AKADEMICKÝ SENÁT
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 3
zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (AS STU) konaného dňa 26.10.2015 o 14.00 hod.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov
Ospravedlnení: senátori: V. Nečas, F. Uherek, M. Hanic, T. Kováčik
Nezúčastnili sa: senátori: M. Dieška, R. Majerník, R. Kutláková, J. Hurban
Hostia: R. Redhammer, M. Peciar, D. Faktor, Š. Stanko, S. Biskupič, M. Haladejová, M.
Michalička, E. Jevčáková, R. Zsigo
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie
Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení
zo zasadania AS STU 25.05.2015
Aktuálne otázky STU
Návrh na doplnenie Vedeckej rady STU
Návrh na vymenovanie na uvoľnené miesto členov a predsedu Disciplinárnej
komisie STU
Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho študijného programu
investičné plánovanie v priemyselnom podniku v akademickom roku 2016/2017
na ÚM STU
Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho študijného programu
priestorové plánovanie v akademickom roku 2016/2017 na ÚM STU
Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku STU
Organizačný poriadok Vydavateľstva STU
Informácia o stave ukončovania projektov ŠF EÚ
Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov k NZ
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.
Predseda senátu navrhol presunúť bod 5/ v rámci programu a prerokovať ho pred začatím prvej
prestávky zasadnutia AS STU. Súčasne navrhol doplniť tento bod o návrh na člena Správnej
rady STU za zamestnaneckú časť AS STU. Po krátkej diskusii s členmi senátu sa doplňujúci bod
presunul na koniec programu zasadnutia, aby sa zbytočne neblokovala študentská časť AS STU.
K bodu 2/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
a voľba členov volebnej komisie.
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí:
L. Rollová – za zamestnaneckú časť AS STU a P. Beňo – za študentskú časť AS STU
a za overovateľov boli navrhnutí:
F. Ridzoň – za zamestnaneckú časť AS STU a Z. Bryndzová – za študentskú časť AS STU
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Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
Hlasovanie : za : 36 proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
Predseda AS STU dal hlasovať o upravenom programe rokovania AS STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1)
Návrh bol schválený väčšinou hlasov.
Bod 5. programu rokovania AS STU vyžaduje ustanovenie volebnej komisie pre tajnú voľbu,
preto za členov volebnej komisie AS STU boli navrhnutí:
Janka Zajacová
Milan Andráš
Miroslav Bobrík
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovali sa 36 členov AS STU
Hlasovanie : za : 36 proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
Volebná komisia si zvolila predsedu volebnej komisie ktorou sa stala J. Zajacová

AS STU schválil program, skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnú komisiu.
K bodu 3/ – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení
zo zasadania AS STU z 29.06.2015
K zápisnici zo zasadnutia AS STU dňa 29.06.2015 neboli vznesené žiadne pripomienky.
PAS STU, konané dňa 12.10.2015 sa zaoberalo prípravou programu zasadania AS STU. Rektor
predložil písomné materiály na rokovanie. Predseda AS poveril predsedov komisií (LK, PK
a EK), ktorých sa body programu týkajú, aby zabezpečili prerokovanie týchto materiálov
vo svojich komisiách.
Pedagogická komisia zasadala dňa 19.10.2015, legislatívna komisia AS STU zasadala riadne
dňa 19.10.2015 a operatívne dňa 26.10.2015, a ekonomická komisia zasadala dňa 26.10.2015.
K bodu 4/ – Aktuálne otázky STU
p. rektor informoval prítomných o aktuálnych otázkach a dôležitých udalostiach, ako:
°
°
°

Komplexná akreditácia – úspešne ukončená, čakáme na podpísané dokumenty
ACCORD
UVP

Aktivity a udalosti v mesiaci september 2015:
o Integrácia 2015
o stretnutie SARIO/LandRover/STU
o pri príležitosti otvorenia AR zástupca Volkswagen, a.s. odovzdal za prítomnosti
ministra školstva dva elektrické automobily e-up
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o uskutočnilo sa slávnostné otvorenie učebne moderných technológií DIGILAB
SAMSUNG FIIT STU
o Letná univerzita
o návšteva ministerky Etiópie pre vedu a techniku
o stretnutie 4TU v Prahe (Praha, Bratislava, Viedeň a Budapešť)
Aktivity a udalosti v mesiaci október 2015
o UVP konferencia
o slávnostné otvorenie špecializovaného Centra pre High Resolution
nanodiagnostiku
o účasť STU na veľtrhoch Vapac, Gaudeamus
o účasť v sprievode prezidenta SR na jeho pracovnej ceste v Nemecku (Fínsko
a Estónsko dekanka Vitková, Bulharsko v novembri prorektor Moravčík)
o v rámci H2020 by sa malo budúci rok na Slovensku uskutočniť ICT Proposers
day – obhliadka priestorov
o informácia o zvolení novej dekanky na FIIT
Rektor ďalej informoval o rokovaní Kolégia rektora ako aj vedenia STU.
Diskusia:
Senátori Hruštinec a Dický reagovali na aktuálnu tému ubytovania migrantov v ÚZ STU
v Gabčíkove – rektor STU reagoval stručným vysvetlením k ubytovaniu a stravovaniu
ubytovaných s tým, že v najbližšej dobe sa prejaví pozitívny výsledok poskytnutia týchto
služieb, ktoré sa realizujú na základe podpísanej Zmluvy s MV SR a jej dodatkov.
Senátor Ridzoň vyjadril svoj názor k otázke zamestnanosti a stabilizácii zamestnancov, najmä
fakúlt – rektor STU reagoval a apeloval na zodpovednosť fakúlt budovať si „pracovný zbor“,
zvýšiť záujem o projekty.
K bodu 6/- Návrh na vymenovanie na uvoľnené miesto členov a predsedu Disciplinánej
komisie STU
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý predniesol
návrh na vymenovanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie STU (DK STU), a to v zložení
doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. – predseda a členovia Adam Juhás, študent I. stupňa štúdia na ÚM
STU, Bc. Michaela Konečná, študentka II. stupňa štúdia na ÚM STU a Ing. Filip Gulan, študent
III. stupňa štúdia na ÚM STU na dobu od 27. októbra 2015 do 29. októbra 2017, t. j. na dobu
odo dňa nasledujúceho po dni schválenia AS STU do konca funkčného obdobia člena a predsedu
DK STU, ktorých členstvo zaniklo.
J. Zajacová predsedníčka Legislatívnej komisie AS STU (LK AS STU) konštatovala, že materiál
bol prerokovaný v komisii, ktorá ho odporúča schváliť bez pripomienok.
Senátor Dický mal drobnú pripomienku k navrhnutým členom študentskej časti – z akej súčasti
STU sú.
Po ukončení diskusie dal predseda AS STU o predloženom návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia č. 3.1/2015
AS STU schvaľuje vymenovanie na uvoľnené miesto členov a predsedu Disciplinárnej
komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. –
predseda, členovia: Adam Juhás, Bc. Michaela Konečná, Ing. Filip Gulan.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
(za: 36, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 3.1/2015 jednomyseľne.
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K bodu 7/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho programu Investičné
plánovanie v priemyselnom podniku v akademickom roku 2016/2017 na ÚM STU
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý oboznámil
senátorov o predloženom materiály.
Senátor Dický predseda Pedagogickej komisie AS STU (PK AS STU) konštatoval, že materiál
bol s malými formálnymi pripomienkami prerokovaný v komisii, ktorá ho odporúča schváliť
bez pripomienok.
V tomto kontexte sa spýtal, či je ÚM STU materiálne a finančne vybavený na pokrytie výdavkov
spojených s predloženým materiálom, najmä výučby v anglickom jazyku.
Senátor Finka potvrdil pokrytie a schopnosti zabezpečiť výučbu v anglickom jazyku, kapacity
na ÚM STU sú a sú pokryté aj mzdové nároky, čo potvrdil aj rektor STU.
Po ukončení diskusie dal predseda AS STU o predloženom návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia č. 3.2/2015:
AS STU schvaľuje podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho programu Investičné
plánovanie v priemyselnom podniku v akademickom roku 2016/2017 na ÚM STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
(za: 36, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 3.2/2015 jednomyseľne.
K bodu 8/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho programu Priestorové
plánovanie v akademickom roku 2016/2017 na ÚM STU
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý oboznámil
senátorov o predloženom materiály.
Senátor Dický predseda Pedagogickej komisie AS STU (PK AS STU) konštatoval, že materiál
bol s malými formálnymi pripomienkami prerokovaný v komisii, ktorá ho odporúča schváliť bez
pripomienok.
V tomto kontexte sa opäť spýtal, či je ÚM STU materiálne a finančne vybavený na pokrytie
výdavkov spojených s predloženým materiálom, najmä výučby v anglickom jazyku.
Senátor Finka potvrdil pokrytie a schopnosti zabezpečiť výučbu v anglickom jazyku, kapacity
na ÚM STU sú a sú pokryté aj mzdové nároky, čo potvrdil aj rektor STU.
Po ukončení diskusie dal predseda AS STU o predloženom návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia č. 3.3/2015:
AS STU schvaľuje podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho programu Priestorové
plánovanie v akademickom roku 2016/2017 na ÚM STU
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
(za: 36, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 3.3/2015 jednomyseľne.
K bodu 9/ - Dodatok č. 4 Organizačnému poriadku STU
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý uviedol,
že potreba vypracovať dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku STU vyplynula z potreby
aktualizácie vnútorného predpisu s ohľadom na vykonané a budúce zmeny výkonu činností
niektorých súčastí STU (organizácia Vydavateľstva STU). Materiál obsahuje podrobnosti
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o právomociach dekanov STU v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predsedníčka LK predniesla stanovisko LK k predloženému materiálu. Legislatívna komisia
Akademického senátu STU odporúča Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave po prerokovaní v Akademickom senáte STU vydať
so zapracovanými pripomienkami legislatívnej komisie.
Diskusia:
Kvestor STU podal stanovisko k pripomienkam LK AS STU, ktoré sa niesli v dvoch rovinách
a to, v rovine formálnych a potom zaujal stanovisko k jednotlivým vecným pripomienkam, ktoré
akceptoval v plnom rozsahu
Senátor Hudec mal pripomienku k zaradenie VUS TECHNIK, prečo je pojatý ako zariadenie
STU. Vysvetlenie podali rektor STU a senátorka Zajacová.
Senátor Janíček diskutoval k otázke zodpovednosti dekana, konkrétne ochrany životného
prostredia (odpady) v rámci revitalizácie FEI STU. Kvestor STU podal vysvetlenie k tejto otázke
s tým, že zodpovednosť za činnosť fakulty ostáva na dekanovi v každej rovine činnosti.
Ďalej sa senátor Janíček vyjadril k dotáciám pre Vydavateľstvo STU ako aj k vydávaniu
technickej literatúry. Chýbajú informácie o ich čerpaní a o spôsobe výberu vydaných titulov.
K diskusným príspevkom podal vysvetlenie rektor STU.
Po ukončení diskusie dal predseda AS STU o predloženom návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia č. 3.4/2015:
AS STU schvaľuje Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave so zapracovanými pripomienkami legislatívnej komisie.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
(za: 34, proti: 0, zdržal sa: 2)
AS STU schválil uznesenie č. 3.4/2015 väčšinou hlasov.
K bodu 5/ - Návrh na doplnenie Vedeckej rady STU
Rektor STU predložil a informoval o návrhu na doplnenie členov 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, na základe požiadaviek členov AS STU, vysvetlil 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. 3.5/2015.
AS STU v zmysle § 9 ods. 1 písm. e) Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov a čl. 2 bod 1 Rokovacieho
poriadku Vedeckej rady STU schvaľuje návrh rektora na vymenovanie prof. Ing.
Stanislava Kmeťa, CSc. a prof. Ing. Viktora Smieška, PhD. za členov Vedeckej rady STU.
V zmysle uvedených zákonov sa voľby uskutočnili tajným hlasovaním.
Počet členov senátu prítomných na voľbe:
36
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:
36
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 36
Získaný počet hlasov:
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prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
počet platných hlasovacích lístkov: 36
počet
za:
34
proti:
2
zdržal sa:
0
Získaný počet hlasov:
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
počet platných hlasovacích lístkov: 35
počet
za:
30
proti:
2
zdržal sa:
3
AS STU schválil uznesenie č. 3.5/2015 väčšinou hlasov.
K bodu 10 – Organizačný poriadok Vydavateľstva STU
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý uviedol, že
potreba vypracovania a predloženia tohto materiálu vyplynula z potreby upraviť organizačné,
riadiace a ostatné vzťahy k univerzitnému pracovisku STU, ktoré bolo po zrušení polygrafickej
činnosti premenované z Nakladateľstva STU na Vydavateľstvo STU. Tento Organizačný
poriadok sa vydáva ako nová vnútorná, organizačná a riadiaca norma STU.
Predsedníčka LK predniesla stanovisko LK k predloženému materiálu. Legislatívna komisia
Akademického senátu STU odporúča Organizačný poriadok Vydavateľstva Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave po prerokovaní v Akademickom senáte STU vydať
so zapracovanými pripomienkami legislatívnej komisie.
Diskusia:
Senátor Nahálka požaduje, aby sa v celom materiály zakomponovalo označenie „riaditeľ
vydavateľstva“.
Senátor Dický sa spýtal, či bude činnosť Vydavateľstva STU zisková a čo bude so zriadením
a priestormi bývalého Nakladateľstva STU. Rektor STU predstavil nového riaditeľa
Vydavateľstva STU - Ing. Romana Zsiga, ďalej vysvetlil zmeny a organizáciu predmetu jeho
činnosti zameranú najmä na vydávanie študijnej literatúry, vedeckých prác, príručiek zborníkov
vedeckých prác a ostatnej odbornej literatúry po ich nezávislom posúdení. Vydávanie študijných
programov fakúlt a ostatných súčastí STU. Rozumie sa tým redakčné spracovanie rukopisov,
zabezpečenie zmluvnej agendy s tým spojenej a príprava materiálov na polygrafické
spracovanie. K otázke zriadenia bývalého Nakladateľstva poznamenal, že sa jedná o zariadenia
staré 10 – 15 rokov.
V ďalšej diskusii vystúpili senátori Hruštinec, Bobrík, Hudec s otázkami k financiám,
personálneho obsadenia Vydavateľstva STU; tlače študijnej literatúry na základe požiadaviek
fakúlt, s návrhom predložiť podnikateľský zámer do budúcnosti. Tiež bola vznesená otázka
na vlastnú produkciu, dotlač a spätnú väzbu, predprípravu tlače a pod.
Rektor STU vysvetlil filozofiu budúcej činností Vydavateľstva a poukázal na fakt,
že v súčasnosti je potrebné dokončiť už rozbehnuté činnosti a ďalej pokračovať v rámci novej
organizácie Vydavateľstva STU. Vydavateľstvo pracuje a nie je potreba ďalších financií.
Kvestor STU tiež povedal, že je prioritné otvoriť sa navonok metódou výziev k príprave
publikácií.
Po ukončení diskusie dal predseda AS STU o predloženom návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia č. 3.6/2015:
AS STU prerokoval návrh Organizačného poriadku Vydavateľstva STU (ďalej len „OP
Vydavateľstva STU“) a odporúča OP Vydavateľstva STU vydať so zapracovanými
pripomienkami legislatívnej komisie.
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Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
(za: 34, proti: 0, zdržal sa: 2)
AS STU schválil uznesenie č. 3.6/2015 väčšinou hlasov.
K bodu 11/ - Informácia o stave ukončovania projektov ŠF EÚ
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý v stručnosti
uviedol materiál o ukončených a ukončovaných projektoch financovaných zo ŠF EÚ vrátane
projektu ÚVP.
Príspevky do diskusie neboli žiadne.
Návrh uznesenia č. 3.7/2015:
AS STU prerokoval správu o stave projektov zo ŠF EÚ administrovaných na Projektovom
stredisku STU.
K bodu 12 – 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.
Senátor Dický otvoril diskusiu k otázke prenajímania študovní na ŠD STU. Vysvetlenie podal
kvestor STU ako aj senátor Beňo a rektor STU vysvetlili režim prevádzky študovní (učební)
na fakultách.
Senátor Nahálka vzniesol požiadavku, aby sa v NZ pri cene nájmu, ktoré nepodliehajú smernici
rektora č. 9/2013 –SR (napr. UTI STU) uvádzal aj porovnateľný prepočet voči cenníku
uvedenom v predmetnej smernici.
Po ukončení diskusie dal predseda AS STU o predloženom návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia č. 3.8/2015:
AS STU schvaľuje udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na nájom dočasne
nepotrebného nehnuteľného majetku STU s nájomcami podľa priloženej tabuľky.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 3.8/2015 jednomyseľne.
1.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Občianske združenie YNET, ŠD a J Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava,
nájomca je občianske združenie registrované na MV SR – č. VVS/1-900/90-17701.
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa v:
A - ŠD Mladosť, Staré grunty 53, Bratislava na:
a/ bloku „C1“ miestnosti č. 114, 115 a 116o celkovej výmere 42,44m2
b/ bloku I – 1. nadzemné podlažie(D-prízemie) – miestnosť č. 3 o výmere 36,30m2
c/ bloku I – 1. nadzemné podlažie (D-znížené prízemie) – miestnosť č. 027 a 026
spolu o výmere 73,80m2
d/ bloku I – 1. nadzemné podlažie (D-znížené prízemie) – miestnosť č. 017 a 019
spolu o výmere 32,82m2
Prenajímateľ súhlasí s umiestnením kabeláže v spoločných priestorov ŠD a
technologických skríň potrebných na chod internátnej siete v miestnostiach č. 05 – blok
A1, č. 01 – blok A2, č. 01 – blok A3, č. 01 – blok A4, č. 01 – blok B1, č. 01 – blok B2,
č. 01 – blok B3, č. 04 – blok B4, č. 05 – blok C1, č. 01 – blok C2, č. 01 – blok C3, č. 01
– C4, č. 01 – blok D1, č. 05 – blok D2, č. 01 – blok D3, č. 01 – blok D4.
B - ŠD Dobrovičova, Dobrovičova č. 14 v Bratislave nachádzajúci sa na 6.poschodí,
miestnosť č. 647A o výmere 29,50 m2
Prenajímateľ súhlasí s umiestnením kabeláže a technologických skríň potrebných na chod

7

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

2.

Nájomca:
Predmet nájmu:

1

internetovej siete na spoločných priestorov ŠD, a to na 1., 2., 3., 4., 5. a 6. poschodí.
C - ŠD Nikosa Belojanisa, Wilsonova č. 6 v Bratislave nachádzajúci sa: na 2. poschodí,
miestnosť č. 02NB 03 236 o výmere 6,27 m2 a 3. poschodí, miestnosť č. 02NB 04 336
o výmere 7,30 m2
Prenajímateľ súhlasí s umiestnením kabeláže a technologických skríň potrebných na chod
internátnej siete na spoločných chodbách ŠD, a to na 1., 2., 3., 4. a 5. poschodí.
D - ŠD Jura Hronca, Bernolákova ulica č. 1 v Bratislave nachádzajúci sa:
a/ na bloku B - miestnosť č. 02HB 03 222 o výmere 15,20 m2
b/ na bloku A – miestnosť č. 02HA 04 3006 o výmere 14,44 m2
c/ na bloku B – miestnosť č. 02HB 12 1122 o výmere 15,20 m2
Prenajímateľ súhlasí s umiestnením kabeláže v spoločných priestoroch ŠD a
technologických skríň potrebných na chod internátnej siete v miestnostiach č. A1/1 –
A11/1, B1/1 – B11/1,spolu s príslušenstvom nebytového priestoru, ktorý nájomca užíva,
a to spoločné priestory – chodba a WC (pomerná časť). Jedná sa opakujúcu sa nájomnú
zmluvu,
predmet nájmu spolu o výmere 185,36 m2 v ŠD Mladosť, 29,50 m2 v ŠD Dobrovičova,
13,57 m2 v ŠD NB a 44,65 m2 v ŠD JH.
užívanie pre potreby zabezpečenia chodu internátnej siete.
od 01.11.2015 do 31.10.2017
ŠD Mladosť 7,00 € / m2/ rok (185,36m2) = 1.297,52 € ročne, využitie spoločných
priestorov na inštaláciu kabeláže pre ubytovaných študentov v ŠD Mladosť 0,55 € /
ubytovaný študent / rok (1645 počet ubytovaných študentov) = 904,75 € ročne
ŠD Dobrovičova 7,00 € / m2/ rok (29,50 m2) = 206,50 € ročne, využitie spoločných
priestorov na inštaláciu kabeláže pre ubytovaných študentov v ŠD Dobrovičova 0,55 € /
ubytovaný študent / rok (555 počet ubytovaných študentov) = 305,25 € ročne
ŠD Nikosa Belojanisa, Wilsonova 7,00 € / m2/ rok (13,57 m2) = 94,99 € ročne, využitie
spoločných priestorov na inštaláciu kabeláže pre ubytovaných študentov v ŠD Nikosa
Belojanisa 0,55 € / ubytovaný študent / rok (205 počet ubytovaných študentov) = 112,75 €
ročne.
ŠD Jura Hronca 7,00 € / m2/ rok (44,84 m2) = 313,88 € ročne, využitie spoločných
priestorov na inštaláciu kabeláže pre ubytovaných študentov v ŠD Jura Hronca 0,55 € /
ubytovaný študent / rok (808 počet ubytovaných študentov) = 444,40 € ročne,
výška nájomného ročne je 3 680,04 €.
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 920,01 €,
nájomné je v súlade s čl. 5 bod 3 písm. d) a bod 4 smernice 1.
dodávku energií hradí nájomca štvrťročne na základe vystavených zálohových faktúr.
Energie sa vyúčtujú po skončení kalendárneho roka na základe skutočnej spotreby
energií. Dodávku služieb uhradí nájomca štvrťročne na základe vystavených faktúr
paušálnou sumou, ktorá sa ďalej nezúčtováva.

Občianske združenie Ynet, ŠD a J Mladosť, Staré grunty 53, 841 04 Bratislava
nájomca je občianske združenie registrované na MV SR pod č. VVS/1-900/9017701-2.
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa v ŠD Mladosť,
Staré grunty 53, Bratislava pozostávajúci z miestnosti č. 4 – študovňa – na prízemí
bloku „I“ (D-prízemie) označená ako netbab o výmere 53,50m2 a miestnosť č. 202
(študovňa) o výmere 40,83 m2 , miestnosť č. 210 (študovňa) o výmere 97,44 m2 ,
miestnosť č. 212 (študovňa) o výmere 77,36 m2, miestnosť č. 201 (sociálne
zariadenie) o výmere 38,48 m2, miestnosť č. 204/207 (chodba) o výmere 11,30 m2,
miestnosť č. 211 (serverovňa) o výmere 3,19 m2, miestnosť č. 209 (archív) o
výmere 13,58 m2, miestnosť č. 208 (kuchynka) o výmere 13,58 m2 na druhom
poschodí bloku „C“. Jedná sa o opakujúcu sa nájomnú zmluvu.
predmet nájmu spolu vo výmere 349,26m2.

Príloha č. 1 Smernice rektora číslo 9/2013-SR „Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave“ zo dňa 12.12.2013 – úplné znenie zo dňa 07.04.2015
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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:
Predmet nájmu:

využitie NP ako študovňa pre potreby ubytovaných študentov STU v ŠD Mladosť.
od 01.11.2015 do 31.10.2018
zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 1,00€/m2/ročne, t. j. 349,26 €,
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 87,32 €,
nájomné je v súlade s čl. 5 bod 3, písm. d)a bod 4 smernice1
bez úhrady

MUDr. Mikulíková Viera, Smolenická 16, 851 05 Bratislava, IČO: 31 762 387
rozhodnutie BSK č. 103550/2006-ZDR/2 zo dňa 26.10.2006.
dodatkom číslo 2 sa predlžuje doba nájmu NZ č. 761-2-2013; 22/2013 R – STU
v znení dodatku č. 1, ako dočasne nepotrebný majetok na ŠD Dobrovičova,
Bratislava – ambulancia o výmere14,50m2, čakáreň o výmere 14,50m2, spoločné
chodby o výmere 16,61 m2 a sociálne zariadenie o výmere 0,39 m2 do 31.12.2015.
Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 761-2-2013 sa nemenia,
predmet nájmu spolu vo výmere 46,00m2.
využívanie predmetu nájmu – poskytovanie zdravotníckej starostlivosti ako
praktický lekár pre deti a dorast
do 31.12. 2015
ambulancia 34 €/m2/rok - 494,00 € ročne, čakáreň 28 €/m2/ročne - 406,00 €
ročne, spoločné chodby 15 €/m2/rok - 249,15 € ročne a sociálne zariadenie 20
€/m2/rok - 7,80 € ročne; ročné nájomné spolu 1 155,95 €,
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 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia
vyúčtovania nájomcovi.
Športový klub CASSIUS, o. z., Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava
nájomca je registrovaný MV SR č. VVS/1-900/90-34634
dodatkom č. 1 sa predlžuje doba nájmu a upravuje sa výška nájomného z NZ
č.9708/0003/14; 70/2014 R-STU, ako dočasne nepotrebný majetok na ŠD
Dobrovičova, Bratislava posilňovňa o výmere 74,54m2 spolu s príslušenstvom
(pomerná časť chodby, WC) o výmere 12,86m2 a upravuje sa výška nájomného
z dôvodu využitia NP výlučne študentmi ubytovanými v ŠD STU,
predmet nájmu celkom vo výmere 87,40 m2
posilňovňa za účelom športovej činnosti výlučne pre študentov STU ubytovaných
v ŠD
od 01.11.2015 do 31.10.2016
zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 1,00€/m2/ročne, t. j. 87,40 €,
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 21,85 €,
nájomné je v súlade s čl. 5 bod 3, písm. d)a bod 4 smernice1
dodávka energií a služieb sa hradí štvrťročne na základe preddavkových zálohových
faktúr a energie sa vyúčtovávajú po skončení kalendárneho roka na základe skutočnej
spotreby
MUDr. Nora Lingurská, Budatínska 21, 851 05 Bratislava ,
rozhodnutie BSK č. 103002/2006-ZDR/2 zo dňa 26.10.2006.
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa v ŠD Jura
Hronca, Bernolákova 1, Bratislava – ambulancia o výmere 22,15m2, čakáreň
o výmere 19,97m2, denná miestnosť o výmere 14,93 m2 a sociálne zariadenie o
výmere 6,84 m2. Jedná sa o zmluvu opakovanú a predloženú z dôvodu akceptácie
platných predpisov v súčinnosti s § 47 ods. 1, § 47a ods. 4 Obč. zákonníka a zákona
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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:

211/2000 Z. z. a zákona 546/2010 Z. z., ktorým sa nemí a dopĺňa Obč. zákonník,
predmet nájmu spolu vo výmere 63,89m2
využívanie predmetu nájmu – poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore
stomatológ.
od 01.01.2016 do 31.12.2018
ambulancia 34,00 €/m2/rok - 753,10 € ročne, čakáreň 10,00€/m2/ročne - 199,70
€ ročne, denná miestnosť 34,00€/m2/rok - 507,62 € ročne a sociálne
zariadenie10€/m2/rok - 68,40 € ročne; nájomné spolu 1 528,82 €,
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 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia
vyúčtovania nájomcovi.
Igor Kovačovič - RAI, Pečnianska 15, 851 01 Bratislava
nájomca je zapísaný na OÚ Bratislava, odbor živn. podnikania reg. č. 105-21968.
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa na ŠD Mladosť,
Staré grunty 53, Bratislava; miestnosť č. 6 - sklad o výmere 11,05m2 a miestnosť č.
7 - sklad o výmere 21,55m2, spolu 32,60m2 Jedná sa o opakovanú nájomnú zmluvu
Nadväzujúcu právami a povinnosťami na NZ č. 751-18-2013; 78/2013 R – STU
s dobou ukončenia k 31.10.2015,
predmet nájmu spolu vo výmere 32,60m2.
skladový priestor.
od 01.11.2015 do 31.12.2017
miestnosť č. 6 nájomné 18,00 €/m2/rok, t. j. 198,90 € a miestnosť č. 7 nájomné 15
€/m2rok, t.j. 323,25 €, spolu ročne: 522,15 €
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 130,54 €,
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 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia
vyúčtovania nájomcovi.
Naďa Albertova, Wilsonova 2, 811 07 Bratislava,
nájomca je zapísaný na OÚ Bratislava, odbor živn. podnikania reg. č. 101-4326.
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v ŠD Nikosa
Belojanisa, Wilsonova 6, Bratislava – skladový priestor, miestnosť č. 02NB- 1 025
o výmere 13,50m2
Jedná sa o opakovanú nájomnú zmluvu nadväzujúcu právami a povinnosťami na NZ
č. 731-2-2013; 77/2013 R – STU s dobou ukončenia k 31.10.2015,
predmet nájmu spolu vo výmere: 13,50 m2 .
dielňa na výrobu drobných aranžérskych predmetov.
od 01.11.2015 do 31.12.2017
sklad 20,00€/m2/rok, t. j. výška nájomného ročne je 270,00 €. Nájomné hradí
nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného štvrťroka vo
výške 95,29 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
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8.

Náklady
za služby
a energie:

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 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia
vyúčtovania nájomcovi.

Nájomca:

A.I.S., s. r. o., Chemická 1, 831 04 Bratislava,
rozhodnutie BSK č. 103550/2006-ZDR/2 zo dňa 26.10.2006.
dodatkom číslo 1 sa predlžuje doba nájmu NZ ÚZ ŠD a J STU č. 751-5/2014;
51/2014 R –STU ako dočasne nepotrebný majetok na ŠD Mladosť, Staré Grunty 53,
Bratislava –miestnosť č. 104 – skladový priestor o výmere 7,09m2 a spoločné
priestory (chodba, WC – pomerná časť) o výmere 2,20m2 do 31.12.2015. Ostatné
ustanovenia nájomnej zmluvy sa nemenia,
predmet nájmu spolu vo výmere 9,29m2.
skladový priestor.
do 31.12. 2015
sklad č. 104 nájomné 18,00 €/m2/rok, t. j. 127,62 € a spoločné priestory (pomerná
časť)nájomné 7,00 €/m2rok, t.j. 15,40 €, spolu ročne: 143,02 €,
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 35,75 €,
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 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia
vyúčtovania nájomcovi.

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za služby
a energie:

9.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:

Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za služby

Neulogy, a. s., Ilkovičova 6276/2, 842 16 Bratislava
nájomca je podnikateľom, zapísaný na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4085/B.
dodatkom č. 1 k NZ č. 85/2014 R-STU s dobou platnosti od 01.01.2015 do
31.12.2017 sa dočasne nepotrebný majetok - nebytový priestor (NP) – v objekte
FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava pozostávajúci z kancelárskych priestorov č. 0.47
o výmere 14,229m2, č. 0,46 o výmere 22,2966m2 a časť kancelárie č. 0.39 o výmere
129,6m2 na 1. podzemnom podlaží spolu s príslušenstvom (WC 1,2582m2, sklad
4,7574m2 a schodisko7,2198m2) o výmere 179,361m2 (z toho vykurovací priestor
je 167,38m2)
r o z š i r u j e od 01.11.2015 o kancelárske priestory č. 0.47 o výmere 1,581m2, č.
0.46 o výmere 2,4774m2 a časť kancelárie č. 0.39 o výmere 14,4m2 na 1.
podzemnom podlaží spolu s príslušenstvom (WC 0,1398m2, sklad 0,5286m2
a schodisko 0,8022m2) o výmere 19,929m2 (z toho vykurovací priestor je 18,60m2,
t. j. spolu 199,29 m2,
predmet nájmu spolu je 199,29 m2.
výlučne na účely spojené s predmetom jeho podnikania zamerané najmä na
prípravu analytických, monitorovacích a hodnotiacich dokumentov s využitím
prostriedkov ES, poradenská činnosť, technické a organizačné zabezpečenie pri
realizácii projektov financovaných z ES, ... a pod.
bez zmeny - do 31.12.2017
kancelárie spolu 184,59m2/ 50,00 €/m2/rok - 9 229,20 €, sklad spolu
15,00€/m2/rok –79,29 €, WC spolu 15,00€/m2/rok -20,97 € a schodisko spolu
15,00€/m2/rok – 120,33 €, t.j. nájomné spolu ročne 9 449,79 €,
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 2 362,44 €,
nájomné je v súlade so smernicou1.
náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené paušálnou sadzbou, náklady bude
FIIT STU fakturovať mesačne, a to nasledovne: Dohodnuté náklady za dodanie
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10.

a energie

elektrickej energie, vody, tepla, teplej vody a služieb vyfakturuje FIIT STU do 15 dňa
príslušného mesiaca. Nájomca je povinný uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa vystavenia
faktúry bezhotovostným prevodom na účet uvedený vo faktúre. Základ pre stanovenie
paušálnej sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie elektrickej
energie, vody, tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FIIT STU a pre nájomcu
určené prepočtom podľa prenajatej plochy.

Nájomca:

SynthCluster, s. r. o., Komenského 14, 900 01 Modra,
nájomca je podnikateľom, zapísaný na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 63900/B
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa na FCHPT
STU, Radlinského 9, Bratislava– stará budova: laboratóriá – miestnosti - č. 466/A
o výmere 55,00m2, č. 402 o výmere 14,00m2, č. 408 o výmere 14,00 m2, kancelária
č. 409 o výmere 25,0m2, sklad č. 406 o výmere 23,0m2 a sklad č. 407 o výmere
4,0m2. Jedná sa o opakovanú nájomnú zmluvu,
predmetnájmuspoluvovýmere135,00m2.
na syntézu organických látok pre potreby zákazníkov z oblasti chemického
priemyslu a výskumu
od 01.11.2015 do 31.10.2020
laboratóriá spolu 83,0m250,00€/m2/rok - 4 150,00€ ročne, kancelária
80,00€/m2/rok – 2 000,00€ ročne a sklady spolu 27,0m220,00€/m2/rok – 540,00€
ročne, nájomné spolu 6 690,00 €,
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.

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
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:

H-SET, s. r. o., Holekova 6, 811 04 Bratislava
nájomca je podnikateľom, zapísaný na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
17566/B.
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa na FCHPT
STU, Radlinského 9, Bratislava– stará budova: miestnosť - kancelária č. P-6
o výmere 22,00m2 a sklad č. P-6a) o výmere 14,00m2. Jedná sa o opakovanú
nájomnú zmluvu, predmet nájmu spolu vo výmere 36,00m2.
administratívna činnosť a skladovanie vyrobených tlačovín a propag. materiálov
firmy
od 01.11.2015 do 31.10.2020
kancelária 100,00€/m2/rok –2 000,00€ ročne a sklad 20,00€/m2/rok – 280,00€
ročne, nájomné spolu 2 480,00 €,
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.
ISATRAN, s. r. o., Vígľašská 12, 851 06 Brastislava.
nájomca je podnikateľom, zapísaný na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 9174/B.
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa na FCHPT
STU, Radlinského 9, Bratislava–nová budova: laboratórna miestnosť o výmere
32,00m2. Jedná sa o opakovanú nájomnú zmluvu,
Predmet nájmu spolu vo výmere 32,00m2.
administratívna činnosť a skladovanie vyrobených tlačovín a propag. materiálov
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Doba nájmu:
Nájomné:
Náklady
za služby
a energie:

13.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
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:

firmy
od 01.11.2015 do 31.10.2020
laboratórium 50,00€/m2/rok –t. j ročné nájomné 1 600,00€,
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.
SPD, s. r. o., Obchodná 41, 811 06 Bratislava.
nájomca je podnikateľom, zapísaný na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3396/B.
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa na FCHPT
STU, Radlinského 9, Bratislava– stará budova: sklad č. P-23 o výmere
14,00m2a archív č. 23a) o výmere 4,00m2. Jedná sa o opakovanú nájomnú zmluvu,
predmetnájmuspoluvovýmere18,00m2.
skladovanie a archivovanie spisovej agendy a projektov firmy
od 01.11.2015 do 31.10.2020
Sklad a archív spolu 18m2á60,00€/m2/rok – t. j ročné nájomné 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.
Nadácia pre rozvoj FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava.
nájomca je zaregistrovaný na MV SR dňa 5.12.2002 pod č. 203/Na-96/106-2.
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa na FCHPT
STU, Radlinského 9, Bratislava– nová budova: miestnosť č. 1113 o výmere
26,00m2. Jedná sa o opakovanú nájomnú zmluvu,
predmetnájmuspoluvovýmere26,00m2.
skladovanie a archív spisovej agendy súvisiacej s činnosťou nadácie
od 01.11.2015 do 31.10.2020
archív 20,00€/m2/rok – t. j ročné nájomné 520,00€,
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.
FARBEZA, s. r. o., Bagarova 2, 841 01 Bratislava.
nájomca je podnikateľom, zapísaný na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
65683/B.
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa na FCHPT
STU, Radlinského 9, Bratislava– nová budova: sklad č. P-11 o výmere 12,00m2.
Jedná sa o opakovanú nájomnú zmluvu,
Predmet nájmu spolu vo výmere12,00m2.
skladovanie tovaru a uloženie archívu firmy
od 01.11.2015 do 31.10.2016
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Nájomné:
Náklady
za služby
a energie:

16.

Nájomca:
Predmet nájmu:

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:

sklad 20,00€/m2/rok – t. j ročné nájomné 240,00€,
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.
ŠKK OLYMP, Budatínska 21, 851 05 Bratislava,
nájomca je občianske združenie registrované na MV SR – č. VVS/1-900/90-21653.
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa v ŠDJH,
Bernolákova 1, Bratislava na druhom podlaží bloku „D“, miestnosť č. 002 - malá
telocvičňa, posilňovňa o výmere 408,38m2 spolu s prísl. ako spoločnými priestormi
(chodba a WC, sprchy a šatne). Táto zmluva nadväzuje právami a povinnosťami
zmluvných strán na NZ č. 1-2004-731; č. 30/2004 R-STU vrátane jej dodatkov 1 až
10, s dobou nájmu do 31.12.2015 a uzatvára sa z dôvodu akceptácie platných
právnych predpisov OZ (povinnosť zverejnenia zmlúv v CRZ),
predmet nájmu spolu vo výmere 408,38m2.
prevádzkovanie posilňovne pre študentov, zamestnancov STU a členov prevádzky
ŠKK OLYMP.
od 01.01.2016 do 31.12.2018
Posilňovňa č. 002– 8,50 €/m2/rok ,t. j. výška nájomného ročne je 3 471,23 €.
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 867,81€,
nájomné je v súlade s čl. 5 bod 3 písm. d)a bod 4 smernice1 .
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
15 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.
BPS PARK, a. s., Solivarská 2, 811 08 Bratislava,
nájomca je zapísaný na OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4642/B .
dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory /pozemok/ nachádzajúci sa pred
budovou SvF STU, parc. č. 8134/23, k.ú. Staré Mesto. Jedná sa o opakovaný nájom,
predmet nájmu – umiestnenie parkovacieho automatu a pútača .
umiestnenie parkovacieho automatu a reklamného pútača .
od 01.11.2015 do 31.10.2016
cena za predmet nájmu340,00 €/ročne.
nájomné je splatné do 15 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy bezhotovostným
prevodom na účet prenajímateľa
nájomné je v súlade so smernicou1
v cene nájmu sú zahrnuté náklady na pomernú časť dane z nehnuteľnosti

POP palivo, s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Ba I, oddiel: Sa, vložka č. 93301/B.
dodatkom č. 4 sa predlžuje Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľných
vecí č. UTI1312383 v znení dodatku č. 1 ž 3 s dobou platnosti od 01.09.2013
do 31.10.2015; dočasne nepotrebný majetok - nebytový priestor (NP) – miestnosť
č. 340 nachádzajúca sa na 3. poschodí budovy UTI na Pionierskej 15, Bratislava
a hnuteľné veci nachádzajúce sa v predmetnom NP spolu s pomernou časťou
spoločných priestorov (chodba, WC, kuchynka a pod.) do 31.10.2016. Jedná
sa opakovaný nájom.
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Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za služby
a energie:
19.

Nájomca:
Predmet nájmu:

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:

Celková výmera podlahovej plochy je 14,9m2.
vykonávania podnikateľskej činnosti nájomcu na základe podnikateľského plánu
do 31.10.2016
miestnosť o výmere 14,9m2-76,89 €/mesačne najneskôr do 15.dňapríslušného
kalendárneho mesiaca za daný mesiac zaplatí spolu s úhradou so službami vo výške
55,88 €/mes. t. j. 132,86€/mesiac.
Ročne 1 594,32 €
nájomné je v súlade so smernicou1
elektrina, teplo, TÚV a SÚV, OLO – 55,88 € mesačne a sú súčasťou mesačného
nájomného

Mgr. Michal Hudák, usadený euroadvokát, Poštová 8, 040 01 Košice
zapísaný v zozname usadených euroadvokátov SAK, č. 1105/2014-JUDr.KI/Ma.
dodatkom č. 1 sa predlžuje Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľných
vecí č. UTI1509386 v znení dodatku č. 1 s dobou platnosti do 31.10.2015; dočasne
nepotrebný majetok - nebytový priestor (NP) – miestnosť č. 354 nachádzajúca sa
na 3. poschodí budovy UTI na Pionierskej 15, Bratislava a hnuteľné veci
nachádzajúce sa v predmetnom NP spolu s pomernou časťou spoločných priestorov
(chodba, WC, kuchynka a pod.). Jedná sa opakovaný nájom.
Celková výmera podlahovej plochy je 30,6m2.
vykonávania podnikateľskej činnosti nájomcu na základe Potvrdenia o zápise
do zoznamu...
do 31.08.2016
miestnosť o výmere 30,6m2-186,65 €/mesačne najneskôr do15.dňapríslušného
kalendárneho mesiaca za daný mesiac zaplatí spolu s úhradou so službami vo výške
114,75 €/mes. a hnuteľné veci 30,10 €/mesačne, t. j. 331,75€/mesiac.
Ročne je nájomné 3 981,00 €
nájomné je v súlade so smernicou1
elektrina, teplo, TÚV a SÚV, OLO – 114,75 € mesačne a sú súčasťou mesačného
nájomného
GeoModel Solar, s. r. o., Milana Marečka 3, 841 07 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR Okresného súdu Ba I, oddiel Sro, vložka č. 62765/B.
dodatkom č. 1 sa Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľných vecí č.
UTI1401366 v znení dodatku č. 1 a 2 s dobou platnosti do 31.12.2016; dočasne
nepotrebný majetok - nebytový priestor (NP) sa mení a rozširuje sa od 01.11.2015
Čl. II o miestnosti č. 341 až 344 nachádzajúce sa na 3. poschodí budovy UTI na
Pionierskej 15, Bratislava a hnuteľné veci nachádzajúce sa v predmetnom NP spolu
s pomernou časťou spoločných priestorov (chodba, WC, kuchynka a pod.).
Rozširuje sa tak predmet nájmu zo197,70m2 na 243,70m2 Jedná sa opakovaný
nájom.
Celková výmera podlahovej plochy je 243,70m2.
vykonávania podnikateľskej činnosti nájomcu
do 31.12.2016
miestnosti spolu o výmere 243,70m2-1 572,42 €/mesačne najneskôr do15. Dňa
príslušného kalendárneho mesiaca za daný mesiac zaplatí spolu s úhradou
so službami vo výške 1 321,90 €/mes. a hnuteľné veci 250,12 €/mesačne, t. j.
3 144,44€/mesiac.
Ročne je nájomné 12 577,76 €
nájomné je v súlade so smernicou1
elektrina, teplo, TÚV a SÚV, OLO – 1 321,90 € mesačne a sú súčasťou mesačného
nájomného
Alpha medical, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin
nájomca je zapísaný v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 63112/B.
dodatkom č. 1 sa Nájomná zmluva FCHPT č. 01/2015; č. 9/2015 R - STU s dobou
platnosti do 31.03.2016 mení a rozširuje od 01.11.2015 „Čl. II predmet a účel
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Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za služby
a energie:

22.

Nájomca:
Predmet nájmu:

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

nájmu“, z pôvodných 184,0m2 na 235,0m2, a to: laboratória spolu 125,00m2,
kancelárie spolu 76,00m2, sklady spolu 22,00m2 a archív 12,00m2 nachádzajúce sa
v novej budove FCHPT STU, Radlinského 9, Bratislava z pôvodných 184,00m2
na 235,00m2. Jedná sa opakovaný nájom.
Celková výmera podlahovej plochy je 235,00m2.
využitie priestorov na laboratóriá, sklady a archív firmy v rámci prevádzkovania
zdravotníckych zariadení ambulantnej starostlivosti.
do 31.03.2016
laboratóriá spolu o výmere 96,00m2- 50,00€/m2/rok – 6 250,0€, kancelárie spolu
76,00m2 80,00€/m2/rok – 6 080,00€ a sklady spolu s archívom 20,00€/m2/rok –
680,00€ t. j. spolu 13 010,00€.
Ročne je nájomné 13 010,00 €
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.
EDEN TRAVEL, s. r. o., Vazovova 1, 811 07 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR Os Bratislava 1 , oddiel Sro, vložka č. 41445/B.
dodatkom č. 1 sa Zmluva o nájme nebytových priestorov ÚZ ŠD a J STU č. 738-12014; č. 38/2012 R - STU s dobou platnosti do 30.09.2016 upravuje o cenu
nájomného na obdobie od 01.10.2015 do 31.03.2016 za predmet užívania
o výmere 320,07 m2 a to z dôvodu prebiehajúcich stavebných úprav, ktoré
čiastočne zasahujú aj do predmetných priestorov nájomcu v ŠD Mýtna, Mýtna 34,
Bratislava, dôsledkom čoho má nájomca sťažené podmienky vykonávania
podnikateľskej činnosti.
Celková výmera podlahovej plochy je 320,07m2.
prevádzkovanie kaviarne a reštaurácie.
do 31.09.2016
nájomné sa upravuje z 1780,41€ za štvrťrok na 890,21 € štvrťročne a to len na
obdobie štvrtého štvrťroka 2015 a prvého štvrťroka 2016 t. j. do 31.03.2016.
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 13/ – Rôzne
° senátor Beňo informoval o prebehnutí volieb do Študentskej rady vysokých škôl vo volebnom
obvode Fakulta architektúry, ktoré prebehli v konflikte so zákonom a nie sú teda platné. Voľby
bude potrebné v tomto volebnom obvode opakovať,
° rozvinula sa aj debata ohľadne štipendijného poriadku, platenia školného, pripomienky boli
k termínu splatnosti školného,
° pror. Stanko podal vysvetlenie k dotazu Ing. Havrana (verejnosť) – Dance Center – Klubová
karta pre študentov STU (ďalej KK). KK je vystavovaná pre študentov STU s možnosťou
dobíjania (systém dobíjania je treba bezodkladne doriešiť), jej platnosť resp. použitie nie je
podmienené činnosťou nájomcu Dance Center – túto rovinu činnosti je nutné riešiť formou
nájomnej zmluvy s STU,
- KK slúži najmä pre využitie TV objektov STU
° senátor Beňo žiada doriešiť bezproblémové dobíjanie kreditu KK STU,
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° najbližšie riadne zasadnutie AS STU sa uskutoční 14.12.2015 v zmysle schváleného
harmonogramu,
° predseda AS STU žiada senátorov o informáciu - vopred (mailom, telefonicky) - v prípade
svojej neúčasti na zasadnutiach AS STU.
Posledný bod rokovania vyžaduje prítomnosť len zamestnaneckej časti AS STU, preto predseda
AS STU poďakoval prítomným členom študentskej časti AS STU za účasť na zasadnutí. Ďalšie
rokovanie už bolo len s členmi zamestnaneckej časti AS STU.
K bodu 5/ - Návrh na člena Správnej rady STU
Na základe návrhu senátora Hruštinca bol navrhnutý, na člena Správnej rady STU, senátor
zamestnaneckej časti AS STU Jozef Dický, ktorý so svojou kandidatúrou súhlasil.
Predseda AS STU vyzval prítomných senátorov či majú návrh aj na iných kandidátov.
Členovia AS nenavrhli ďalšieho kandidáta.
Návrh uznesenia č. 3.9/2015.
AS STU v zmysle § 9 ods. 1 písm. h) Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh
zamestnaneckej časti AS STU na vymenovanie doc. Ing. Jozefa Dického, CSc. za člena
Správnej rady STU.
V zmysle uvedených zákonov sa voľba uskutočnila tajným hlasovaním.
Výsledky volieb návrhu na člena Správnej rady STU:
Počet vydaných hlasovacích lístkov:
23
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
23
Počet platných hlasovacích lístkov:
23
Z toho:
za:
22
proti:
0
zdržal sa:
1
AS STU schválil uznesenie č. 3.9/2015 väčšinou hlasov.
O výsledkoch hlasovania bude informovaný rektor STU, ktorý návrh postúpi ministrovi školstva
SR.

Ján H í v e š, v. r.
predseda AS STU
Overovatelia zápisnice:
František Ridzoň, v.r.
Zuzana Bryndzová, v.r.
Zapísala:

Magdaléna Dubecká
tajomníčka AS STU

17

