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AKADEMICKÝ SENÁT 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  6 

zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (AS STU) konaného dňa 29.02.2016 o 14.00 hod.  

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 35 senátorov  

Ospravedlnení: senátori: F. Uherek, M. Hanic, M. Bobrík, L. Rollová, K. Cagáň 

Nezúčastnili sa: senátori: P. Žiaček, F. Hajdu, P. Dóza, J. Hurban 

 

Hostia:  R. Redhammer, M. Peciar, D. Faktor, Š. Stanko, S. Biskupič,  M. Haladejová, M. Michalička,  

E. Jevčáková, Ľ. Vitková, M. Bieliková, O. Matúšková 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 

3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS 

STU  21.01.2016 

4. Aktuálne otázky STU 

5.     Informácia o uzavretí obdobia ŠF a ukončení projektov 

6.     Návrh na urovnanie zmluvných vzťahov medzi obchodnou spoločnosťou DÚHA, a.s.     

    a STU  

7.     Výhľadový plán investícií STU do roku 2020 

8.     Udržateľnosť UVP STU v roku 2016 

9.     Definitívny rozpis dotácie na rok 2015 

10.     Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2016 

11.     Návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z účtu predaja majetku  

    vyčlenených pre FA STU 

12.     Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho študijného programu priestorové   

    plánovanie v ŠO 5.1.2 priestorové plánovanie v akademickom roku 2016/2017 na Ústave 

    manažmentu STU  

13.     Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov 

    priestorové  plánovanie v ŠO odbore 5.1.2 priestorové plánovanie a odvetvové a  

    prierezové ekonomiky  v ŠO 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky v akademickom  

                 roku 2016/2017 na Ústave manažmentu STU 

14. Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov k NZ 

15.     Informácia o ukončovaní projektu UVP 

16. 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. 

 

Predsedníčka volebnej komisie informovala, že doplňujúce voľby doplňujúce voľby zástupcu 

zamestnaneckej časti FIIT v AS STU na obdobie 2016-2019  sa uskutočnili dňa 9.2.2016 v súlade so 

schváleným  dokumentom  „Zásady volieb do Akademického senátu STU zo dňa 23.02.2015 “ . 

Volebná komisia skontrolovala doručený „Protokol z volieb členov a náhradníkov AS STU“ a potvrdzuje 

platnosť a správnosť výsledkov doplňujúcich volieb zástupcu zamestnaneckej časti FIIT v AS STU na 

obdobie 2016-2019, na základe ktorých sa novým členom zamestnaneckej časti Akademického senátu 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za FIIT stal: Prof. Ing.  Pavel Čičák, PhD. 

 

 

Predseda AS STU privítal na svojom prvom zasadnutí AS STU prof. Ing. Pavla Čičáka, PhD. a odovzdal mu  

Osvedčenie o zvolení za člena AS STU, nakoľko bol zvolený za nového člena zamestnaneckej časti AS STU 

za FIIT STU. 
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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: 

B. Roháľ-Iľkiv – za zamestnaneckú časť AS STU a M. Karpel – za študentskú časť AS STU 

a za overovateľov boli navrhnutí: 

J. Húsenicová  a  I. Hudec  

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU 

Hlasovanie :  za : 32    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 21.01.2016  

K zápisnici zo zasadnutia AS STU dňa 21.01.2016 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

P AS STU, konané dňa 15.02.2016 sa zaoberalo prípravou programu aktuálneho zasadania AS STU. Rektor 

predložil písomné materiály na rokovanie. Predseda AS poveril predsedov komisií (EK a PK), ktorých sa 

body programu týkajú, aby zabezpečili prerokovanie týchto materiálov vo svojich komisiách. 

Ekonomická komisia AS STU zasadala dňa 22.02.2016 a pedagogická dňa 29.02.2016. Dňa 29.02.2016 

zasadala aj volebná komisia AS STU za účelom overenia výsledkov doplňujúcich volieb do zamestnaneckej 

časti (FIIT STU) AS STU a potvrdenia ich správnosti. 

 

K bodu 4/ – Aktuálne otázky STU  
p. rektor informoval prítomných o aktuálnych otázkach a dôležitých udalostiach, ako: 

 

 vyhlásenie rektorského voľna na 04.03.2016 

 ŠTRAJK - predsedníčka UOO informovala, že odbory neboli oficiálne oslovené na vstup do 

štrajku 

 bol doručený návrh Kolektívnej zmluvy na rok 2016 – prebiehajú rokovania 

 SRK 

- vydalo stanovisko k výzve Iniciatívy vysokoškolských učiteľov (IVU) - väčšina 

predstaviteľov vysokých škôl, ktorých zamestnanci sú členmi štrajkového výboru IVU, 

konštatujú, že aktivity členov sú ich osobnou iniciatívou 

- 5.2.2016 - mimoriadne zasadnutie prezídia  

- 8.2.2016 - rokovanie predstaviteľov SRK  na Úrade vlády SR 

  projekt UVP je ukončený a všetky záväzky za rok 2015 boli splnené 

 ACCORD  

 

Aktivity a udalosti v januári a februári 2016: 

  12.01.2016 diskusia o SK s p. prezidentom Kiskom 

 14.01.2016 stretnutie VaTU u p. prezidenta Kisku 

 15.01.2016 novoročné stretnutie u p. ministra Draxlera 

 15.01.2016 sa uskutočnil Reprezentačný ples STU 

 29.01.2016 navštívil STU predseda Európskeho výboru regiónov, p. Markku Markkula  

 

        Rektor ďalej informoval o rokovaní Kolégia rektora ako aj vedenia STU. 

 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

K bodu 5/ - Informácia o uzavretí obdobia ŠF a ukončení projektov 

Predseda AS STU odovzdal slovo rektorovi STU, ktorý informoval prítomných o stave ukončenia projektov  

 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 
 

K bodu 6/- Návrh na urovnanie zmluvných vzťahov medzi obchodnou spoločnosťou DÚHA, a.s. 

                   a STU 
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi tohto informatívneho materiálu, rektorovi STU, ktorý 

oboznámil senátorov so skutkovým stavom vzájomných zmluvných vzťahov medzi STU a spoločnosťou 

DÚHA, a. s. (opláštenie FCHPT STU), kedy malo byť dielo odovzdané k 30.09.2015 a všetky výdavky 
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z uzatvorených zmlúv 1 a 2 po tomto termíne sú neoprávnené. STU je súčasnosti s omeškaní so zaplatením 

479.508,38 €. V záujme vyhnúť sa súdnym sporom (s najväčšou pravdepodobnosťou, by bola STU 

neúspešná) prebiehajú v súčasnosti rokovania so zástupcami spoločnosti DÚHA, a. s. o uzatvorení dvoch 

dohôd o splátkach, ktorými by sa STU zaviazala splatiť svoj dlh v 4 splátkach do konca roku 2016. 

Uzatvorením týchto dohôd by STU už nebola v omeškaní (dlh by sa už nenavyšoval). Na druhej strane si 

STU voči spoločnosti DÚHA, a. s. uplatnila zmluvné pokuty (za nesplnenie si nepeňažnej povinnosti 

súvisiacej s odstránením reklamovaných vád a s vyprataním staveniska) a to spolu vo výške 246.190,72 €. 

V prípade, ak spoločnosť DÚHA, a. s. dobrovoľne neuhradí faktúry za zmluvné pokuty je možný analogický 

postup ako pri súčasnom dlhu STU voči spoločnosti DÚHA, s. s. ( uznanie dlhu a dohoda o splátkach).   

 

Diskusia:  

Senátor Nahálka sa prihlásil do diskusie s otázkou, či náklady na stavebný dozor ( k vzniknutej situácii) 

nemožno zabezpečiť žalobou, senátor Dický kladie otázku na p. rektora, či sme sami nezapríčinili tento stav. 

p. rektor poukazuje na dosť dôkazov zabezpečujúcich naše právo v tomto skutkovom stave. 

 

Návrh uznesenia č. 6.1/2016: 

AS STU prerokoval materiál „Návrh na urovnanie zmluvných vzťahov medzi obchodnou 

spoločnosťou DÚHA, a.s. a STU“  bez pripomienok.  
 

 

K bodu 7/ - Výhľadový plán investícií STU do roku 2020 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý materiál uviedol s tým, že 

ide o výhľadový plán zostavený z podkladov fakúlt a ostatných súčastí STU, ktorého základom sú väčšie 

investičné akcie s navrhovaným konkrétnym, reálnym, resp. očakávaným zdrojom krytia a doplnené 

o stredne veľké akcie podľa naliehavosti realizácie. Niektoré, fakultami predložené návrhy však výrazne 

presahujú finančné možnosti STU. Z tohto dôvodu sa predložený materiál obmedzuje hlavne na investičné 

akcie, ktoré bude možné aj finančne zabezpečiť v najbližšom 4 – 6 ročnom období (min. do r. 2020), avšak 

popri možnosti získania ďalších finančných prostriedkov je možnosť doplnenia tohto výhľadového plánu 

investícií STU do roku 2020. 

Prioritným finančným zdrojom krytia výdavkov budú a) zdroje ŠF EÚ, ďalej b) účelová dotácia zo ŠR,  

c) fond obnovy, teda zdroje vyčlenené z dotácie vo výške odpisov na budovy, d) prípadne vlastné zdroje 

z predaja majetku 

Predseda AS STU odovzdal slovo predsedovi EK AS STU, ktorý informoval senátorov a hostí AS STU 

o predloženom materiály prerokovanom v EK AS STU a odporúča AS STU predmetný materiál prerokovať 

s pripomienkou -  doplnenie tabuľkovej časti o prostriedky na stavbu FIIT. EK AS STU súčasne navrhuje 

doplniť materiál na základe dodatočne dodaných podkladov z fakúlt, a aby takto doplnený a upravený 

materiál bol predložený opätovne na rokovanie AS STU ešte v priebehu roku 2016  v termíne schvaľovania 

rozpočtu na rok 2016. 

Diskusia:  

Senátor Nahálka má dotaz k  dopĺňaniu tohto materiálu, či je otvorený pre fakulty a senátor Janíček 

odporúča, aby sa určil termín, do kedy sa dajú písomne dopĺňať tento materiál. 

Senátor Hruštinec sa vyjadril k doplneniu o priority - havarijné stavy budov, či existuje ich pasportizácia. 

Senáorka Končeková mala pripomienku k PD – tabuľková časť – príliš vysoká finančná čiastka. 

Senátor Dický diskutoval k otázke majetku univerzity – budovám, treba určiť postup, akým spôsobom sa 

bude narábať s majetkom univerzity. 

p. rektor informoval o zámere čo najrýchlejšie zatepliť budovy, ktoré ešte nie sú, čím sa výrazne ušetrí na 

vykurovaní. S tým je spojená samozrejme aj výmena okien. STU má zámer 10 objektov vo vlastníctve 

odpredať. Prioritou je tu ďalej doriešiť študovne na ŠD, dobudovanie tzv. „univerzitného centra“. V tejto 

súvislosti sa senátorka Húsenicová mala otázku, či je už vypracovaná štúdia pre UC alebo sa bude riešiť 

v rámci VO. 

Ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

 

Návrh uznesenia č. 6.2/2016: 

AS STU prerokoval materiál „Výhľadový plán investícií STU do roku 2020“  s  pripomienkami.  
 

 

K bodu 8 / - Udržateľnosť UVP STU v roku 2016 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý materiál uviedol s tým, že  je 

prioritne nevyhnutné zefektívniť aktivity UVP vo všetkých jeho zložkách vzhľadom na potrebu zabezpečenia 

udržateľnosti projektov minimálne po dobu 5 po ukončení projektu. Porušenie tejto povinnosti má za 

následok vážne finančné korekcie zo strany poskytovateľa. Preto je v súčasnosti potreba udržateľnosti 

projektov minimálne 10 -15 rokov a prijatie bezprostredných opatrení na zabezpečenie UVP STU v súvislosti 

prerozdelením dotácie na rok 2016.  
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Značná časť investícií bola umiestnená na fakultách, ktoré ju využívajú na intenzívny výskum, preto 

navrhujeme, aby tieto pracoviská boli označené ako spoločné pracoviská príslušnej fakulty a UVP. 

Finančnými zdrojmi na zabezpečenie udržateľnosti  projektu UVP  boli deklarované  najmä zdroje plynúce 

z úspory energií zo zateplenia budov a zdroje plynúce z projektov, ktoré budú získané vďaka lepšej 

vybavenosti pracovísk. Navrhujeme vyčleniť z dotácie STU finančnú čiastku zodpovedajúcu úspore energií 

a rozdeliť ju medzi pracoviská UVP a pomere obstaraných výskumných prístrojov. 

Predseda AS STU odovzdal slovo predsedovi EK AS STU, ktorý informoval senátorov a hostí AS STU 

o predloženom materiály prerokovanom v EK AS STU s pripomienkou, aby po začlenení pracovísk UVP 

boli  vypracované nové organizačné poriadky fakúlt a odporúča AS STU predmetný materiál s pripomienkou 

EK AS STU prijať. 

 

Diskusia :  

P. rektor vysvetlil, že tento materiál je v pozícii konceptu, na základe ktorého príde následná technická 

realizácia. Ďalej sa vyjadril k prístrojom zakúpeným v rámci projektov a apeloval na ich ďalšie využitie 

v rámci spoločných pracovísk.  

Senátor Iľkiv-Rohaľ  hovoril k finančnému prerozdeleniu prostriedkov. 

Senátor Čaplovič vystúpil v diskusii k otázke deklarovania výstupov projektov (projekt sa delí na ďalšie ) 

a vyjadril podporu tohto systému. 

 

Ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

 

Návrh uznesenia č. 6.3/2016: 

AS STU prerokoval materiál „Udržateľnosť UVP STU v roku 2016“ bez pripomienok.  
 

 

K bodu 9 / - Definitívny rozpis dotácie na rok 2015 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý materiál v stručnosti uviedol, 

vysvetlil jeho podstatu a odovzdal slovo p. Hudecovi – predsedovi EK AS STU. Ekonomická  komisia  

predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí bez pripomienok avšak požiadala predkladateľa tohto 

materiálu o vysvetlenie k bodu 2 písm. c) 283.037,00 € - členský príspevok. P. rektor vysvetlil, že ide 

o dohodu 4 krajín – 1 členstvo – v urýchľovači CENTRALSIS  a STU vlastne zastupuje Slovenskú republiku 

– dostáva financie.  

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 
 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Návrh uznesenia č. 6.4/2016: 

AS STU schvaľuje  „Definitívny rozpis dotácie na rok 2015“  bez pripomienok.  

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

(za: 35,    proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 6.4/2016jednomyseľne. 

 

 

K bodu 10/ - Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2016 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý materiál v stručnosti uviedol, 

vysvetlil spôsob rozpisu dotácie s tým, že pre rozdelenie dotácie boli použité štandardné kroky  a odovzdal 

slovo p. Hudecovi – predsedovi EK AS STU.  

Ekonomická  komisia  predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí a až na malé nezrovnalosti 

týkajúce údajov v písaní navrhuje materiál schváliť s pripomienkami. 

Predseda EK AS STU žiada predkladateľov tohto materiálu o zapracovanie  doplnkov a zmien, ktoré boli 

prijaté na zasadnutí ekonomickej komisie AS STU uznesením č. 7/02/2016 Zápisnice  z rokovania EK AS 

STU zo dňa 22.02.2016. 

 

Diskusia:  

V rámci diskusie vystúpila dekanka FIIT Bieliková k dohode dekanov FIIT a FEI v rámci vyrovnávania 

výkonov  a senátor Janíček s otázkou na financovanie Vydavateľstva STU. Pán kvestor vysvetlil 

financovanie čo sa týka samotnej prevádzky vydavateľstva a vydávania študijnej literatúry a publikácií. 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 
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Návrh uznesenia č. 6.5/2016: 

AS STU schvaľuje  „Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2016“ s pripomienkami. 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

(za: 35,    proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 6.5/2016 jednomyseľne. 

 

K bodu 11/ - Návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z účtu predaja majetku  

                       vyčlenených pre FA STU 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý oboznámil senátorov 

o predloženom  k návrhu a odovzdal slovo p. Hudecovi – predsedovi EK AS STU.  

Fakulta architektúry požiadala listom o dofinancovanie 4. Etapy výmeny okien a otvorových výplní 

v celkovej výške. Vzhľadom na to, že nemá vyčerpané finančné prostriedky pridelené z účtu z predaja 

majetku na rekonštrukciu laboratórií vo výške , žiada o schválenie zmeny účelu použitia finančných 

prostriedkov vo výške 320 000 EUR z rekonštrukcie laboratórií na odstránenie havarijného stavu okien na 

budove Fakulty architektúry.  

Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie
  
 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Návrh uznesenia č. 6.6/2016: 

AS STU schvaľuje „Návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z účtu predaja majetku  

vyčlenených pre FA STU“ bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

(za: 34,    proti: 0,    zdržal sa: 1) 

AS STU schválil uznesenie č. 6.6/2016 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 12/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho študijného programu priestorové 

plánovanie v ŠO 5.1.2 priestorové plánovanie v akademickom roku 2016/2017 na Ústave manažmentu 

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, členovia nevzniesli zásadné pripomienky a preto ho 

odporúča schváliť bez pripomienok. 

Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.
  
 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Návrh uznesenia č. 6.7/2016: 

AS STU schvaľuje „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho študijného programu 

priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2 priestorové plánovanie v akademickom roku 2016/2017 na Ústave 

manažmentu STU“ bez pripomienok  

 
Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

(za: 35,    proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 6.7/2016 jednomyseľne. 

 

K bodu 13/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov 

priestorové  plánovanie v ŠO odbore 5.1.2 priestorové plánovanie a odvetvové a prierezové ekonomiky  

v ŠO 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky v akademickom roku 2016/2017 na Ústave 

manažmentu 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, členovia nevzniesli zásadné pripomienky a preto ho 

odporúča schváliť bez pripomienok. 

Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.
  
 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 
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Návrh uznesenia č. 6.8/2016: 

AS STU schvaľuje „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov 

priestorové  plánovanie v ŠO odbore 5.1.2 priestorové plánovanie a odvetvové a prierezové ekonomiky  

v ŠO 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky v akademickom roku 2016/2017 na Ústave 

manažmentu STU“ bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

(za: 35,    proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 6.8/2016 jednomyseľne. 

 

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. 6.9/2016: 

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: 34,     proti: 0,    zdržal sa: 1)  

AS STU schválil uznesenie č. 4.8/2015 väčšinou hlasov. 

 

1. Nájomca: STYLON, spol.. s r. o., Starohájska 29, 851 02 Bratislava 

nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Ba I, oddiel Sa, vložka č. 9015/B  

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP), časť parcel č. 16954/2 k. ú. Trnávka  

o výmere 80,0m
2
 nachádzajúci sa  v areáli Centrálnych laboratórií SvF STU, Technická 5, 

Bratislava, 

predmet nájmu spolu vo výmere: 80,0 m
2
 .   

 Účel nájmu: uskdanenie oceľových prvkov. 

 Doba nájmu: od 01.03.2016 do 31.12.2016. 

 Nájomné:              

 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za predmet a účel nájmu a celé obdobie nájmu – 10 

mesiacov - 270,00 € t. j. ročné nájomné je 324,00   €. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

 Náklady za služby 

a energie: 

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. 

 Predkladá: dekan SvF  STU 

 
2. Nájomca: Občianske združenie Ynet, ŠDaJ Mladosť,  Bratislava  

nájomca je registrovaný na NV SR pod č. VVS/1-900/90-17701. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok,  nebytové priestory (NP) : v ŠD N. Belojanisa, Wilsonova 6, 

Bratislava,  miestnosť č. 02NB-04 337 - rysovňa  o výmere 124,27m
2
 nachádzajúcej sa na 

3.nadzemnom podlaží ŠD spolu s pomernou časťou spoločných priestorov (WC a chodba). 

Jedná sa o novú nájomnú zmluvu, 

predmet nájmu spolu vo výmere: 124,27 m
2
 .  

 Účel nájmu: študovňa pre potreby ubytovaných študentov STU ubytovaných v ŠD NB STU.  

 Doba nájmu: od 01.03.2016 do 28.02.2019 

 Nájomné: miestnosť 1,00 €/m2/rok - 124,27€, t. j. nájomné spolu ročne 124,27 €, 

nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného štvrťroka 
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vo výške  31,07 €. 

znížené nájomné je v súlade s Čl. 5 bod 3 písm. d)  smernice
1
 

 Náklady za služby  

a energie: 

bez úhrady 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J   STU 

 

3. Nájomca: JUDr.Barbora Vrbová, advokátka, A.Gwerkovej1535/2, 851 04 Bratislava, 

nájomca je podnikateľom zapísaný v zozname advokátov SAK 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok,  nebytové priestory (NP) : v ŠD N. Belojanisa, Wilsonova 6, 

Bratislava,  miestnosť č. 02NB-0109 – kancelária   o výmere 24,09m
2
 nachádzajúcej sa na 

prízemí ŠD spolu s pomernou časťou spoločných priestorov (WC a chodba). Jedná sa 

o novú nájomnú zmluvu, 

predmet nájmu spolu vo výmere: 24,09 m
2
 .  

 Účel nájmu: vykonávanie advokátskej praxe. 

 Doba nájmu: od 01.04.2016 do 31.03.2018 

 Nájomné: kancelária 90,00 €/m
2
/ročne– 2 168,10 €, t. j. nájomné spolu ročne 2 168,10 €, 

nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného štvrťroka 

vo výške  542,03 €,  

nájomné je v súlade so smernicou
1 

 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. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J   STU 

 

4. Nájomca: Richard Tahotný, Cajlanská 49, 902 01 Pezinok, 

nájomca je podnikateľom zapísaným na OÚ v Pezimku, živnostenský reg. č. 107-13120.   

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa  v ŠD Mladosť, Staré 

grunty 53, Bratislava pred blokom „D1“  označený v PD ako smetník č. 1  o výmere22,00m
2  

– prevádzkový priestor a skladový priestor o výmere o výmere 5,72m
2
.  

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 211/2000 Z. z. a zákona  

546/2010 Z. z., ktorým sa nemí a dopĺňa Obč. zákonník.    

predmet nájmu spolu vo výmere 27,72m
2
. 

 Účel nájmu: pohostinská činnosť v súlade s prevádzkovým poriadkom, ktorý musí byť potvrdený 

riaditeľom ŠD Mladosť. 

 Doba nájmu: od 01.04.2016 do 31.03.2020 

 Nájomné:              

 

prevádzková miestnosť  – 40,00 €/m
2
/rok  - 880,00 € a skladový priestor – 20,00€/m

2
/rok – 

114,40 €  t. j. výška nájomného ročne je 994,40 €. 

Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného štvrťroka 

vo výške  248,60 €, 

nájomné je v súlade so  smernicou 
1
. 

 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.  

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 

 

                                            
1 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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5. Nájomca: iDomy, s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava 

nájomca je zapísaný   v OR OS Bratislava I , oddiel: Sro, vložka č. 60842/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok   -  nebytový priestor(NP)  – miestnosť č. 352 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 31,00m
2
.  

 Účel nájmu: vykonávania podnikateľskej  činnosti  

 Doba nájmu: od 01.03.2016 do 31.01.2017 

 Nájomné: miestnosti spolu 31,00m
2
-
 
149,85 €/mesačne najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca za daný mesiac. Nájomné za hnuteľné veci zaplatí nájomca vždy do 15. dňa 

príslušného mesiaca vo výške 69,73 €/mes. spolu s úhradou sa služby vo výške 116,25 

€/mes. a  t. j.   335,83€/mesiac. 

Ročne 4 029,96 €,        
nájomné je v súlade so smernicou

1
 - - čl.5, bod 2 a v súlade s platným cenníkom UTI STU 

 Náklady za 

služby: 

elektrina, teplo, TÚV a SÚV, OLO – 116,25 € mesačne  a sú súčasťou mesačného 

nájomného  

 Predkladá: vedúca UTI STU 

 

6. Nájomca: AI-MAPS, s. r. o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava 

nájomca je zapísaný   v OR OS Bratislava I , oddiel: Sro, vložka č. 105762/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok   -  nebytový priestor(NP)  – miestnosť č. 323 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 15,10m
2
.  

 Účel nájmu: vykonávania podnikateľskej  činnosti nájomcu na základe podnikateľského plánu 

 Doba nájmu: od 01.03.2016 do 30.11.2016 

 Nájomné: miestnosti spolu 15,10m
2
-
 
32,77 €/mesačne najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca za daný mesiac. Nájomné za hnuteľné veci zaplatí nájomca vždy do 15. dňa 

príslušného mesiaca vo výške 30,15 €/mes. spolu s úhradou sa služby vo výške 56,62 €/mes. 

a  t. j.   119,54€/mesiac.  

Ročne 1 434,48 €      

nájomné je v súlade so smernicou
1 
- - čl.5,  bod 2 a v súlade s platným cenníkom UTI STU 

 Náklady za 

služby: 

elektrina, teplo, TÚV a SÚV, OLO – 56,62€ mesačne  a sú súčasťou mesačného 

nájomného  

 Predkladá: vedúca UTI STU 

  

7. Nájomca: Občianske združenie Ynet, ŠD aJ Mladosť, Staré grunty 53, 841 04 Bratislava 

nájomca je občianske združenie registrované na MV SR pod č. VVS/1-900/90-17701-1. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ č. 9707/0001/15; č. 20/2015 R-STU; dočasne nepotrebný majetok, 

nebytové priestory (NP) nachádzajúci sa  v ŠD Mladosť, Staré grunty 53, Bratislava 

 pozostávajúci z miestnosti č. 1 a 6 – skladový priestor  o výmere 43,00m
2
, nachádzajúci sa 

na prízemí bloku A1-01, internát A spolu s pomernou časťou spoločných priestorov o výmere 

9,31m
2 
 sa predlžuje doba nájmu od. 01.05.2016 do 30.04.2018.  

predmet nájmu spolu vo výmere 52,31m
2
. 

 Účel nájmu: využitie NP ako úschovňa bicyklov pre svojich členov  OZ – študenti STU. 

 Doba nájmu: od 01.05.2016 do 30.04.2018 

 Nájomné:              

 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 1,00€/m
2
/ročne, t. j. 52,31 € 

nájomné je v súlade so smernicou
1  

, čl. 5 bod 3, písm. d)
  
- znížené nájomné 

 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.  

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 

 
 

 

Nájomca: Dušan Amrich, 980 23 Teplý Vrch č. 33, 

nájomca je súkromná osoba. 
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 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ č. 9702/0001/15; č. 12/2015 R-STU; dočasne nepotrebný majetok, 

nebytové priestory: v ŠD Mladá Garda,  miestnosť č. 01 HB-1 0026   o výmere 11,04m
2
, 

skladový priestor nachádzajúci sa v suteréne ŠD, blok „B“ sa predlžuje doba nájmu od 

01.04.2016 do 31.03.2018, 

predmet nájmu spolu vo výmere: 11,04 m
2
 . 

 Účel nájmu: skladový priestor. 

 Doba nájmu: od 01.04.2016 do 31.03.2018 

 Nájomné: sklad 20,00 €/m
2
/rok  -  t. j. ročne 220,80 €  

nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného štvrťroka 

vo výške  55,20 €, 

nájomné je v súlade so smernicou
1 
 

 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. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J   STU 

 

9. Nájomca: NEXT Vision, s. r. o., 925 26 Réca č. 216, 

nájomca je podnikateľom zapísaným   v OR OS Ba I, oddiel: Sro, vložka č. 95324/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ č. 9702/0002/15; č. 11/2015 R-STU; dočasne nepotrebný majetok, 

nebytové priestory: v ŠD Mladá Garda,  miestnosti č. 01 HK-1 0127   o výmere 24,00m
2
 a č. 

01 HK -1 0128 o výmere 24,00m
2
,  skladové priestory nachádzajúce sa v suteréne ŠD, blok 

„K“  sa predlžuje doba nájmu od 01.04.2016 do 31.03.2018, 

predmet nájmu spolu vo výmere: 48,00 m
2
 . 

 Účel nájmu: skladový priestor. 

 Doba nájmu: od 01.04.2016 do 31.03.2018 

 Nájomné:              

 

sklad 20,00 €/m
2
/rok  -  t. j. ročne 960,00 €  

nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného štvrťroka 

vo výške  240,00 €, 

nájomné je v súlade so smernicou
1 
 

 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. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J   STU 

 

10. Nájomca: Občianske združenie Ynet,  Staré grunty 53, 841 04 Bratislava 

nájomca je občianske združenie registrované na MV SR pod č. VVS/1-900/90-17701-2. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ č. 9708/0003/15; č. 29/2015 R-STU; dočasne nepotrebný majetok, 

nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa  v ŠD, Dobrovičova 14, Bratislava  pozostávajúci 

z miestnosti č. 115 – študovňa  o výmere 54,34m
2
 na prvom poschodí ŠD Dobrovičova sa 

predlžuje doba nájmu od 01.05.2016 do 31.10.2017, 
 
 

predmet nájmu spolu vo výmere 54,34m
2
. 

 Účel nájmu: využitie NP ako študovňa pre študentov STU. 

 Doba nájmu: od 01.05.2016 do 31.10.2017 

 Nájomné: zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 1,00€/m
2
/ročne, t. j. 54,34 €, 

nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného 

štvrťroka vo výške  13,59 €, 

nájomné je v súlade so smernicou
1  

, čl. 5 bod 3, písm. d)
  
- znížené nájomné 

 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.  
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 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 

 

11. Nájomca: DIVADLO MALÁ SCÉNA STU, o. z., Dostojevského rad 7, 811 09 Bratislava, 

nájomca je občianske združenie zaregistrované na MV SR pod č. VVS/1-900/90-352 91 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k NZ č. 9708/0002/15; č. 13/2015 R-STU dočasne nepotrebný majetok, 

nebytový priestor – garáž č.  3 nachádzajúca sa  v dvorovej časti  ŠD STU  Dobrovičova 

14 v Bratislave o výmere 16,07m
2
 sa predlžuje doba nájmu od 1.4.2016 do 31.3.2019, 

predmet nájmu  je 16,07m
2
 

 Účel nájmu: sklad kulís a rekvizít pre prevádzku divadla. 

 Doba nájmu: od 01.04.2015 do 31.03.2019 

 Nájomné: 

 

výška nájomného dohodou  20,00 €/m2/rok, t.j. nájomné ročne 321,40 € 

nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného 

štvrťroka vo výške  80,35 €, 

nájomné je v súlade so smernicou
1  

 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií  bude prenajímateľ  fakturovať 

štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní po uplynutí  

daného štvrťroka, náklady za služby súvisiace s prevádzkou predmetu nájmu  vrátane 

OLO si nájomca zabezpečuje sám na vlastné náklady. Splatnosť nedoplatku alebo 

preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania 

nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ ŠD a J STU 

 

12. Nájomca: Alpha medical, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin 

nájomca je zapísaný v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 63112/L.  

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 sa Nájomná zmluva FCHPT č. 01/2015; č. 9/2015 R – STU spolu 

s dodatkom č.1  s dobou platnosti do 31.03.2016 predlžuje od 01.04.2016 do 

30.06.2016, 

celková výmera podlahovej plochy je 235,00m
2
. 

 Účel nájmu: využitie priestorov na laboratóriá, sklady a archív firmy v rámci prevádzkovania 

zdravotníckych zariadení ambulantnej starostlivosti. 

 Doba nájmu: do 30.06.2016 

 Nájomné: laboratóriá spolu o výmere 96,00m
2
- 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 smernicou

1
 

 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 

14  kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: dekan FCHPT  STU 

 

13. Nájomca: NetCinema technologies, s. r. o., Bottova 7, 811 09 Bratislava, 

nájomca je podnikateľom zapísaným   v OR OS Ba I, oddiel: Sro, vložka č. 65693/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory: na FCHPT STU, nová budova,   

miestnosť č. 1127 o výmere 12,00m
2
, ktoré bude nájomca využívať  výlučne na účely 

spojené s predmetom jeho podnikateľskej činnosti podľa výpisu z OR  SR.  Jedná sa 

o novú nájomnú zmluvu, 

predmet nájmu spolu vo výmere: 12,00 m
2
 . 

 Účel nájmu: administratíva a prevádzka firmy  

 Doba nájmu: od 01. 03.2016 do 28.02.2017. 

 Nájomné: kancelária  80,00 €/m
2
/rok  -  960,00 € , t. j. ročné nájomné spolu: 960,00 € 

nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného 

štvrťroka vo výške  240,00 €, 

nájomné je v súlade so smernicou
1
 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady  za opakované  dodanie energií a služieb budú nájomcovi 

fakturované zálohovo do 15 dňa 1. mesiaca príslušného štvrťroka. Nájomca je povinný 

uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Výška zálohových platieb bude 
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vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok. Prenajímateľ 

vyhotoví po uplynutí zúčtovacieho obdobia, najneskôr do 20 dní zúčtovaciu faktúru so 

splatnosťou 14 kalendárnych dní odo dňa jej vyhotovenia. 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 

 

14. Nájomca: EDEN TRAVEL, s. r. o., Vazovova 1, 811 07 Bratislava 

nájomca je podnikateľom  zapísaným  v OR OS Ba I, oddiel : Sro, vložka č. 41445/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, časť pozemku STU, Vazovova 5, k. ú. Ba- Staré mesto, 

parc. č. 21740/9,  LV č.2139 – časti pozemku označeného ako č. 4 - parkovacie miesto. 

Jedná sa o opakovaný nájom parkovacieho miesta.  

 Účel nájmu: parkovanie osobného motorového vozidla. 

 Doba nájmu: od 01.04.2016 do 31. 03.2017. 

 Nájomné: cena za užívanie časti pozemku, jedno parkovacie miesto - je stanovená na  650,00 € 

bez DPH – parkovacie miesto je úzko spojené s prenájmom nehnuteľnosti,  

oslobodený od DPH, t. j. nájomné ročne je spolu 650,00€.  

Nájomné je splatné na základe faktúry vystavenej prenajímateľom  do 14 dní odo 

dňa jej vystavenia, 

nájomné je v súlade so smernicou
1
. 

 Náklady za služby: v cene nájomného sú zahrnuté aj náklady na pomernú časť dane z nehnuteľnosti 

 Predkladá: vedúci PÚ R-STU 

 

15. Nájomca: PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.,  Kopčianska14, 851 01 Bratislava, 

nájomca je zaregistrovaný na OS Bratislava I,  oddiel Sa, vložka č. 2652/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa  na MTF STU, 

Botanická ul., Trnava, v budove Centra  exelentnosti – laboratóriá o výmere 50,00m
2
 

spolu s príslušenstvom) nachádzajúce sa na prízemí budovy. 

predmet nájmu spolu o výmere 50,0m
2
.   

 Účel nájmu: vykonávania výskumu technológií  spájania materiálov  koncentrovanými zdrojmi 

energie 

 Doba nájmu: od 01.03.2016 do 28.02.2027 

 Nájomné: 

 

laboratórium  16,00€/m
2
/rok– t. j. ročne nájomné 800,00€, 

štvrťročná výška nájomného za NP je 200,0 € splatné vždy do 15. dňa prvého mesiaca  

príslušného štvrťroka  vopred,   

nájomné je v súlade so smernicou
1
 

 Náklady za služby 

a energie: 

náklady za dodanie služieb spojených s dodávkou energií bude nájomca uhrádzať 

prenajímateľovi na základe zálohových štvrťročných faktúr. 

 Predkladá: dekan MTF STU 

 
K bodu 15/ – Rôzne 

1/ senátor Beňo podal informáciu k RVŠ 

2/ senátor Hudec  sa informoval či máme vedomosť o neformálnom vzdelávaní (individuálne), ktoré 

    by malo byť rovnocenné riadnemu vzdelávaniu 

3/ p. rektor sa vyjadril aj k otázke sledovania legislatívnych zmien 

4/ senátor Dický – ku KREDIT – strašne pomalý. Odpovedal riaditeľ ÚZ ŠDaJ – pripravuje sa nový 

    program (CVT) 

5/ senátorka Húsenicová pripomenula otázku parkovania na mestských komunikáciách 

                  bezprostredne pri SVF ako aj FA 

6/ najbližšie riadne zasadnutie AS STU sa uskutoční 25.04.2016 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: 

 

J. Húsenicová, v.r 

I. Hudec v.r. 

Zapísala: Magdaléna Dubecká 

                tajomníčka AS STU 

29.02.2016 


