – t. j. ročné nájomné je 900,00 €
štvrťročná úhrada nájomného je 225,00 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15 dní
po uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou
sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní
zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za
príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je
14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.
Axxence Slovakia, s. r. o., Poštová 1, 811 06 Bratislava.
nájomca je podnikateľom, zapísaný na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 8392/B.
dodatkom č. 2 sa predlžuje Zmluva o nájme nebytových priestorov č. FCHPT č.
13/2011; č. 44/2011 R – STU spolu s dodatkom č. 1 s dobou; dočasne nepotrebný
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Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

20.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

21.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:
Náklady za služby
a energie:

majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa na FCHPT STU, Radlinského 9,
Bratislava – nová budova: miestnosti - kancelária č. P-103a) a 103b) spolu o výmere
36,00m2 a sklad č. 1131 o výmere 36,00m2 do 31.12.2017,
predmet nájmu spolu vo výmere 72,00m2.
využitie na administratívne práce firmy
od 01.01.2016 do 31.12.2017
kancelárie spolu 100,00€/m2/rok – 3 600, 00 € a sklad 20,00€/m2/rok – 720,00 € t. j.
ročné nájomné je 4 320,00 €,
štvrťročná úhrada nájomného je 1 080,00 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15 dní
po uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou
sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní
zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za
príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je
14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.
STUVITAL, s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava.
nájomca je podnikateľom, zapísaný na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 61592/B.
dodatkom č. 2 sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov č. FCHPT
č. 03/2013; č. 53/2013 R – STU spolu s dodatkom č.1 s dobou platnosti do 30.06.2018;
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa na FCHPT STU,
Radlinského 9, Bratislava– nová budova: miestnosti – kancelária č. P-114 o výmere
20,00m2 sa rozširuje o sklad č. S-135 o výmere 12,0m2, sklad č. S-149 o výmere
22,0m2
a laboratórium č. S-136 o výmere 40,0m2 ,
predmet nájmu spolu vo výmere 94,00m2.
využitie na administratívne práce firmy
do 30.06.2018
kancelária 60,00€/m2/rok – 1 200, 00 € ( výška nájmu znížená o 33% z dôvodu, že sa
jedná o podnikateľský subjekt s podielom STU – nájomca je jednou z 5 spin – off
organizácií na STU), sklady spolu 10,00€/m2/rok – 340,00 € a laboratóriu 35,00€ /m2/
rok – 1 400,00 €, t. j. ročné nájomné je 2 940,00 €, štvrťročná úhrada nájomného je
735,00 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15 dní
po uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou
sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní
zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za
príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je
14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.
Ing. Michal Lazor, PhD., Clementisova 2, 040 22 Košice.
nájomca je spoločnosť zameraná na mimoškolskú vzdelávaciu činnosť.
dodatkom č. 2 sa predlžuje doba nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.
FCHPT č. 22/2013; č. 96/2013 R – STU spolu s dodatkom č. 1; dočasne nepotrebný
majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa na FCHPT STU, Radlinského 9,
Bratislava– nová budova: miestnosť – kancelária č. P-135 o výmere 18,00m2 do
31.12.2017,
predmet nájmu spolu vo výmere 18,00m2.
využitie na administratívu nájomcu
od 01.01.2016 do 31.12.2017
kancelária 90,00€/m2/rok – t. j. ročné nájomné je 1 620,00 €
štvrťročná úhrada nájomného je 405,00 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15 dní
po uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou
sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní
zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za

13

príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je
14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.
22.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:
Náklady za služby
a energie:

23.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:
Náklady za služby
a energie:

Roman Hergovits., ul. Kapt. Rašu 29 , 841 02 Bratislava.
nájomca je zapísaný na OÚ Bratislave, živn. reg. č. 104-8827.
dodatkom č. 5 sa predlžuje doba nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.
FCHPT č. 06/2011; č. 2/2011 R – STU spolu s dodatkami č. 1 až 4; dočasne
nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa na FCHPT STU,
Radlinského 9, Bratislava– nová budova: sklad č. S-124b) o výmere 16,00m2 do
31.12.2017,
predmet nájmu spolu vo výmere 16,00m2.
využitie na administratívu nájomcu
od 01.01.2016 do 31.12.2017
sklad 20,00€/m2/rok – t. j. ročné nájomné je 320,00 €
štvrťročná úhrada nájomného je 80,00 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15 dní
po uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou
sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní
zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za
príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je
14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.
Ing. Peter Šimurka, Vajnorská 82 , 831 03 Bratislava.
nájomca je zapísaný na OÚ Bratislave, živn. reg. č. 104-4611.
dodatkom č. 5 sa predlžuje doba nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.
FCHPT č. 06/2011; č. 2/2011 R – STU spolu s dodatkami č. 1 až 4; dočasne nepotrebný
majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa na FCHPT STU, Radlinského 9,
Bratislava– nová budova: sklad č. S-124a) o výmere 16,00m2 do 31.12.2017,
predmet nájmu spolu vo výmere 16,00m2.
využitie na administratívu nájomcu
od 01.01.2016 do 31.12.2017
sklad 20,00€/m2/rok – t. j. ročné nájomné je 320,00 €
štvrťročná úhrada nájomného je 80,00 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15 dní
po uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou
sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní
zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za
príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je
14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.

K bodu 14/ - Informácia o ukončovaní projektu UVP
Predseda AS STU odovzdal slovo rektorovi STU, ktorý informoval prítomných senátorov a hostí o priebehu
čerpania finančných prostriedkov ako aj o spôsobe ukončovania projektov. Poukázal na to, že všetky čerpania
musia byť korektne preukázateľné, nakoľko neustále podliehajú kontrolám na všetky nákupy, tak zo strany MŠVaŠ
ako aj SFK.... .
Informoval tiež o ukončení opláštenia FCHPT a o odovzdaní celého staveniska. Na úhrade sa fakulta podieľala 5%.
Informoval tiež o jednom ešte neukončenom projekte – ALLEGRO/SAV.
Na záver poďakoval všetkým odborným, vedeckým a výskumným pracovníkom, ktorí na projektoch participovali.
K bodu 15/ – Rôzne
1/ predseda AS STU informoval prítomných senátorov a hostí o obdržanom anonymnom podaní,
2/ rektor STU informoval o žiadosti študentov na zabezpečenie niekoľkých parkovacích miest prípadne
inej možnosti parkovania pri ŠD NB a ŠD Svoradov; zabezpečiť riešenie tejto úlohy bol poverený riaditeľ
ÚZ ŠDaJ p. Hulík, ktorý prítomných oboznámil o probléme parkovania
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3/ rektor STU informoval aj o možnosti zriadenia materskej škôlky na univerzite pre deti zamestnancov
STU, v rámci diskusie senátori Beňo, Dický, Kováčik, Bobrík predniesli rôzne názory na túto tému, avšak
prevažovali negatíva – najmä vzdialenostný problém,
4/ senátor Hudec ako predseda EK AS navrhuje AS prijať uznesenie vyplývajúce so záverov rokovania EK
AS STU v znení: AS STU žiada vedenie STU predložiť pravidlá používania a plán použitia fondu obnovy
na celé funkčné obdobie, t. j. 4 roky vrátane uvedenia spolufinancovania zo strany účasti STU do termínu
prerokovania rozpočtu STU v AS STU.
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia č. 4.9/2015:
AS STU žiada vedenie STU predložiť pravidlá používania a plán použitia fondu obnovy na celé
funkčné obdobie, t. j. 4 roky vrátane uvedenia spolufinancovania zo strany účasti STU do termínu
prerokovania rozpočtu STU v AS STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za: 27, proti: 0, zdržal sa: 7)
AS STU schválil uznesenie č. 4.9/2015 väčšinou hlasov .
5/ rektor STU informoval o Reprezentačnom plese STU, ktorý sa uskutoční dňa 15.01.2016 o 19:00 hod.
v Starej tržnici.
6/ najbližšie riadne zasadnutie AS STU sa uskutoční 29.02.2016 v zmysle schváleného
harmonogramu,
7/ predseda AS STU žiada senátorov o informáciu - vopred (mailom, telefonicky) –v prípade svojej
neúčasti na zasadnutiach AS STU,

Ján H í v e š, v.r.
predseda AS STU
Overovatelia zápisnice:
M. Bobrík, v.r.
L. Kutlíková, v.r.

Zapísala: Magdaléna Dubecká
tajomníčka AS STU
14.12.2015

15

