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AKADEMICKÝ SENÁT 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  4 

zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (AS STU) konaného dňa 16.12.2019 o 14:00 hod. 

 

___________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 38 senátorov  

Ospravedlnení:.R. Husovič (MTF), R.Riedlmajer(MTF) 

Neospravedlnení: 3 

Senát bol schopný uznášania.  

Hostia: M. Fikar, O. Moravčík, M Bakošová, J. Szolgay, F. Uherek, Ľ. Vitková, D. 

Faktor, E. Jevčáková, E. Džuganová, M. Michalička,  

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia, schválenie programu, voľba sčítacej komisie, voľba 

skrutátorov a overovateľov zápisnice 

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

zo zasadnutia AS STU 28.10.2019 

4. Aktuálne otázky STU 
5. Návrh opatrení pre AS FIIT STU  a harmonogram doplňujúcich volieb na 

jedno uvoľnené miesto člena  zamestnaneckej časti AS FIIT STU na 

funkčné obdobie 2019 – 2021 

6. Vyhlásenie doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené miesto do 

zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2021 

7. Zloženie volebnej komisie AS STU pre doplňujúce voľby na jedno 

uvoľnené miesto do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné 

obdobie 2019 – 2021 

8. Organizačné pokyny a harmonogram  na prípravu a priebeh doplňujúcich 

volieb na jedno uvoľnené miesto člena  zamestnaneckej časti AS FIIT 

STU na funkčné obdobie 2019 – 2021 

9. Návrh dodatku číslo 3 k Organizačnému poriadku Centra akademického 

športu STU 
10. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu 

STU na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

11. Rôzne 
 

K bodu 1/ – Otvorenie 

Zasadnutie AS STU  otvoril a viedol predseda akademického senátu STU Marián 

Peciar, ktorý  privítal senátorov a prítomných hostí. 

 

K bodu 2/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a 

overovateľov zápisnice a členov sčítacej komisie.  

Prezentácia : 37 prítomných senátorov 

 

Predseda AS STU prečítal body programu zasadnutia AS  STU a dal o ňom 

hlasovať: 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 37  proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh  programu bol jednomyseľne schválený. 

 

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí: 

V. Nečas a Ľ. Hruštinec 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 37    proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

- za overovateľov boli navrhnutí: 

Ľ. Čaplovič a F. Ridzoň 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 36     proti : 0      zdržal sa : 1) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

 

Predseda AS prečítal návrh zloženia členov sčítacej komisie pre tajné voľby k bodu 

programu 7.   Zloženie volebnej komisie pre doplňovacie voľby na jedno uvoľnené 

miesto člena  ZČ AS FIIT na funkčné obdobie 2019 - 2021 

Daniela Špirková – predsedníčka 

Ivan Hudec – člen 

Branislav Šulgan – člen 

  

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

Hlasovanie :  
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( za : 37  proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

K bodu 3/ – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia 

uznesení zo zasadania AS STU dňa 28.10.2019.  

Predseda AS STU stručne informoval o hlavných otázkach PAS STU, ktoré 

zasadalo dňa 02.12.2019 a zaoberalo prípravou programu aktuálneho zasadania AS 

STU. Predsedajúci PAS STU poveril predsedov komisií, aby zabezpečili 

prerokovanie príslušných materiálov v EK AS STU a LK AS STU. Legislatívna 

komisia AS zasadala dňa 09.12.2019 a ekonomická komisia prerokovala materiál 

elektronickou formou zaslaním vyjadrenia sa každého člena komisie. 

K zápisnici zo zasadnutia AS STU dňa 28.10.2019 neboli vznesené žiadne 

pripomienky.  

Predseda AS informuje senátorov o doručení listov od prof.. Bielikovej, bývalej 

dekanky FIIT STU a zamestnancov FIIT STU p. Šimka a p. Móra k situácii na 

FIIT.  Predsedníčka LK AS STU vysvetľuje prítomným senátorom o čom vlastne 

pojednáva antidiskriminačný zákon. Vyslovuje nesúhlas so zverejnením príspevku 

prof. Bielikovej  ako prílohu k Zápisnici č. 3 zasadnutia AS STU zverejnenej na 

webovej stránke STU. 

AS STU má za to, že zápisnica zo zasadnutia AS STU 28.10.2019 je platne 

zverejnená v takom znení,  ako bola zverejnená. 

 

Predseda AS STU podáva informáciu k doručeným listom Mgr. Janíčkovej (MTF) 

– je v riešení  a Bc. Kolesíkovej  ( FIIT) – odpoveď predsedu AS bude pripravená 

ihneď  po zasadnutí AS ( FIIT), Na list Bc. Kolesíkovej odpovedal aj pán rektor 

STU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Senátor Móro sa pýta, či bude AS FIIT nespochybniteľný aj po ustanovení nového 

akademického senátu FIIT, teda či sú študentské mandáty nespochybniteľné 

z hľadiska AS STU.  Predseda AS STU odpovedá, že mandáty ŠČ AS FIIT nie sú 

neplatné, vyplýva to aj z analýzy Právneho a organizačného útvaru R-STU, treba 

ich rešpektovať do času, až bude funkčný AS FIIT a ten v rámci vlastnej 

kompetencie akademickej samosprávy musí situáciu vyriešiť. 

 

Predseda AS STU ďalej informoval o už uskutočnených doplňovacích voľbách do 

ZČ AS FIIT na funkčné obdobie 2019-2021, kedy boli zvolení do AS FIIT prof. 

Lucká a Ing. Móro. Dňa 16.01.2020 sa uskutočnia ďalšie voľby do AS FIIT na 

doplnenie 4 mandátov ZČ AS FIIT na funkčné obdobie 2019-2023. 

Po vymenovaní prof. Ing. Ivana Kotuliaka, PhD. za dekana FIIT k 02.12.2019 sa 

budú (ak bude termín schválený) dňa 13.02.2020 konať  DV na jedno uvoľnené 

miesto do ZČ AS FIIT na funkčné obdobie 2019 – 2021.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

K bodu 4/ - Aktuálne otázky STU.  

Pán rektor informoval prítomných o  udalostiach: 
 

 s účinnosťou od 2.12.2019 menovaný do funkcie nový dekan FIIT STU 
– prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., 

 vystúpenie zo združenia V8, založenie V7, 
 ukončené školenia k ochrane osobných údajov, smernica zverejnená 

na web stránke, 
 v príprave KZ na rok 2020, 
 pripomienky STU k návrhu akreditačných štandardov zaslané, 
 kapacita mailových schránok zamestnancov bola zvýšená cca 10-

násobne, 
 MŠ Stubáčik – ukončenie stavebných prác, možná prehliadka dnes po 

zasadnutí AS, 
 uskutočnili sa podujatia pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie, 

organizované na fakultách,  
 dňa 18.11.2019 sa uskutočnilo oceňovanie najlepších študentov roka 

na STU. 
 

Diskusia :  
Do diskusie neboli vznesené žiadne pripomienky 

 

K bodu 5/ - Návrh opatrení pre AS FIIT STU  a harmonogram doplňujúcich volieb 

na jedno uvoľnené miesto člena  zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné 

obdobie 2019 – 2021 

Úvodné slovo k predmetnému materiálu predniesla predsedníčka LK AS STU a 

vysvetlila, že materiál sa predkladá v zmysle § 8 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v spojení s uznesením č. 9.2/2019 Akademického senátu STU v 

Bratislave zo dňa 24.06.2019  v súvislosti s prípravou doplňujúcich volieb na jedno 

uvoľnené miesto  do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 

– 2021.  

Legislatívna komisia AS STU prerokovala predložený návrh. 

Po diskusii LK AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS 

STU uznesenie : 

AS STU schvaľuje materiál Návrh opatrení pre AS FIIT STU  a harmonogram 

doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené miesto člena  zamestnaneckej časti AS FIIT 

STU na funkčné obdobie 2019 – 2021 bez pripomienok. 
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Návrh uznesenia č. 1.4/2019: 

Akademický senát  STU schvaľuje materiál Návrh opatrení a harmonogram 

doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené miesto člena  do zamestnaneckej 

Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2019-2021 bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

(za: 37,     proti: 0,    zdržal sa: 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 1.4/2019 jednomyseľne. 

 

K bodu 6/ - Vyhlásenie doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené miesto do 

zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2021 
Úvodné slovo k predmetnému materiálu predniesla predsedníčka LK AS STU. 

Po diskusii LK AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS 

STU uznesenie : 

AS STU schvaľuje uznesenie o vyhlásení doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené 

miesto do zamestnaneckej časti Akademického senátu  Fakulty  informatiky a 

informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné 

obdobie 2019-2021. 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 2.4/2019: 

AS STU schvaľuje uznesenie o vyhlásení doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené 

miesto do zamestnaneckej časti Akademického senátu  Fakulty  informatiky a 

informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné 

obdobie 2019-2021. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

(za: 37,     proti: 0,    zdržal sa: 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 2.4/2019 jednomyseľne. 

 

K bodu 7/ - Zloženie volebnej komisie AS STU pre doplňujúce voľby na jedno 

uvoľnené miesto do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 

2019 – 2021 

Úvodné slovo k predmetnému materiálu predniesla predsedníčka LK AS STU. 

Členovia LK navrhujú upraviť košieľku predmetného materiálu v kolónke 

Vypracovali: prof. Ing. Marián Peciar, predseda AS STU a Legislatívna komisia 

AS STU 

Návrh zloženia členov volebnej komisie pre doplňujúce voľby na jedno 

uvoľnené miesto zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 

– 2021: 

1. ČAPLOVIČ Ľubomír, prof. Ing., PhD. (MTF) 

2. HUBINSKÝ Peter, prof. Ing., PhD. (FEI) 

3. JELEMENSKÝ Ľudovít, prof. Ing., DrSc.(FCHPT) 

4. ROLLOVÁ Lea, doc. Ing. arch., PhD. (FA) 

5. ZAJACOVÁ Janka, JUDr., PhD. (SvF) 

K tomuto bodu rokovania členovia LK AS STU nemali žiadne pripomienky. 

LK AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU 

nasledovné uznesenie : 

AS STU schvaľuje zloženie volebnej komisie pre doplňujúce voľby na jedno 

uvoľnené miesto do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 

– 2021 bez pripomienok. 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Predseda AS STU požiadal predsedníčku  sčítacej komisie o vykonanie tajných 

volieb členov VK AS STU pre DV na uvoľnené miesto  jedného člena  do ZČ AS 

FIIT. 

Sčítacia komisia  AS STU  konštatuje, že:  

 

Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom:     28 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:        28 

Počet platných hlasovacích lístkov: 28 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

 

Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením počtu získaných hlasov 

  

1. prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD    počet získaných hlasov:  27 

2. prof Ing. Peter Hubinský, PhD.  počet získaných hlasov:  27  

3. prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. počet získaných hlasov:  28 

4. doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.  počet získaných hlasov:  28 

5. JUDr. Janka Zajacová, PhD.  počet získaných hlasov:  28  
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Členovia volebnej komisie AS STU pre do ZČ AS FIIT si zvolili  predsedu 

komisie: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. – predsedníčka volebnej komisie 

pre DV 

 

Návrh uznesenia č. 3.4/2019: 

AS STU schvaľuje zloženie volebnej komisie pre doplňujúce voľby na  jedno 

uvoľnené miesto do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 

– 2021 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

(za: 38,     proti: 0,    zdržal sa: 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 3.4/2019 jednomyseľne. 

 

K bodu 8/  - Organizačné pokyny a harmonogram  na prípravu a priebeh 

doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené miesto člena  zamestnaneckej časti AS 

FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2021 

Úvodné slovo k predmetnému materiálu predniesla predsedníčka LK AS STU. 

Materiál sa predkladá v zmysle § 8 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v súlade s uznesením č. 9.2/2019 AS STU v Bratislave zo dňa 24.06.2019  

z dôvodu prípravy a  organizačného zabezpečenia  doplňujúcich volieb na jedno 

uvoľnené miesto  do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 

– 2021.  

K tomuto bodu rokovania členovia LK AS STU nemali žiadne pripomienky. 

LK AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU 

nasledovné uznesenie : 

AS STU schvaľuje Organizačné pokyny a harmonogram  na prípravu a priebeh 

doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené miesto člena  zamestnaneckej časti AS FIIT 

STU na funkčné obdobie 2019 – 2021bez pripomienok. 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 4.4/2019: 

AS STU schvaľuje Organizačné pokyny a harmonogram  na prípravu a priebeh 

doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené miesto člena  zamestnaneckej časti AS FIIT 

STU na funkčné obdobie 2019 – 2021bez pripomienok 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

(za: 38,     proti: 0,    zdržal sa: 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 4.4/2019 jednomyseľne. 

 

K bodu 9/ - Návrh dodatku číslo 3 k Organizačnému poriadku Centra 

akademického športu STU 

Rektor STU ako predkladateľ materiálu odovzdal slovo predsedníčka LK AS STU, 

aby informovala o materiáli, ktorý bol predmetom rokovania LK AS STU.  LK AS 

STU navrhuje, aby bolo upravené zdôvodnenie vypracovania tohto materiálu aj s 

odkazom na relevantnú právnu úpravu, vyplývajúcu zo všeobecnezáväzných 

právnych predpisov a vnútorných predpisov STU a doplniť (konkretizovať) Čl. II 

Návrhu dodatku č. 3 k OP CAŠ bode 1 o dátumy pôvodných predpisov, ktoré sa 

dodatkom zrušujú nasledovne: 

„Zrušujú sa Štatút Rady športu STU zo dňa ......... a Rokovací poriadok Rady 

športu STU zo dňa.........“ 

Po diskusii LK AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS 

STU nasledovné uznesenie: 

AS STU v Bratislave prerokoval návrh Dodatku číslo 3 k Organizačnému poriadku 

Centra akademického športu STU a odporúča rektorovi predmetný dodatok vydať 

so zapracovanými pripomienkami LK AS STU. 

Diskusia: 

Senátor Hruštinec má otázku  či klesol aj počet zamestnancov CAS STU?  

Prorektorka Bakošová informuje, že v celkovej štruktúre OP CAŠ nastal pokles 

zamestnancov o 1,5 pracovníka. 

Senátor Bittera má formálnu pripomienku k prílohe dokumentu (nemá správny 

názov) - žiada upraviť: príloha č. 1 „ Organizačná štruktúra CAŠ“ 

Ďalej pripomenul, že súčasťou predloženého materiálu je aj zrušenie kontroly 

činnosti a hospodárenia CAŠ zo strany Rady športu STU. V prípade schválenia 

dodatku ako takého navrhuje Vedeniu STU vypracovať Koncepciu rozvoja športu a 

športovísk aspoň na čas daný funkčným obdobím vedenia., kde by boli 

zakomponované finančné toky aj pre fakulty rozdelené : 

a) študenti 

b) zamestnanci 

c) podnikateľská činnosť 

Do diskusie neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky. 

 

Návrh uznesenia č. 5.4/2019: 

AS STU v Bratislave prerokoval návrh Dodatku číslo 3 k Organizačnému poriadku 

Centra akademického športu STU a odporúča rektorovi predmetný dodatok vydať 

so zapracovanými pripomienkami LK AS STU . 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 
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(za: 37,     proti: 0,    zdržal sa: 1)  

AS STU schválil uznesenie č. 5.4/2019 väčšinou hlasov. 

 

Senátor Janíček v rámci diskusie k tomuto bodu vyjadril svoj názor za 

vypracovanie  Koncepcie rozvoja športu a športovísk STU  a žiada, aby  vedenie  

STU vypracovalo  Koncepciu rozvoja športu a športovísk STU, ktorá by bola 

predložená na prerokovanie na marcové zasadnutie AS STU. 

 

Návrh uznesenia č. 6.4/2019 

AS STU žiada vedenie STU vypracovať materiál: Koncepcia rozvoja športu 

a športovísk STU a predložiť  ho na marcové zasadnutie AS STU.  

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

(za: 38,     proti: 0,    zdržal sa: 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 6.4/2019 jednomyseľne. 

 

 

K bodu 10/ -  Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom 

nehnuteľných vecí STU. 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý 

materiál uviedol a vyzval kvestora STU, aby ním oboznámil prítomných senátorov. 

Jedná o štandardne predkladaný materiál ohľadne prenájmov NP, ktoré sú vo 

vlastníctve STU  

Kvestor STU informoval prítomných a o niektorých formálnych zmenách 

v pôvodnom materiáli  a doplnku k nemu, ktoré vznikli zlúčením do jedného 

konceptu s počtom položiek 32. 

Ekonomická komisia AS STU  prerokovala tento materiál elektronicky.  

Predseda EK AS STU doc. Chmelko informoval o dvoch pripomienkach 

vznesených  členmi komisie, a to: 

k bodu 19. materiálu  - uviesť skutočnú sumu za užívanie 2 parkovacích miest 

podľa doby nájmu. 

k bodu 24. materiálu -  členovia EK AS žiadajú vysvetliť nepomer celkovej plochy 

a výšky úhrady na prenájom. 

K pripomienkam EK podal vysvetlenie kvestor STU – k bodu 19. uvedená suma 

740,00 € je za ročné využívanie parkovania. Ale bude obratom opravená na 370,00 

€ /2 parkovacie miesta/7 mesiacov/, 

k bodu 24.  - využívanie predmetu nájmu (výcvikové jazdy autoškolv) v  

nepravidelných intervaloch na praktický výcvik vedenia osobných motorových 

vozidiel, cena je určená dohodou. 

EK AS STU žiadne ďalšie pripomienky nemala. Preto navrhuje AS STU prijať 

uznesenie:  
AS schvaľuje Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve STU so zapracovanými pripomienkami EK AS STU. 
 

Senátor Bittera žiada preklep v bode 11  materiálu:  fy Amafon, s. r. o. opraviť na 

Amofon, s. r. o. 

 

Návrh uznesenia č. 7.4/2019: 

Akademický  senát STU schvaľuje žiadosti o nájom dočasne nepotrebného 

nehnuteľného majetku uvedeného v  tabuľke číslo 1 až 32 predloženého materiálu 

s pripomienkami..  

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

(za: 37,     proti: 0,    zdržal sa: 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 7.4/2019 jednomyseľne. 

 
1. Nájomca: STELLA Group s.r.o., Kresánkova 1, 841 05 Bratislava 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 

č.: 47825/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 33/2018 R-STU o nájme 

nebytových priestorov s dobou nájmu od 01.01.2019 do 

31.12.2019 sa od 01.01.2020 predlžuje doba trvania nájmu; 

dočasne nepotrebný majetok, nebytový  priestor nachádzajúci 

sa v budove FEI STU, Ilkovičova 3 v BA, NA  

prízemí, kancelársky priestor č. P008 o výmere 13,78 m
2 

do 

31.12.2022, 

predmet nájmu spolu: 13,78 m
2
. 

 Účel nájmu: výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.01.2019 – 31.12.2022 

 Nájomné:              
 

kancelársky priestor (13,78 m
2
) – 60,00 €/m

2
/rok, t. j. 826,80 

€/rok, štvrťročná výška nájomného je 206,70 €, 

nájomné spolu ročne: 826,80 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1
. 
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 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú 

stanovené zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. dňa 1. 

mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má 

v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie 

spotreby el. energie.  Základ pre stanovenie  paušálnej 

sadzby tvoria  náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie  

vody, tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI 

STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej  

plochy. 

 Predkladá: dekan FEI  STU 

 
2. Nájomca: ERMS s.r.o., Fedinova 18, 851 01 Bratislava 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 

č.: 98719/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 32/2018 R-STU o nájme 

nebytových priestorov s dobou nájmu od 01.01.2019 do 

31.12.2019 sa od 01.01.2020 predlžuje doba trvania nájmu; 

dočasne nepotrebný majetok, nebytový  priestor nachádzajúci sa 

na prízemí budovy na Technickej ulici číslo 5 v BA, skladový 

priestor č. A 31 o výmere 16,8 m², dielenský priestor č. A 33 o 

výmere 68,00 m², príručný sklad č. A 34 o výmere 16,80 m² 

a zvarovňa č. A35 o výmere 8,70 m² do 31.12.2022,  

predmet nájmu spolu: 110,30 m
2
. 

 Účel nájmu: výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.01.2019 – 31.12.2022 

 Nájomné:              
 

skladový priestor (33,60m
2
) – 10,00 €/m

2
/rok, t. j. 336,00 €/rok, 

dielenský priestor (68,00 m
2
) – 15,00 €/m

2
/rok, t. j. 1020,00 

€/rok,  zvarovňa (8,70 m
2
) – 15,00 €/m

2
/rok, t. j. 130,50 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 371,63 €, 

nájomné spolu ročne: 1486,50 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1
. 

 Náklady za 
služby a energie: 

preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené 

zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného 

kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete nájmu 

nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ 

pre stanovenie  paušálnej sadzby tvoria  náklady 

predchádzajúceho obdobia za dodanie  vody, tepla, teplej vody 

a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené 

prepočtom podľa prenajatej  plochy. 

 Predkladá: dekan FEI  STU 

 
3. Nájomca: Pálenica Jelšovce s.r.o., Jelšovce 240, 951 43 Jelšovce 

nájomca je zapísaný v OR OS  Nitra, oddiel Sro., vložka č.: 

19859/N 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte 

fakulty FCHPT na Radlinského ulici č. 9 v BA, nachádzajúci sa 

v starej budove na druhom nadzemnom podlaží, pozostávajúci z 

miestnosti č. 222 (laboratórium) o výmere 10,00 m
2
 a pomernej 

časti spoločných priestorov o výmere 1,95 m
2
, 

predmet nájmu spolu: 11,95 m
2
.  

 Účel nájmu: výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.01.2020 – 31.12.2024 

 Nájomné:              
 

miestnosť č. 222 (10,00 m
2
) – 50,00 €/m

2
/rok, t. j. 500,00 €/rok, 

spoločné priestory (1,95 m
2
) – 15,00 €/m

2
/rok, t. j. 29,25 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 132,31 €, 

nájomné spolu ročne: 529,25 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

 Náklady za 
služby a energie: 

zálohovo fakturované do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrťroka. 

Výška zálohových platieb bude  vypočítaná ako aritmetický 

priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok. Po uplynutí 

štvrťroka vyhotoví prenajímateľ zúčtovaciu faktúru. Prípadný 

preplatok bude vrátený nájomcovi formou zápočtu. 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 

 
4 Nájomca: EURO DENTAL s.r.o., Zochova 16, 811 03 Bratislava 

nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 

62047/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 82/2014 R-STU o nájme 

nebytových priestorov spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 

01.01.2015 do 31.12.2019 sa od 01.01.2020 predlžuje doba 

trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor 

- pozemok nachádzajúci sa pred blokom A na Námestí Slobody 

v BA, jedná sa o parkovacie miesto č. 14 do 30.06.2020 

predmet nájmu: jedno parkovacie miesto. 

 Účel nájmu: parkovacie miesto vozidla s ŠPZ: BA 163 ZU 

 Doba nájmu: 01.01.2015 – 30.06.2020 

 Nájomné: jedno parkovacie miesto - 660,00 €/rok, 

nájomné spolu ročne: 660,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 
 

 Náklady za služby  
a energie: 

------------------------ 

 Predkladá: dekan SvF STU 

 
5
. 

Nájomca: H – PROBYT, s.r.o., Povraznícka č. 4, 811 05 Bratislava 

nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sro., vložka č.: 

15118/B 
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 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 80/2014 R-STU o nájme 

nebytových priestorov spolu s dodatkom č. 1 a č. 2 s dobou 

nájmu od 01.01.2015 do 31.12.2019 sa od 01.01.2020 

predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok; 

nebytový priestor - pozemok nachádzajúci sa pred blokom A na 

Námestí Slobody v BA, jedná sa o parkovacie miesto č. 3 do 

30.06.2020 

predmet nájmu: jedno parkovacie miesto. 

 Účel nájmu: parkovacie miesto vozidla s ŠPZ BA 413 CA 

 Doba nájmu: 01.01.2015 – 30.06.2020 

 Nájomné: jedno parkovacie miesto - 660,00 €/rok, 

nájomné spolu ročne: 660,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

 Náklady za služby 
a energie: 

----------------------- 

 Predkladá: dekan SvF STU 

 
6. Nájomca: ENFEI, s.r.o., Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 

č.: 94203/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 4 k Nájomnej zmluve č. 97/2013 R-STU o nájme 

nebytových priestorov spolu s dodatkami č.1 až č.3 s dobou 

nájmu od 01.12.2013 do 31.12.2019 sa od 01.01.2020 

predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok; 

nebytový priestor nachádzajúci sa na Ilkovičova č. 3 v BA, 

v objekte ,,C“, prvé poschodie, kancelársky priestor č. 111 

o výmere 14,77m
2
 do 31.12.2024, 

predmet nájmu spolu: 14,77m
2
. 

 Účel nájmu: kancelársky priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.12.2013 – 31.12.2024 

 Nájomné: kancelársky priestor (14,77m
2
) – 51,36 €/m

2
/rok, t. j. 758,59 

€/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 189,65 €, 

nájomné spolu ročne: 758,59 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1
. 

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú 

stanovené zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. dňa 1. 

mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má 

v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie 

spotreby el. energie.  Základ pre stanovenie  paušálnej 

                                                           
1
 Príloha č. 1 Smernice rektora číslo 9/2013-SR „Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej 

technickej university  v Bratislave“  zo dňa 12.12.2013. 

sadzby tvoria  náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie  

vody, tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI 

STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej  

plochy. 

 Predkladá: dekan FEI  STU 

 
7. Nájomca: EURO DENTAL, s. r. o., Zochova 16, 811 03 Bratislava  

nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Ba I, 

oddiel:Sro, vložka č. 62047/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 81/2014 R-STU 

o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 01.01.2015 

do 31.12.2019 sa od 01.01.2020 predlžuje doba trvania 

nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory 

nachádzajúce sa v objekte SvF STU, Námestie slobody č. 16 

v BA, miestnosť č. 27 o výmere 28,51 m
2
, miestnosť č. 28 

o výmere 32,40 m
2
 a miestnosť č. 2 o výmere 16,00 m

2
 do 

30.06.2020 

predmet nájmu celkom  vo výmere 76,91 m
2
. 

 Účel nájmu: prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – stomatologická 

ambulancia 

 Doba nájmu: 01.01.2015 – 30.06.2020 

 
 

Nájomné:              
 

miestnosť č. 27 (28,51 m
2
) – 65,00 €/m

2
/rok, t. j. 1 853,15 

€/rok, miestnosť č. 28 (32,40 m
2
) – 65,00 €/m

2
/rok, t. j. 

2 106,00 €/rok, miestnosť č. 2 (16,00 m
2
) – 65,00 €/m

2
/rok, t. 

j. 1 040,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 1 249,78 €, 

nájomné spolu ročne: 4 999,15 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

 Náklady za služby: Preddavky na náklady za dodávku energií a služieb bude 

prenajímateľ fakturovať nájomcovi do 15. dňa 1. mesiaca 

daného polroka so splatnosťou do 15 kalendárnych 

dní. Prenajímateľ po uplynutí každého polroka najneskôr do 

15 dní vystaví nájomcov zúčtovaciu faktúru. 

  Predkladá: dekan SvF STU 

 
8. Nájomca: Mgr. Anna Žuffová,  Ševčenkova 6, 851 01 Bratislava 

nájomca je zapísaný  v živnostenskom registri okresného 

úradu Námestovo, číslo živn.  registra: 560-21097. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte 

fakulty FCHPT STU na Radlinského ulici č. 9 v BA, 

nachádzajúci sa v Novej budove blok D, pozostávajúci z 

miestnosti č. P-129 (kancelária) o výmere 17,00 m
2
 

a pomernej časti spoločných priestorov o výmere 3,32 m
2
, 
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predmet nájmu spolu: 20,32 m
2
. 

 Účel nájmu: Podnikateľská činnosť  nájomcu v súlade s predmetom jeho 

podnikania 

 Doba nájmu: 01.11.2019 – 31.10.2014 

 Nájomné: kancelársky priestor (17,00 m
2
) – 90,00 €/m

2
/rok, t. j. 

1 530,00 €/rok, spoločné priestory (3,32 m
2
) – 15,00 

€/m
2
/rok, t. j. 49,80 €/rok, štvrťročná výška nájomného je 

394,95 €, 

nájomné spolu ročne: 1 579,80 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

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

 Predkladá: dekan FCHPT STU 

 
9. Nájomca: STU Scientific, s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava 

nájomca je zapísaný  v OR OS Ba I, oddiel: Sro, vložka č. 

50874/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte 

Rektorátu STU na ulici Vazovova číslo 5 v BA, nachádzajúci 

sa na prvom nadzemnom podlaží, pozostávajúci zo zasadačky 

č. 1.09 o výmere 8,66 m
2
 a kancelárie č. 1.08 o výmere 18,43 

m
2
, 

predmet nájmu spolu je 27,09 m
2
. 

 Účel nájmu: vykonávania podnikateľskej a administratívnej činnosti 

nájomcu 

 Doba nájmu:  01.01.2020 - 31.12.2024 (5 rokov) 

 Nájomné: kancelária č. 1.08 (18,43 m
2
) - 80,00 €/m2/rok  - 1474,40 €,  

zasadačka č. 1.09 (8,66 m
2
) - 50,00€/m2/rok – 433,00 €,   

štvrťroka vo výške 476,85 €,  

t.j. nájomné spolu ročne 1 907,40 €, 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

 Náklady za služby: ----------------------  

 Predkladá: kvestor 

 
10. Nájomca: LUMI spol. s.r.o., Wolkrova 39, 851 01 Bratislava 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, 

vložka č.: 8651/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 4 k Nájomnej zmluve č. 76/2014 R-STU 

o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkami č. 1 až č. 

3 s dobou nájmu od 01.01.2015 do 31.12.2019 sa od 

01.01.2020 predlžuje doba trvania nájmu;  dočasne 

nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa na 

Ilkovičova 3 v BA, budova D, na 2. poschodí, laboratórny 

priestor č. 216 o výmere 21,76m
2 
do 31.12.2024, 

predmet nájmu spolu: 21,76m
2
. 

 Účel nájmu: vykonávanie podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.01.2015 – 31.12.2024 

 Nájomné: laboratórny priestor (21,76 m
2
) – 44,65 €/m

2
/rok, t. j. 971,54 

€/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 242,88 €, 

nájomné spolu ročne: 971,54 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou
1
. 

 Náklady za služby: preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú 

stanovené zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. dňa 1. 

mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má 

v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie  

spotreby el. energie.  Základ pre stanovenie  paušálnej 

sadzby tvoria  náklady predchádzajúceho obdobia za 

dodanie  vody, tepla, teplej vody a služieb celkových 

priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa 

prenajatej plochy. 

 Predkladá: dekan FEI  STU  

 

11. Nájomca: Amofon, s.r.o., Bullova 11, 941 01 Bratislava 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., 

vložka č.: 88266/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 59/2019 R-STU 

o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 

01.03.2019 do 28.02.2020 sa od 01.03.2020 predlžuje 

doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, 

nebytový priestor -miestnosť č. 324 (kancelária) 

nachádzajúca sa v budove FEI STU, Ilkovičova 3 v BA, 

v bloku D, tretie poschodie o výmere 14,76 m
2
 do 

31.12.2024 

predmet nájmu spolu: 14,76m
2. 

 Účel nájmu: vykonávanie podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.03.2019 – 31.12.2024 

 Nájomné: kancelársky priestor (14,76 m
2
) – 60,00 €/m

2
/rok, t. j. 

885,60 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 221,40 €, 

nájomné spolu ročne: 885,60 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1
. 
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 Náklady za služby: preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú 

stanovené zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. dňa 1. 

mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má 

v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie 

spotreby el. energie.  Základ pre stanovenie  paušálnej 

sadzby tvoria  náklady predchádzajúceho obdobia za 

dodanie  vody, tepla, teplej vody a služieb celkových 

priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa 

prenajatej plochy 

 Predkladá: dekan FEI  STU 

 

12. Nájomca: AerobTec, s.r.o., Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, 

vložka č.: 74705/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 5 k Nájomnej zmluve č. 77/2015 R-STU 

o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkami č.1 až č.4 

s dobou nájmu od 01.01.2015 do 31.12.2019 sa od 

01.01.2020 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne 

nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa 

v administratívnej budove FEI STU na Ilkovičova 3 v BA, 

budova D, na 5. poschodí, kancelársky priestor č. 514 

o výmere 13,24m
2
, č.515 o výmere 14,76m

2
 a laboratórny 

priestor č. 516 o výmere 28,78m
2  

do 31.12.2024, 

predmet nájmu spolu: 56,78m
2
. 

 Účel nájmu: kancelársky a laboratórny priestor na výkon podnikateľskej 

činnosti 

 Doba nájmu: 01.01.2015- 31.12.2024 

 Nájomné: kancelársky priestor (28,00m
2
) – 61,50 €/m

2
/rok, t. j. 

1 722,00 €/rok, 

laboratórny priestor (28,78m
2
) – 44,08 €/m

2
/rok, t. j. 

1 268,62 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 747,66 €, 

nájomné spolu ročne: 2 990,62 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1
. 

 Náklady za služby: preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú 

stanovené zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. dňa 1. 

mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má 

v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie 

spotreby el. energie.  Základ pre stanovenie  paušálnej 

sadzby tvoria  náklady predchádzajúceho obdobia za 

dodanie  vody, tepla, teplej vody a služieb celkových 

priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa 

prenajatej plochy. 

 Predkladá: dekan FEI  STU 

 

13. Nájomca: Photoneo s. r. o., Jamnického 3, 841 05 Bratislava 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., 

vložka č.: 91452/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor, 

nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU na 

Ilkovičova 3 v BA, budova D, v suteréne spoločných 

laboratórií s Ústavom robotiky a kybernetiky č. S 045, 

S 046, S 048 a č. S 049 ako laboratórny priestor 

automatizovanej robotickej manipulácie o výmere 31,50 m
2
, 

predmet nájmu spolu: 31,50 m
2
. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytový priestor užívať ako laboratórny 

priestor automatizovanej robotickej manipulácie ako 

spoločne pracovisko s Ústavom robotiky a kybernetiky na 

výučbu študentov FEI STU. 

 Doba nájmu: 01.01.2020 – 31.12.2024 

 Nájomné: laboratórny priestor (31,50 m
2
) – 33,00 €/m

2
/rok, t. j. 

1 039,50 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 259,88 €, 

nájomné spolu ročne: 1 039,50 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1
. 

 Náklady za služby: preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú 

stanovené zálohovo štvrťročne vopred. Nájomca má 

v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie 

spotreby el. energie. Základ pre stanovenie  paušálnej 

sadzby tvoria  náklady predchádzajúceho obdobia za  

dodanie vody, tepla, teplej vody a služieb celkových 

priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa 

prenajatej plochy. 

 Predkladá: dekan FEI STU 

 

14. Nájomca: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., 

vložka č.: 6198/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte 

Stavebnej fakulty STU na Radlinského ulici č. 11 v BA, 

nachádzajúci sa na 23. nadzemnom podlaží bloku „C“, 

pozostávajúci z miestnosti č. 2314 o výmere 6,00 m
2
, 

predmet nájmu spolu: 6,00 m
2
.  

 Účel nájmu: vykonávanie podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: odo dňa podpisu zmluvy – 31.10.2023 

 Nájomné: miestnosť č. 2314 (6,00 m
2
) – 40,00 €/m

2
/rok, t. j. 240,00 
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€/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 60,00 €, 

nájomné spolu ročne: 240,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

 Náklady za služby: Náklady za dodávku energií spojených so spotrebou 

elektrickej energie bude prenajímateľ fakturovať nájomcovi 

po ukončení polroka na základe skutočných odberov 

zistených z pružného merača prenajímateľa umiestneného 

v nebytových priestoroch inštalovaným prenajímateľom, 

a to za cenu, za ktorú elektrickú energiu odoberá od jeho 

dodávateľa. 

 Predkladá: dekan SvF STU 

 

15. Nájomca: Roman Hergovits, ul. kapt. Rašu 29, 841 02 Bratislava 

nájomca je zapísaný  v živnostenskom registri okresného 

úradu Bratislava, číslo živn. registra: 104 - 8827. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte 

fakulty FCHPT STU na Radlinského ulici č. 9 v BA, 

nachádzajúci sa v suteréne Novej budovy, pozostávajúci z 

miestnosti č. S-124b (sklad) o výmere 16,00 m
2
 a pomernej 

časti spoločných priestorov o výmere 3,12 m
2
, 

predmet nájmu spolu: 19,12 m
2
. 

 Účel nájmu: Podnikateľská činnosť  nájomcu v súlade s predmetom jeho 

podnikania. 

 Doba nájmu: 01.01.2020 – 31.12.2024 

 Nájomné: skladový priestor (16,00 m
2
) – 20,00 €/m

2
/rok, t. j. 320,00 

€/rok, 

spoločné priestory (3,12 m
2
) – 15,00 €/m

2
/rok, t. j. 46,80 

€/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 91,70 €, 

nájomné spolu ročne: 366,80 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

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

 Predkladá: dekan FCHPT STU 

 
16. Nájomca: Ing. Peter Šimurka, Vajnorská 82, 841 02 Bratislava 

nájomca je zapísaný  v živnostenskom registri okresného 

úradu Bratislava, číslo živn.  registra: 103-4611. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte 

fakulty FCHPT STU na Radlinského ulici č. 9 v BA, 

nachádzajúci sa v suteréne Novej budovy, pozostávajúci z 

miestnosti č. S-124b (sklad) o výmere 16,00 m
2
 a pomernej 

časti spoločných priestorov o výmere 3,12 m
2
, 

predmet nájmu spolu: 19,12 m
2
. 

 Účel nájmu: Podnikateľská činnosť  nájomcu v súlade s predmetom jeho 

podnikania 

 Doba nájmu: 01.01.2020 – 31.12.2024 

 Nájomné: skladový priestor (16,00 m
2
) – 20,00 €/m

2
/rok, t. j. 320,00 

€/rok, 

spoločné priestory (3,12 m
2
) – 15,00 €/m

2
/rok, t. j. 46,80 

€/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 91,70 €, 

nájomné spolu ročne: 366,80 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

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

 Predkladá: dekan FCHPT STU 

 
17. Nájomca: BerZu s.r.o., Stredná 50, 821 04 Bratislava  

je podnikateľom zapísaným na OS Bratislava I, oddiel Sro, 

vložka č. 81144/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor - pozemok 

nachádzajúci sa v areáli Centrálnych laboratórií na 

Technickej ulici č. 5 v BA, jedná sa o vyhradené parkovacie 

miesto, 

predmet nájmu spolu: jedno parkovacie miesto. 

 Účel nájmu: parkovacie miesto vozidla s ŠPZ: BL 856 RE 

 Doba nájmu: 01.12.2019 – 30.06.2022  

 Nájomné: jedno parkovacie miesto - 185,00 €/rok, 

nájomné spolu ročne: 185,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

 Náklady za služby: ------------- 

 Predkladá: dekan SvF  STU 

 
18. Nájomca: Algate, s. r. o. , Švabinského 5, 851 01 Bratislava, 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, 

vložka č. 58350/B .    
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 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 52/2015 R-STU 

o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkami č.1 a č.2 

s  dobou nájmu od 01.01.2016 do 31.12.2019 sa od 

01.01.2020 predlžuje doba trvania nájmu a mení sa 

výška nájomného; dočasne nepotrebný majetok, nebytový 

priestor nachádzajúci sa v areáli Centrálnych laboratórií  

SvF STU na Technickej ulici č. 5 v BA v objekte CVVL; 

administratívy priestor č. 105 o výmere 19,60 m
2
, 

administratívny priestor č. 106 o výmere 19,80 m
2
, 

administratívy priestor č. 101.2 o výmere 19,40 m
2
, 

administratívny priestor č. 103.1 o výmere 14,50 m
2
, 

administratívny priestor  č.103.2 o výmere 41,20 m
2
, sklad 

č. 104.1 o výmere 49,00 m
2
, , sklad č. 114 o výmere 14,90 

m
2
, sklad č.116 o výmere 14,90 m

2
, sklad č.117 o výmere 

14,90 m
2
 do 30.06.2023,   

predmet nájmu spolu: 208,20 m
2  

 Účel nájmu: Nájomca bude využívať prenajaté priestory na účel v súlade 

s predmetom svojej činnosti. 

 Doba nájmu: 01.01.2016 – 30.06.2023 

 Nájomné: administratívne priestory (114,50 m
2
) – 50,00 €/m

2
/rok, t. j. 

5 725,00 €/rok, 

skladové priestory (93,70 m
2
) – 15,00 €/m

2
/rok, t. j. 

1 405,50€/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 1 782,62 €, 

nájomné spolu ročne: 7 130,50 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

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

 Predkladá: dekan SvF STU 

 
19. Nájomca: Algate, s. r. o. , Švabinského 5,, 851 01 Bratislava, 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, 

vložka č. 58350/B .    

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor 

nachádzajúci sa v areáli Centrálnych laboratórií  SvF STU 

na Technickej ulici č. 5 v Bratislave; predmetom nájmu sú 4 

(štyri) vyhradené parkovacie miesta nachádzajúce sa pred 

objektom Laboratórií dopravných stavieb, 

predmet nájmu spolu: dve parkovacie miesta . 

 Účel nájmu: Nájomca bude využívať predmet nájmu na parkovanie 

motorových vozidiel s ŠPZ: BL276DX, BL870MZ,  

 Doba nájmu: 01.12.2019 – 30.06.2023 

 Nájomné: parkovacie miesto (2) – 185,00 €/jedno parkovacie 

miesto/rok, t. j. 370,00 €/dve parkovacie miesta/rok, 

nájomné spolu ročne: 370,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

 Náklady za služby: ------------ 

 Predkladá: dekan SvF STU 

 
20. Nájomca: H-SET s.r.o., ul. Holeková 6, 811 04 Bratislava 

je podnikateľom zapísaným na OS Bratislava I, oddiel Sro, 

vložka č. 17566/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte 

fakulty FCHPT STU na Radlinského ulici č. 9 v BA, 

nachádzajúci sa v suteréne Novej budovy, pozostávajúci z 

miestnosti č. S 73 o výmere 18,00 m
2
, z miestnosti č. S 75a 

o výmere 70,26 m
2
, z miestnosti č. S 75b o výmere 9,28 m

2
, 

z miestnosti č. S 93 o výmere 44,64 m
2
, z miestnosti č. 

S 107 o výmere 33,26 m
2
 a pomernej časti spoločných 

priestorov o výmere 34,21 m
2
, 

predmet nájmu spolu: 209,65 m
2
. 

 Účel nájmu: Podnikateľská činnosť  nájomcu v súlade s predmetom jeho 

podnikania. 

 Doba nájmu: 01.01.2020 – 31.11.2024 

 Nájomné: dielenský priestor (132,90 m
2
) – 50,00 €/m

2
/rok, t. j. 6 

645,00 €/rok, 

skladové priestory (33,26 m
2
) – 12,00 €/m

2
/rok, t. j. 399,12 

€/rok, 

šatňové priestory (9,28 m
2
) – 20 €/m

2
/rok, t. j. 185,60 €/rok, 

spoločné priestory (34,21 m
2
) – 15,00 €/m

2
/rok, t. j. 513,15 

€/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 1 935,72 €, 

nájomné spolu ročne: 7 742,87 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

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

 
21. Nájomca: SANOSIL SK s.r.o., Holekova 1, 811 04 Bratislava 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, 

vložka č.: 80907/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte 

fakulty FCHPT STU na Radlinského ulici č. 9 v BA, 

nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží starej 

budovy, pozostávajúci zo skladu č. P-33 o výmere 18 m
2 

a 

kancelárie č. P-34 o výmere 14 m
2
, príslušenstvom 

nebytového priestoru sú spoločné priestory o výmere 6,24 

m
2
, 

predmet nájmu: 38,24 m
2
.  

 Účel nájmu: Podnikateľská činnosť  nájomcu v súlade s predmetom jeho 

podnikania. 

 Doba nájmu: 01.01.2020 – 31.12.2024 

 Nájomné: skladová miestnosť č. P-33 (18 m
2
) – 20,00 €/m

2
/rok, t. j. 

360,00 €/rok, 

kancelárska miestnosť č. P-34 (14m
2
) – 90,00 €/m

2
/rok, t. j. 

1 260,00 €/rok, 

spoločné priestory (6,24 m
2
) – 15,00 €/m

2
/rok, t. j. 93,60 

€/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 428,40 €, 

nájomné spolu ročne: 1 713,60 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

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

 Predkladá: dekan FCHPT STU 

 
22. Nájomca: VeuCons s.r.o., Belinského 18, 851 01Bratislava 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, 

vložka č.: 52860/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte 

fakulty FCHPT STU na Radlinského ulici č. 9 v BA, 

nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží Novej 

budovy, pozostávajúci z miestnosti č. P -132 o výmere 

10,00 m
2
 a pomernej časti spoločných priestorov o výmere 

1,95 m
2
, 

predmet nájmu spolu: 11,95 m
2
. 

 Účel nájmu: Podnikateľská činnosť  nájomcu v súlade s predmetom jeho 

podnikania. 

 Doba nájmu: 01.01.2020 – 31.12.2024 

 Nájomné: kancelárska miestnosť č. P- 132 (10 m
2
) – 80,00 €/m

2
/rok, t. 

j. 800,00 €/rok, 

spoločné priestory (1,95 m
2
) – 15,00 €/m

2
/rok, t. j. 29,25 

€/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 207,31 €, 

nájomné spolu ročne: 829,25 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

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

 Predkladá: dekan FCHPT STU 

 
23. Nájomca: Michael Krky , Mierová 318/18, 821 05 Bratislava  

nájomca je zapísaný v registri občianskych združení 

vedenom minv SR pod reg. číslom VVS/1-900/90-35920 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 53/2018 R-STU 

o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 

01.01.2019 do 31.12.2019 sa od 01.01.2020 predlžuje 

doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, 

nebytový priestor nachádzajúci sa Wilsonovej ulici č. 6 

v BA pozostávajúci z miestnosti č. 02 NB 01 07 

(prevádzkový priestor) na prízemí (vestibul) ŠD o výmere 

17,76 m
2
. Príslušenstvom nebytového priestoru, ktorý 

nájomca využíva sú spoločné priestory chodba a WC -

pomerná časť do 30.06.2020,   

predmet nájmu spolu: 17,76 m
2  

 Účel nájmu: Nájom sa zriaďuje za účelom prevádzkovania tvorivých 

dielní. 

 Doba nájmu: 01.12.2019 – 30.06.2020 

 Nájomné: miestnosť č. 02 NB 01 07 ( 17,76 m
2
) – 27,00 €/m

2
/rok, t. j. 

479,52 €/rok, 

spoločné priestory - 17,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 124,13 €, 

nájomné spolu ročne: 496,52 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

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

 Predkladá: dekan SvF  STU 

 
24. Nájomca: Juraj Fenes – AUTOŠKOLA, Žabia ulica 1096, 930 05 

Gabčíkovo, 

nájomca je zapísaný na OÚ Dunajská Streda, živnostenský 

regiter č. Žo-1190/1992.    

 Predmet nájmu: dodatkom č. 7 k Nájomnej zmluve č. 3/2014 R-STU 

o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkami č.1 až č.6 

s  dobou nájmu od 01.02.2014 do 31.12.2019 sa od 

01.01.2020 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne 

nepotrebný majetok, oddelená časť pozemku ÚZ STU 

Gabčíkovo, parc. č. 3991 (parkovisko) vo východnej časti 

areálu o výmere prenajatej plochy 7 831m
2 
 do 31.12.2020, 

predmet nájmu spolu: 7 831 m
2 

 Účel nájmu: využívanie predmetu nájmu v  nepravidelných intervaloch 

na praktický výcvik vedenia osobných motorových vozidiel. 

 Doba nájmu: 01.02.2014 – 31.12.2020 

 Nájomné: voľná plocha (7 831 m
2
) - 717,00 €/rok  

štvrťročná výška nájomného je 179,25 €, 

nájomné spolu ročne: 717,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

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

 Predkladá: Riaditeľ ÚZ STU Gabčíkovo 

 
25. Nájomca: Diana Fodorová,  Baka č. 419, 930 04 Baka 

nájomca je zapísaný na OÚ Dunajská Streda, živnostenský 

regiter č. 201-18218.    

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 101/2016 R-STU 

spolu s dodatkami č.1 a č.2 s dobou nájmu od 01.01.2017 do 

31.12.2019 sa od 01.01.2020 predlžuje doba trvania 

nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory 

nachádzajúce sa v Kultúrno- obslužnom objekte, časť 

„Kaviareň“ a „Espresso“ ÚZ STU Gabčíkovo, a to 

prevádzka o výmere 207,00 m
2
 a spojovacie priestory 

o výmere 332,00 m
2
 spolu s pomernou časťou spoločných  

priestorov a sociálneho zariadenia  do 30.06.2020,   

predmet nájmu spolu je 539,00 m
2
. 

 Účel nájmu: poskytovanie pohostinskej činnosti. 

 Doba nájmu: 01.01.2017 – 30.06.2020 

 Nájomné: prevádzkové priestory  - ( 207,00 m
2
) – 8,00 €/m

2
/rok, t. j. 

1 656,00 €/rok, 

spojovacie priestory - ( 332,00 m
2
) – 7,00 €/m

2
/rok, t. j. 

2 324,00 €/rok 

štvrťročná výška nájomného je 995,00 €, 

nájomné spolu ročne: 3 980,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1
  

 Náklady za služby: hradí nájomca mesačne vo výške 387,63 € /voda, teplo, el. 

energia, OLO, pomerná časť 

dane z nehnuteľností  ... /, na základe vystavenej faktúry so 
splatnosťou do 7 dní. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ STU Gabčíkovo 

 
26. Nájomca: TECHNOMONT Nitra, Murgašova 2, 949 01 Nitra,  

nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Nitra, oddiel 

č. Sro, vl. č. 41932/N.   

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 99/2016 R-STU spolu 

s dodatkami č.1 a č.2 s dobou nájmu od 01.01.2017 do 

31.12.2019 sa od 01.01.2020 predlžuje doba trvania 

nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor 

nachádzajúci sa v budove ÚZ STU na Dunajskej ul. č. 79, 

Gabčíkovo. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi nebytový 

priestor o výmere 84,00 m
2
 pozostávajúci z kancelárskych 

miestností č. 6 a č. 8 nachádzajúcich sa na prízemí objektu 

č. 6 ÚZ STU Gabčíkovo do 31.12.2020, 
 
 

predmet nájmu spolu vo výmere 84,00 m
2
. 

 Účel nájmu: administratívne práce a práce spojené s predmetom 

podnikania. 

 Doba nájmu: 01.01.2017 – 31.12.2020 

 Nájomné: miestnosti č. 6 a č. 8  - ( 84,00 m
2
) – 8,00 €/m

2
/rok, t. j. 

672,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 168,00 €, 

nájomné spolu ročne: 672,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

 Náklady za služby: preddavky na náklady za opakované dodávanie energií 

a služieb bude prenajímateľ 

fakturovať mesačne vo výške 131,44 € (za dodávku vody, 

elektrickej energie, kúrenie, OLO, 

údržba, opravy v prenajatých priestoroch v rámci bežnej 
údržby, revízna činnosť, pomerná časť dane 
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z nehnuteľností) do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. 

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ Gabčíkovo 

 
27. Nájomca: SFÉRA, a. s., Karadžičova 2, 811 08 Bratislava,  

nájomca je zapísaný v OR OS  Bratislava I, oddiel Sa, 

vložka č.: 1979/B 

 Predmet nájmu: zmluva o budúcej nájomnej zmluve; dočasne nepotrebný 
majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte 
CAMBO na ul. J.Bottu v Trnave o celkovej výmere 90m

2
, 

predmet nájmu spolu: 90m
2
 .  

 Účel nájmu: vykonávanie vedecko-výskumnej činnosti  

 Doba nájmu: 01.01.2020 – 31.12.2026  

 Nájomné: nebytový priestor (90,00 m
2
) – 33,00 €/m

2
/rok , t. j. 

2 970,00 €/rok,  
štvrťročná výška nájomného je 742,50 €, 
nájomné spolu ročne: 2 970,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

 Náklady za služby: bude prenajímateľ štvrťročne fakturovať podľa skutočného 
odberu. Ročné zúčtovanie energií bude nájomcovi 
vystavené vždy v prvom kvartáli nasledujúceho roka.  

 Predkladá: dekan MTF STU 

 
28. Nájomca: Ing. Michal Lazor, PhD., Clementisova 2, 040 22 Košice 

nájomca je zapísaný na OÚ Košice, živnostenský regiter č. 

820-75438.  

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte 

fakulty FCHPT STU na Radlinského ulici č. 9 v BA, 

nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží Novej 

budovy, pozostávajúci z miestnosti č. P -135 (kancelársky 

priestor) o výmere 18,00 m
2
 a pomernej časti spoločných 

priestorov o výmere 3,51 m
2
, 

predmet nájmu spolu: 21,51 m
2
. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytové priestory užívať na účely spojené 

s predmetom jeho podnikateľskej činnosti. 

 Doba nájmu: 01.01.2020 – 31.11.2024 

 Nájomné: miestnosť č. P -135 (18,00 m
2
) – 90,00 €/m

2
/rok, t. j. 

1 620,00 €/rok, 

spoločné priestory (3,51 m
2
) – 15,00 €/m

2
/rok, t. j. 52,65 

€/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 418,16 €, 

nájomné spolu ročne 1 672,65 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

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

 Predkladá: dekan FCHPT STU 

 
29. Nájomca: S-TERM s.r.o., Pavlova 3, Bratislava  

nájomca je zapísaný   v OR OS Bratislava, oddiel: Sro, 

vložka č. 49588/B . 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor 

nachádzajúci sa v objekte SvF STU, Technická ulica č. 5 v 

Bratislave, predmetom nájmu je zastrešená spevnená plocha 

– skladové priestory s celkovou výmerou 107,10 m
2
, 

predmet nájmu celkom o výmere: 107,10 m
2
 .   

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytové priestory užívať na účely spojené 

s predmetom jeho podnikateľskej činnosti.  

 Doba nájmu: 01.01.2020 – 31.12.2020 

 Nájomné:  skladový priestor  (107,10 m
2
) – 10,00 €/m

2
/rok, t. j. 

1 071,00 €  
štvrťročná výška nájomného je 267,75 €, 

nájomné spolu ročne: 1 071,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1  

 Náklady za služby: 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 

 
30. Nájomca: INOSTAV, s. r. o., Heyrovského 10, , 841 03 Bratislava, 

nájomca je podnikateľom zapísaným  v OR OS Bratislava I, 

oddiel: Sro, vložka č. 6811/B . 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 31/2016 R-STU 

o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 

01.05.2016 do 31.12.2019 sa od 01.01.2020 sa predlžuje 

doba trvania nájmu dočasne nepotrebný majetok, 
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nebytový priestor, časť nehnuteľnosti - pozemku 

nachádzajúci sa v areáli Centrálnych laboratórií SvF STU, 

Technická 5, Bratislava, K.U. Trnávka, prac. reg. č. “C” č. 

16954/20,č. 16954/21 a č. 16954/22 o celkovej výmere 

1 353,76m
2
 . Jedná sa o novú nájomnú zmluvu do 

31.12.2024, 

predmet nájmu spolu vo výmere: 1 353,76m
2
 .   

 Účel nájmu: Umiestnenie vozidiel a krátkodobé skladovanie stavebného 

materiálu v rámci činnosti nájomcu. 

 Doba nájmu: 01.05.2016 – 31.12.2024 

 Nájomné: nájomné je stanovené  dohodou zmluvných strán na 

2 487,45 ročne €. 
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 

prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  621,86 €, 

 Náklady za služby: v prípade potreby využívania služieb nájomcom 
prenajímateľ  tieto bude fakturovať vždy polročne. 

 Predkladá: dekan SvF  STU 

 
31. Nájomca: BMI Slovakia, s. r. o., Páričková 18, 821 08 Bratislava  

nájomca je zapísaný v OR OS BaI, oddiel S.r.o., vložka č. 

58016/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor 

nachádzajúci sa v objekte starej budovy FCHPT STU, 

Radlinského ulica č. 9 v BA, predmetom nájmu je miestnosť 

č. 361 (kancelársky priestor) o výmere 17,21 m
2
, miestnosť 

č. 404 (skladový priestor) o výmere 17,72 m
2
 a 

príslušenstvom nebytového priestoru sú spoločné priestory 

o výmere 6,81 m
2
, 

predmet nájmu celkom o výmere: 41,74 m
2
 .   

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytové priestory užívať na účely spojené 

s predmetom jeho podnikateľskej činnosti.  

 Doba nájmu: 01.01.2020 - 30.11.2022 

 Nájomné: kancelársky priestor( 17,21 m
2
) – 80,00 €/m

2
/rok, t. j. 

1 376,80 €/rok, 

skladové priestory (17,72 m
2
) – 10,00 €/m

2
/rok, t. j. 177,20 

€/rok, 

spoločné priestory (6,81 m
2
) – 15,00 €/m

2
/rok, t. j. 102,15 

€/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 414,04 €, 

nájomné spolu ročne: 1 656,15 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1
. 

 Náklady za služby: uhrádza nájomca zálohovo do 15. dňa 1. mesiaca 
príslušného štvrťroka so splatnosťou do 14 kalendárnych 

dní; zúčtovaciu faktúru vyhotoví prenajímateľ najneskôr do 
20 dní po uplynutí príslušného štvrťroka so splatnosťou do 
14 dní odo dňa jej vyhotovenia 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 

 
32. Nájomca: A1Synth s.r.o., Sibírska 24, 831 02 Bratislava 

Nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, 

vložka č. 138499/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor 

nachádzajúci sa v starej budove FCHPT na ulici 

Radlinského č. 9 v BA pozostávajúci z miestnosti č. 365 o 

výmere 35,32 m
2
 (laboratórny priestor)

 
, miestnosti č. 366 o 

výmere 35,25 m
2
 (laboratórny priestor), miestnosti č. 367 o 

výmere 38,02 m
2
 (laboratórny priestor) a príslušenstvom 

nebytového priestoru sú spoločné priestory o výmere 20,59 

m
2
, 

predmet nájmu spolu: 129,18 m
2
. 

 Účel nájmu: výkon podnikateľskej činnosti 

 Doba nájmu: 01.01.2020 – 30.11.2022 

 Nájomné: laboratórne priestory (108,59 m
2
) – 50,00 €/m

2
/rok, t. j. 

5 429,50 €/rok, 

spoločné priestory (20,59 m
2
) – 15,00 €/m

2
/rok, t. j. 308,85 

€/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 1 434,59  €, 

nájomné spolu ročne: 5 738,35 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou
1
. 

 Náklady za služby: zálohovo fakturované do 15. dňa 1. mesiaca daného 

štvrťroka. Výška zálohových platieb bude vypočítaná ako 

aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok. 

Po uplynutí zálohového obdobia sa vyhotoví zúčtovacia 

faktúra. 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 

 
K bodu 11/ - Rôzne 

 Senátor ŠČ Denis Eke  informoval AS STU o pokračovaní projektu 

Študentská aliancia mesta Bratislava. Dňa 16. 12. 2019 sa konalo stretnutie 

s, námestníkom primátora, Ing. Jurajom Káčerom. Zastúpenie študentov 

bolo z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Ekonomická 

univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave a zo 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, presnejšie Bc. Anton Cvik 

(Fakulta elektrotechniky a informatiky) a Denis Eke (Ústav manažmentu). 

Celkový koncept pozostáva z myšlienky nadviazať spoluprácu mestom so 
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študentskou obcou. Cieľom aliancie je jasné komunikovanie problémov 

voči mestu a spraviť Bratislavu pre nás študentov atraktívnu na štúdium. 

„Sme si vedomí, že všetky spomínané univerzity majú memorandum 

o spolupráci avšak chýba práve priame zapojenie študentov 

a prezentovanie ich názorov“. 

 Diskusia sa viedla k téme predpísaného archivovania záverečných prác na 

CD nosičoch a možnosti ukladať ich napr. na USB kľúčoch alebo 

v oficiálnych úložiskách, ktorú navodil senátor Hubinský. 

 Senátor Chmelko informoval senátorov, že na internete je  materiál MŠ – 

návrh rozpočtu, z ktorého by sa malo vychádzať. Reagoval kvestor STU 

vyjadrením sa k metodike – MŠ neurobilo rozsiahle zmeny. 

 Senátor Híveš pozval prítomných po skončení zasadnutia AS, aby sa prišli 

pozrieť na vykonanú prestavbu priestorov pre MŠ Štubáčik.. 

 Senátor Hudec informoval prítomných o zasadnutí Správnej rady, ktoré sa 

konalo dňa 20.11.2019. 

 Senátor Nahálka informoval o zasadnutí RVŠ – Deklarácia 2020 pre 

podporu vzdelávania, kde sú zahrnuté aj požiadavky  

 Senátor Hruštinec  sa pýtal v akom štádiu realizácie je odpredaj 

Gabčíkova. Reagoval kvestor STU, nenašiel sa zatiaľ žiadny kupec, zrejme 

budeme musieť znížiť cenu na polovicu. 

 Predseda AS STU oznámil, že termín najbližšieho zasadnutia AS STU je 

dňa 24.02.2020, zaželal pekné a hlavne pokojné vianočné sviatky 

a zasadnutie AS STU ukončil. 

 

 

              

 Marián Peciar, v. r. 

   predseda AS STU 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ľ. Čaplovič v. r.       ..................................... 

 

F. Ridzoň, v. r.         ..................................... 

 

 

 

Zapísala dňa 16.12.2019: Magdaléna Dubecká 

                                          tajomníčka AS STU 


