
  

 

Univerzita Komenského v Bratislave  

Vysokoškolské mesto 

Ľ. Štúra - Mlyny 

Staré Grunty 36 

841 04  Bratislava 

Kancelária riaditeľa 

  

 

+421 2 654 24 469 

mlyny.sr@uniba.sk 

 

www.uniba.sk 

 

 

       
  

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave,  

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny 

 

v y h l a s u j e 

 

súťaž na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

 

a vyzýva na podávanie návrhov  

 

 

 

 

1. Predmetom súťaže je nájom nehnuteľnosti:  

  

     Nebytové priestory – miestnosť – o výmere 225,6 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. 
súpisné 211 (Výškové budovy blok D, 1. PP) na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava, okres 
Bratislava IV, katastrálne územie zapísané na liste vlastníctva č. 727, vedenom Okresným 
úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, 
na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2934, o výmere 5474 m2, na ktorej sa stavba 
nachádza. 
  

Fotodokumentácia nebytových priestorov: priložená  
Situačný plán: priložený  

    

2. Účelom nájmu má byť prevádzka gastro zariadenia, zábavné centrum, fitness, 

maloobchod, služby – kreatíve sa medze nekladú. 

 

3. Predmet nájmu si môže vyžadovať stavebné úpravy. Nahlásenie záujmu o obhliadku 

nebytového priestoru uchádzač realizuje dohodnutím si termínu na kontaktnom čísle 0918 

110 042 alebo 0918 110 046 najneskôr 5 pracovných dní pred ukončením lehoty na 

predkladanie návrhov.  

  

4. Súťaž začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke https://mlyny.uniba.sk/ 

 

https://mlyny.uniba.sk/
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5. Návrh je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž II. na uzavretie 

zmluvy o nájme nebytových priestorov – Výšková budova blok D – NEOTVÁRAŤ“ v lehote 

do 15. decembra  2021 (vrátane do 12:00 hod.) na adresu:  

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK  

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava  

IČO: 00 397 865 58  

DIČ: 2020845332  
  

Obálky doručené po stanovenej lehote nebudú zaradené do súťaže. 

 

6. Návrh musí obsahovať:  

 identifikačné údaje uchádzača (fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné priezvisko, 

adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo účtu/IBAN, telefonický 

kontakt, emailová adresa; právnická osoba: názov, sídlo, IČO, IČ DPH, štatutárny 

orgán, číslo účtu/IBAN, telefonický kontakt, emailová adresa,),  

 špecifikácia predmetu súťaže a účelu nájmu, 

 návrh ponúkanej sumy za nájom nebytových priestorov, pričom táto suma nesmie byť 

nižšia ako je uvedené v bode 7, 

 návrh sumy rekonštrukcie, ktorú uchádzač vloží do úpravy priestoru a zariadenia (ak 

má uchádzač záujem o úpravy podľa vlastných požiadaviek), 

 pri právnickej osobe výpis z Obchodného registra SR nie starší ako 3 mesiace,  

 pri fyzickej osobe výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,  

 potvrdenie zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne o tom, že uchádzač nemá 

nedoplatky na poistnom, nie staršie ako 3 mesiace, 

 potvrdenie daňového úradu o tom, že uchádzač nemá nedoplatky na daniach, 

  

7. Ponúknutá suma za nájom musí byť najmenej  10,- €/m2/rok. Dôležitým kritériom je tiež 

predpoklad udržateľného technického zhodnotenia predmetu nájmu, v prípade vykonania 

stavebných úprav. V závislosti od výšky technického zhodnotenia sa prihliada na výšku 

ponúkaného nájomného, ktoré ale nesmie byť nižšie ako podľa prvej vety. Uchádzač sa 

zároveň zaväzuje, že po skončení nájmu daruje technické zhodnotenie prenajímateľovi.  

 



  

 

Univerzita Komenského v Bratislave  

Vysokoškolské mesto 

Ľ. Štúra - Mlyny 

Staré Grunty 36 

841 04  Bratislava 

Kancelária riaditeľa 

  

 

+421 2 654 24 469 

mlyny.sr@uniba.sk 

 

www.uniba.sk 

 

 

       
  

8. Vyhlasovateľ vyberie súťažný návrh s ohľadom na najlepší ponúknutý koncept s 

prihliadnutím  na  ponúkanú sumu za nájom nebytových priestorov a s ohľadom na 

potenciál prínosu účelu nájmu pre študentov/ubytovaných.   

 

9. Uchádzač nemôže predložený návrh odvolať. V prípade, ak svoj návrh odvolá, v ďalších 

súťažiach na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vyhlásených UK sa na 

jeho návrhy nebude prihliadať.  

 

10. Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.  

  

11. Uchádzač je oprávnený predložiť iba jeden návrh.  

  

12. Vyhlasovateľ vyhodnotí predložené návrhy komisiou zloženou z 5 členov, z toho 2 

zástupcov VM Ľ. Štúra - Mlyny UK, 2 zástupcov Komisie pre ubytovanie a vysokoškolské 

internáty Akademického senátu UK a 1 zástupcu Rektorátu UK, a to v lehote do 30 

kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie návrhov.  

  

13. Výsledky súťaže budú uchádzačom oznámené prostredníctvom e-mailu do 5 pracovných 

dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.  

  

14. S vybraným uchádzačom sa pristúpi k rokovaniu o uzatvorení zmluvy o nájme nebytových 

priestorov (ďalej len „zmluva“) a následne sa predloží do Akademického senátu UK návrh 

na schválenie nájmu. Vybranému uchádzačovi bude po schválení nájmu v Akademickom 

senáte UK zaslaný návrh na uzatvorenie zmluvy, a to na dobu v súlade s uznesením 

Akademického senátu UK (predpokladaná doba nájmu je 5 rokov). Platnosť budúceho 

nájomného vzťahu je podmienená udelením súhlasu Akademickým senátom UK. 

 
Vzor zmluvy tvorí prílohu č. 3 vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernice rektora UK:  

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_18.pdf  

  

15. Uchádzač vstupom do súťaže vyhlasuje, že:  

 má potrebnú právnu spôsobilosť a oprávnenie na to, aby uzavrel zmluvu a splnil všetky 

záväzky, ktoré z nej pre neho vyplývajú, 

 

 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_18.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_18.pdf
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 nie je proti nemu vedený výkon rozhodnutia ani exekúcia, nebol na jeho majetok 

vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií, nie je v likvidácií, ani nebolo proti nemu 

zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 

nedostatok majetku, 

 nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, v zdravotnej 

poisťovni, ani voči daňovému úradu,  

 nebol vydaný žiadny rozsudok, uznesenie alebo rozhodnutie žiadneho súdu alebo 

rozhodcovského orgánu alebo akéhokoľvek štátneho alebo správneho orgánu, ktoré 

by znemožňovali splnenie povinností nájomcu podľa zmluvy a neprebieha a ani  

 nehrozí žiadne také konanie, ktoré, ak by bolo úspešné, znemožňovalo by splnenie 

povinností nájomcu podľa zmluvy,  

 nebol trestne stíhaný,  

 nemá za posledných 10 rokov žiadne pohľadávky voči UK a jej súčastiam,  

 bol dôkladne oboznámený s faktickým i právnym stavom predmetu nájmu, tak aj so 

súvisiacimi dokladmi a tento stav plne akceptuje.  

  

16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, odmietnuť všetky predložené návrhy a 

ukončiť súťaž bez výberu súťažného návrhu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo 

súťaže neúplný návrh. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri formálnych nedostatkoch 

návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať uchádzača na doplnenie alebo vykonanie 

opravy. V prípade potreby je vyhlasovateľ oprávnený ďalej rokovať s vybraným 

uchádzačom. V prípade, ak vyhlasovateľ a vybraný uchádzač neuzatvoria zmluvu do 14 dní 

odo dňa doručenia oznámenia o výsledku stanoviska prijatého Akademickým senátom UK 

spolu s výzvou na uzatvorenie zmluvy, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo osloviť ďalšieho 

uchádzača v postupnosti podľa poradia výsledkov súťaže. Rovnaké právo má vyhlasovateľ 

aj v prípade, ak vybraný uchádzač nekomunikuje alebo výslovne odmietne zmluvu 

uzatvoriť.  

  

17. Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií 

a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 

464/2002 Z. z., musia mať všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom 

verejnoprávnej inštitúcie písomnú formu, inak sú neplatné.  

 
 

 



  

 

Univerzita Komenského v Bratislave  

Vysokoškolské mesto 

Ľ. Štúra - Mlyny 

Staré Grunty 36 

841 04  Bratislava 

Kancelária riaditeľa 

  

 

+421 2 654 24 469 

mlyny.sr@uniba.sk 

 

www.uniba.sk 

 

 

       
  

  

18. Vyhlasovateľ je povinný postupovať v zmysle zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s 

majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o 

Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. a ďalších súvisiacich 

všeobecne záväzných právnych predpisov.  

   

V Bratislave dňa 2. 11. 2021  

  

 
 
 
 
 
 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 
poverená funkciou riaditeľky 

VM Ľ. Štúra - Mlyny UK 
 


