
Zmluva o výpožičke bnutel'ného a nehnutel'nébo majetku štátu 

uzatvorená podl'a § 2lab ods. l a 2 zákona č. 133/2002 z. z. o Slovenskej akadémii vied v zneni 

neskorších predpisov, § 13 ods. 7 a nasl. zákona č. 27811993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov a§ 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Požičiavateľ: 

Správca: 

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

Zastúpený: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

č. účtu (IBAN) 

(ďalej len "požič iavate!'") 

Vypožičiavateľ: 

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

č. účtu (IBAN) 

Slovenská republika 
Slovenská akadémia vied 
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 

prof. RNDr. Pavol ŠajgaHk, DrSc.- predseda 

Ing. Ján Malík, CSc. - vedúci úradu 

oo 037869 

2020844914 

Centrum biovied Slovenskej akadémie vied 

Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 

Ing. Zdena Sulová, DrSc. 

00490890 
2020887000 

Štátna pokladnica 

(ďalej len "vypožičiavate!'") 

uzatvárajú túto zmluvu o výpožičke (ďalej len "zmluva"): 

Článok l 
Predmet výpožičky 

l. Predmetom výpožičky je nehnutel'ný a hnutel'ný majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, 

v správe požičiavateľa, nadobudnutý z finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie v rámci Operačného 

programu Výskum a vývoj , opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológii získaných výskumom 

a vývojom do praxe v bratislavskom kraji, kód výzvy OPVaV-2013/4.2/09-RO, názov projektu 

Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava, ITMS 26240220087, (ďalej t iež "projekt 
podľa čl. l bodu l tejto zmluvy") a pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 

požičiavateľa, na ktorých je umiestnený nehnuteľný majetok nadobudnutý z finančných 

prostriedkov poskytnutých na realizáciu projektu podľa čl. l bodu l tejto zmluvy. Požičiavate!' 

prenecháva vypožičiavatel'ovi majetok podl'a predchádzajúcej vety do výpožičky v súlade s§ 21ab 

ods. l a 2 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov. 



2. Predmetom výpožičky je majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe požičiavateľa a to: 

2.1. Nehnuteľný majetok nachádzajúci sa na Dúbravskej ceste v Bratislave, v katastrálnom území 

Karlova Ves, obec BA - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, vedený na liste vlastníctva 
č. 4832 a to: 

2.1.1. stavba Pavilónu lekárskych vied so súpisným číslom 6322, postavená na parcele C-KN 
č. 2714/1 v rozsahu pridelených priestorov v zmysle Prílohy č. l_Dislokačné rozhodnutia 
P SAV v celkovej výmere 2021 ,94 m2 a k nim pri slúchajúci podiel na spoločne užívaných 
priestoroch vo výmere 251,18 m2 podľa Prílohy č. 2_Rozdelenie PLV_výmery 

a percentuálne vyčíslenie, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy a to v podiele 
1225/ 10000 (t.j. 12,25%), 

2.1.2.stavba trafostanice so súpisným číslom 6317, postavená na parcele C-KN č. 2714/4 a to 
v podiele 1225/10000 (t.j . 12,25%), 

2.1.3.ostatná inžinierska stavba ajej súčasti , postavená na parcele C-KN č. 2710/44, a to 

v podiele 1225/1 0000 (t.j. 12,25%), 

2. 1.4.ostatná inžinierska stavba ajej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/ 66, a to 

v podiele 1225/ 10000 (t.j. 12,25%), 

2.1.5.dvor, postavený na parcele C-KN č. 2714/3, a to v podiele 1225/ 10000 (t.j. 12,25%), 

2.1.6.pozemky C-KN č. 2710/44 druh zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5642 m2
, 

2710/66, druh zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2
, 2714/1 , druh zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 2355 m2
, 2714/3, druh zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 6 m2, 2714/4, druh zastavané plochy a nádvoria vo výmere 44 m2
, a to v podiele 

1225110000 (t.j. 12,25%). 

2.2. Nehnutel'ný majetok nachádzajúci sa na Dúbravskej ceste v Bratislave, v katastrálnom území 
Karlova Ves, obec BA-m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, vedený na liste vlastníctva 

č. 1500 a to: 
2.2.l.ostatná inžinierska stavba ajej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/ 51, a to 

v podiele 1225110000 (t.j. 12,25%), 

2.2.2.ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/53, a to 

v podiele 1225/ 10000 (t.j. 12,25%), 

2.2.3.splašková kanalizácia a bod jej napojenia na areálovú jednotnú kanalizáciu, 

umiestnená na parcele C-KN č. 2717/5, a to v podiele 1225/1 0000 (t.j. 12,25%), 

2.2.4. pozemky: C-KN i) č. 2710/51 , druh zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 161 m2
, ii) 

2710/53, druh zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 49 m2
, iii) 2717/5, druh ostatné 

plochy vo výmere 71m2, a to v podiele 1225/1 0000 (t.j. 12,25%). 

2.3. Hnutel'ný majetok, špecifikovaný v Prílohe č. 3_Zoznam prístrojov financovaných 
z projektu Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava" a v Prílohe č. 4 _ Zoznam 
kancelárskeho a laboratórneho nábytku financovaného z projektu Univerzitný vedecký park 
pre biomedicínu Bratislava ", ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy. 

3. Požičiavate!' na základe tejto zmluvy prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného užívania 
hnutel'ný a nehnutel'ný majetok špecifikovaný v bode 2 tohto článku. 

4. Vypožičiavateľ prehlasuje, že mu Je známy súčasný stav predmetu výpožičky 
a v takomto stave ho preberá. 
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Článok 2 
Účel a doba výpožičky 

l. Predmet výpožičky bude slúžiť vypožičiavateľovi na účel uskutočňovania výskumu a iných 
činností podľa zriaďovacej listiny alebo zakladacej listiny vypožičiavateľa. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu piatich rokov. 

Článok3 
Služby spojené s výpožičkou 

l. Náklady na vodné a stočné a elektrickú energiu budú požičiavateľom refakturované 
vypožičiavateľovi na základe faktúr od dodávateľov médií podľa výmery predmetu výpožičky 
v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Predpokladané prevádzkové náklady vypožičiavateľa spojené 
s užívaním predmetu výpožičky z uvedeného dôvodu sú ročne 30 666,91 EUR. 

2. Vypožičiavateľ je zodpovedný za upratovanie predmetu výpožičky, t.j. priestorov výlučne v jeho 
užívaní a časti schodísk k nim priľahlých. Náklady na upratovanie spoločných priestorov, ktoré nie 
sú priamo priľahlé, t.j. vstupná hala a okolie sa budú deliť medzi vypožičiavateľom a ostatnými 
subjektami sídliacimi v objekte (Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied a Centrum 
experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied) podľa podielu na ploche. Upratovanie týchto 
priestorov zabezpečí Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied. Predpokladané 
prevádzkové náklady vypožičiavateľa spojené s užívaním predmetu výpožičky z uvedeného 
dôvodu sú ročne 8 862,- EUR. 

3. Odvoz a likvidácia odpadu si zabezpečí vypožičiavateľ sám na vlastné náklady a zodpovednosť. 
Predpokladané prevádzkové náklady vypožičiavateľa spojené s užívaním predmetu výpožičky 
z uvedeného dôvodu sú ročne 2 588,- EUR. 

4. Správu, servis, pravidelné revízie a odborné prehliadky vyhradených technických zariadení 
(tlakových, zdvíhacích, elektrických, plynových) v zákonných lehotách zabezpečí požičiavateľ. 
Správu elektrického vedenia vrátane revízií a odstránenia zistených závad len po rozvádzače 

zabezpečí požičiavateľ, náklady budú refakturované vypožičiavateľovi podľa Prílohy č. 2. Za 
revízie a následné odstránenie závad za rozvádzačmi je zodpovedný vypožičiavate!'. 

Predpokladané prevádzkové náklady vypožičiavateľa spojené s užívaním predmetu výpožičky 
z uvedeného dôvodu sú ročne 8 492,77 EUR. 

5. Správu hlavných serverov na prenos dát, správu telefónnej centrály a technickú ochranu 
objektu zabezpečí požičiavateľ. Náklady na údržbu zdieľa vypožičiavateľ podľa Prílohy č. 2. 
Predpokladané prevádzkové náklady vypožičiavateľa spojené s užívaním predmetu výpožičky 
z uvedeného dôvodu sú ročne l 194,12 EUR. Náklady na vetvy vedúce k predmetu výpožičky vo 
výlučnom užívaní vypožičiavateľa hradí vypožičiavateľ. Predpokladané prevádzkové náklady 
vypožičiavateľa spojené s užívaním predmetu výpožičky z uvedeného dôvodu sú ročne 6 615,
EUR. 

6. GMO a bezpečnost' práce v laboratóriách zodpovedá na vlastné náklady a zodpovednosť 
vypožičiavateľ. Predpokladané prevádzkové náklady vypožičiavatel'a spojené s užívaním 
predmetu výpožičky z uvedeného dôvodu sú ročne 21 143,- EUR. 
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7. Správu CO krytu zabezpečuje požičiavateľ, náklady na jeho údržbu a prevádzku hradí 
vypožičiavateľ podľa Prílohy č. 2. Predpokladané prevádzkové náklady vypožičiavateľa spojené 
s užívaním predmetu výpožičky z uvedeného dôvodu sú ročne .... .. ,- EUR. 

8. Poistenie budovy a prístrojov je refakturované vypožičiavateľovi raz ročne v zmysle príloh č. 2 
a 3. Predpokladané prevádzkové náklady vypožičiavateľa spojené s užívaním predmetu výpožičky 

z uvedeného dôvodu sú ročne 2 250,73 EUR. 

9. Za úmyselné škody spôsobené pri výkone činnosti v priestoroch užívaných výlučne 

vypožičiavateľom zodpovedá vypožičiavate!', tak ako aj za škody spôsobené v spoločných 
priestoroch, ktoré budú preukázateľne zavinené vypožičiavateľom. 

l O. Náklady na havárie ku ktorým dôjde v spoločných priestoroch bez zavinenia konkrétnou osobou 
hradí vypožičiavateľ podľa Prílohy č. 2. Ak dôjde k haváriám v priestoroch užívaných výlučne 
vypožičiavateľom, alebo budú zavinené pracovníkom niektorého užívateľa, náklady bude hradiť 
vypožičiavateľ. 

11. Úprava podmienok chovu, údržby zvierat a prevádzky zverincov, zabezpečenie strážnej služby, 
parkovania pred budovou, deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie vonkajších a vnútorných 
priestorov, zabezpečenia objektu kamerovým a elektronickým registračným systémom Pavilónu 
lekárskych vied a areálových služieb nie je predmetom tejto zmluvy. 

Článok4 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

l. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet výpožičky výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý 
v tejto zmluve. 

2. Vypožičiavate!' sa zaväzuje vykonávať bežnú údržbu a drobné opravy predmetu výpožičky na 
vlastné náklady (primerane využijúc ustanovenia o bežnej údržbe v zmysle nariadenia vlády SR 
č. 8711995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov). Potrebu opráv, ktoré presahujú rámec bežnej údržby neodkladne 
oznamovať požičiavatel'ovi, inak vypožičiavate!' zodpovedá za škodu, ktorá nesplnen ím povinnosti 

vznikla. 

3. Vypožičiavate!' nesmie bez predchádzajúceho súhlasu požičiavateľa, vykonávať stavebné úpravy 
na predmete výpožičky. Vypožičiavateľ môže požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou 
na veci len v prípade, ak požičiavateľ dal predchádzajúci písomný súhlas so zmenou a súčasne sa 

zaviazal uhradiť tieto náklady. 

4. Vypožičiavateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na predmete výpožičky ním, jeho zamestnancami 
a tretími osobami v plnej výške. V prípade vzniku takýchto škôd, je vypožičiavateľ povinný 

uhradiť požičiavate l'ovi skutočnú škodu. 

5. Požičiavate!' si vyhradzuje právo vstupu ním určeného zástupcu do vypožičaných nebytových 
priestorov za účelom kontroly dodržiavania tejto zmluvy. Vypožičiavate!' je povinný umožniť 
vstup do vypožičaných priestorov takejto osobe a to bezodkladne po oznámení žiadosti o vstup 
do vypožičaných priestorov. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na kontrolu hnuteľného majetku, 

tvoriaceho predmet výpožičky. 
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6. V prípade, že predmet výpožičky v súvislosti s užívaním vypožičiavateľom vyžaduje zvláštne 

vybavenie v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnostných a iných opatrení, je vypožičiavateľ povinný 
zabezpečiť predmet výpožičky v tejto oblasti na vlastné náklady a zodpovednosť. 

7. Obe zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavate!' bude vo vypožičaných priestoroch zabezpečovať 
povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych noriem v oblasti požiarnej ochrany, 
BOZP, hygieny, resp. iných špecializovaných oblastí sám na vlastné náklady a nebezpečie. 

Zároveň sa zaväzuje dodržiavať pri užívaní vypožičaných priestorov príslušné hygienické, 
bezpečnostné, požiarne a iné predpisy. Odborný dohľad nad výkonom požiarnej ochrany predmetu 

výpožičky vykonáva požičiavateľ. 

8. Vypožičiavate!' sa zaväzuje udržiavať poriadok a č istotu v priestoroch, ktoré sú predmetom 

výpožičky. 

Článok 5 

Osobitné ustanovenia 

l. Vzhľadom na to, že obdobie udržateľnosti projektu podľa čl. l bodu l tejto zm luvy uplynulo dňa 9. 

ll. 2021 , majetok tvoriaci predmet výpožičky prejde do vlastníctva vypožičiavatel'a v súlade s § 

2 laa ods. 2 písm. f) zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších 

predpisov. 

2. Požičiavateľ môže vypovedať zmluvu o výpožičke výpoveďou po splnení povinnosti v zmysle § 

2 lab ods. 5 zákona č . 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov, ak: 

2.1. Vypožičiavate!' neužíva predmet výpožičky alebo užíva predmet výpožičky v rozpore so 

zmluvou aj napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu na porušovanie zmluvy 

podľa tohto bodu a neodstráneniu protiprávnemu stavu v stanovenej lehote inak v primeranej 

lehote, 

2.2. Vypožičiavate!' o viac ako dva mesiace mešká s úhradami požičiavateľovi podľa článku 3 

tejto zmluvy aj napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu na porušenie zmluvy 

podľa tohto bodu a neodstráneniu omeškania v stanovenej lehote inak v primeranej lehote, 

2.3. Bolo rozhodnuté o odstránení stavby, alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať dotknutú 

stavbu. 

3. Výpovedná doba je 3 mesiace, pričom začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

4. Obe zmluvné strany sa pre prípad momentu doručenia písomnosti, spojených s výpožičkou, jej 

vznikom i ukončením resp. zánikom, dohodli na fikcii doručenia. Za doručenú sa písomnosť 

pokladá za týchto podmienok: 

4.1. v prípade osobného doručovania dňom, kedy ju druhá zmluvná strana prevzala oproti 

podpisu osobne. 

4.2. v prípade doručovania prostredníctvom poštového doručovatel'a musí byť písomnosť 

doručovaná opakovaným doručením. Za deň doručenia sa pokladá deň, kedy si adresát 
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zásielku na pošte prevzal, alebo pošta oznámi la odosielateľovi, že protistrana zásielku 

odmietla prevziať alebo si ju v stanovenej lehote neprevzala a to aj vtedy, ak sa o jej 

doručovaní nedozvedela. 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

l. Ostatné práva a povinností, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia Občianskym 
zákonníkom a zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

2. Zmeny tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných a očíslovaných dodatkov, podpísaných 
oboma zmluvnými stranam i. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom súhlasu Slovenskej akadémie vied, ako zriaďovateľa 
vypožičiavateľa, podľa § 13 ods. 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením 

§ 47a ods. l zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

4. Táto zmluva ruší Dohodu o rozdelení, spôsobe užívania a podmienkach úhrad prevádzkových 

nákladoch budovy Pavilónu lekárskych vied uzatvorenú dňa 18. l O. 2018 medzi Slovenskou 
akadémiou vied na strane správcu budovy a Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied, 
Centrom experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied a Centrom biovied Slovenskej 
akadémie vied na strane uživatel'ov. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, 2x pre požičiavatel'a a 2x pre vypožičiavateľa. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali , jej obsahu porozumeli, zmluva nebola 
uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne 

podpisujú. 

Zoznam priloh: 

Príloha č. l Dislokačné rozhodnutia P SAV 

Príloha č. 2_Rozde/enie PLV_výmery a percentuálne vyčíslenie 

Príloha č. 3 _Zoznam prístrojov financovaných z projektu Univerz itl1ý vedecký park pre biomedicínu Bratislava" 

Príloha č. 4 _Zoznam kancelárskeho a laboratórneho nábytku financovaného z projektu Univerzitný vedecký park 
pre biomedicínu Bratislava" 

v Bratislave dňa ....... 2 .. 5. ... :.\J.- 2021 
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Vypožičiavateľ 

Ing. Zdena SuJová, DrSc. 
riaditel'ka Centra biovied SA V 



Príloha č. 1 Dislokačné rozhodnutia P SAV 
Pavilón 

lekárskych BlokA BlokB Bloke 
vied 

8. 9.NP CEM SAV BMC SAV (o. z. Ú KTV) BMC SAV (o. z. UEE) 

BMC SAV (m. č. 8. 4 6, 8.62, 8.63, 8.64, 8.51,8.52, 8.53,8.54, 8.55, 8.58, 8.59 8.60, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.47, 8.48, 8.49, 8 .73, 8 .74, 8.75, 8.76, 8.77), 
7. S.NP CEMSAV CEM SAV (ÚVS) (m. č. 8.56, 8.65, 8.66, 8.67), CBv SAV (m. č. 8.57) BMC SAV (o. z. UEE) 

6. 7.NP CEMSAV BMCSAV BMC SAV (o. z. UEE) 

s. 6.NP BMC SAV (o. z. ÚEO) BMC SAV (o. z. ÚEO) BMC SAV (o. z. UEE) 

CBv SAV (o. z. ÚMFG ·len miestnosti č . 5.74 (5.75); 5.79a, b; 5.78) 
4. 5.NP BMC SAV (o. z. ÚEO) zvyšok BMC SAV (ÚKTV) BMC SAV (o. z. UEE) 

3. 4.NP BMCSAV (o. z. ÚEO) CBv SAV (o.z. ÚMFG) CEM SAV (o.z. ÚEFT) 

2. 3. NP BMC SAV (o. z. ÚEO) CBv SAV (o.z. ÚMFG) CEM SAV (o. z. ÚEFT) 

1. 2.NP BMC SAV (o. z. ÚEO) CBv SAV (o.z. ÚMFG) CEM SAV (o. z. ÚEFT) 
prízemie l.NP CEM SAV (o. z. ÚNPF) len m. č . 1.47, 1.48. 1.49 /zvyšok BMC SAV (o. z. ÚKTV- klinická jednotka), m. č. 1.16 - spoločné užívanie (BMC SAV, CBv SAV, CEM SAV) 

·1. l . PP CEM SAV (o. z. ÚEFT- konvenčný zverinec)/BMC SAV( o . z. ÚEO- konvenčný chov so zvýšenou starostlivosťou o imunodeficientné zvieratá) 
-2. 2.PP BMC SAV (o. z. ÚEE -rádioizotopové pracovisko) 



Príloha č. 2 rozdelenie PLV vymery a percentualne vyčíslenie 

Kontrola 

Pavilón lekárskych vied BMCSAV CBv SAV CEM SAV rezerva Spo ločné SPOLU poschodia 

2.PP 162,86 o o o 618,55 781,41 781,41 

l. PP 140,16 o 617,64 o 64,53 822,33 822,33 

l.NP 244,53 o 12,45 o 520,22 777,2 777,2 

2.NP 700,2 673,27 607,96 o 80,22 2061,65 2061,65 

3.NP 694,16 605,19 663,98 o 80,22 2043,55 2043,55 

4.NP 695,03 603,99 668,31 o 80,22 2047,55 2047,55 

5.NP 1864,48 103,99 o o 80,22 2048,69 2048,69 

6.NP 1968,97 o o o 80,22 2049,19 2049,19 

7.NP 1272,47 o 699,68 o 80,22 2052,37 2052,37 

8.NP 1012,32 35,5 770,44 o 231,56 2049,82 2049,82 

9.NP 1149,69 o 535,63 o o 1685,32 1685,33 

Strecha o o o o 133,96 133,96 133,96 

SPOLU 9904,87 2021,94 4576,09 o 2050,14 18553,04 18553,05 

BMCSAV CBv SAV CEM SAV rezerva spolu 
pridelené priestory podiel 1m2 9904,87 2021,94 4576,09 o 16502,9 
pridelené priestory % 60,019% 12,252% 27,729% 0,000% 100,00% 
spoločné priestory podiel 1m2 1230,47 251,1837357 568,4834273 2050,14 
spoločné priestory % 60,02% 12,25% 27,73% 100,00% 



Príloha č. 3_Zoznam prístrojov financovaných z projektu Univerzitný vedecký park pre biomed icínu Bratislava (CBv 

SAV} 

Adresa/Miesto 
Hodnota 

Názov prístrojového vybavenia majetku s Názov projektu 
umiest nenia 

DPH (EUR) 

Mraziaca a a chladiaca technika 

s centrálnou elektronickou 29 400,00 Univerzitný vedecký pra rk pre biomedicínu Bratislava 
kontrolou funkcie a 

signalizáciou porúch Dúbravská cesta č. 9 



Príloha č. 4_Zoznam kancelárskeho a laboratórneho nábytku financovaného z projektu Univerzitný vedecký park pre blomedlcfnu 

Bratislava 

počet kusov tvoriacich predmet 

Zoznam kancelárskeho nábytku výpožičky 

Jednotková Celková cena bez Celková cena s 

Názov Položky Počet kusov cena bez DPH DPH DPH BMCSAV CEM SAV CBvSAV 

Kontajner 1 543 147,44 € 80059,92 € 96071,90€ 326 151 67 

Kontajner 2 561 164,12 € 92 071,32 € 110485,58 € 337 156 69 

Pracovný stôl l 1060 358,03 € 379 5ll,80€ 455 414,16 € 636 294 130 

Pracovný stôl 2 40 397,72 € 15 908,80 € 19 090,56 € 24 ll s 
Pracovný stôl 3 7 319,52 € 2 236,64 € 2 683,97 € 4 2 l 

Konferenčný st ôl l 82 334,61 € 27 438,02 € 32 925,62 € 49 23 lO 

Konferenčný stôl 2 38 355,91 € 13 524,58 € 16 229,50 ( 23 ll s 
Držiak na PC 479 26,05 € 12 477,95 € 14973,54 ( 287 133 59 
Paraván 31 125,32 € 3 884,92 € 4 661,90€ 19 9 4 

Kancelársky stôl l ss l 041,65 ( 57 290,75 € 68 748,90 € 33 15 7 

Skriňa policová l 59 66,03 ( 3 895,77 ( 4 674,92 € 35 16 7 
Skriňa policová 2 539 101,09 € 54 487,51 € 65 385,01 € 324 149 66 
Skriňa policová 3 7 137,42 € 961,94 € 1154,33 ( 4 2 l 
Skriňa policová 4 228 179,74 € 40 980,72 € 49176,86 ( 137 63 28 
Nadstavec skriňa l 75 127,31 € 9 548,25 € ll457,90€ 45 21 9 
Nadstavec skriňa 2 218 161,73 € 35 257,14 € 42 308,57 € 131 60 27 
Skriňa šatniková l 163 158,54 ( 25 842,02 ( 31010,42 € 98 45 20 
Závesný systém l 711 176,24 € 125 306,64 € 150 367,97 ( 427 197 87 
Stolička jedálenská 167 73,00€ 12191,00€ 14 629,20€ 100 46 20 
Stol ička 1 820 246,29 ( 201957,80 € 242 349,36€ 492 227 100 
Stolička 2 318 147,44 € 46 885,92 ( 56 263,10 € 191 88 39 
Stolička 3 3 316,36 ( 949,08 ( 1138,90 € 2 l o 
Spolu 6204 l 242 668,49 EUR l 491 202,19 EUR 6204 

počet kusov tvoriacich predmet 
Zoznam Laboratórneho nábytku výpožičky 

Jednotková Celková cena bez Celková cena s 
Názov Položky Počet kusov cena bez DPH DPH DPH BMCSAV CEM SAV CBvSAV 

Laminárny box l 3 8 429,70 25 289,10 30346,92 2 l o 
Laboratórny digestor 2 30 s 335,20 160056,00 192067,2 18 8 4 
Laboratórny stôl l 99 1 664,30 164 765,70 197718,84 59 27 12 
Laboratórny stôl 2 l 2 461,00 2 461,00 2953,2 1 o o 
Laboratórny stôl 3 20 1891,10 37 822,00 45386,4 12 6 2 
Laboratórny stôl 4 44 3 046,70 134 054,80 160865,76 26 12 s 
Umývací st ôl l 108 995,3 107 492,40 128990,88 65 30 13 
Umývací st ôl 2 36 2 003,80 72136,80 86564,16 22 10 4 
Umývací st ôl 3 5 2 223,90 11119,50 13343,4 3 l l 
Regál kovový 1 16 306,2 4899,20 5879,04 lO 4 2 
Spolu 362 720096,50 864115,80 362 



Slovenská akadémia vied podl'a § 13 ods. 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov 

uznesením č. 174. C zo zasadnutia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied per rollam č. 6 zo dňa 29. ll. 2021 

súhlasí 

so Zmluvou o výpožičke hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu uzatvorenou dňa 25. ll. 202 1 medzi správcami 
majetku vo vlastníctve štátu, Slovenskou akadémiou vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, IČO: 00036896 ako 
požičiavatel'om a Centrom biovied SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, IČO: 00490890 ako 

vypožičiavateľ om, na dobu určitú päť rokov, predmetom ktorej je výpožička: 

l. Nehnutel'nébo majetku zapísaného na liste vlastníctva č. 4832, k. ú. Karlova Ves, obec BA - m. č. Karlova 

Ves, okres Bratislava IV: 

• stavba Pavilón lekárskych vied so súpisným číslom 6322, postavená na parcele C-KN č. 27 14/1 v rozsahu 

pridelených priestorov v zmysle Prílohy č. !_Dislokačné rozhodnutia P SAV Zmluvy o výpožičke v celkovej 

výmere 2021,94 m2 a k nim prislúchajúci podiel na spoločne užívaných priestoroch vo výmere 251,18 m2 

podl'a prílohy č. 2 Rozdelenie PLV výmery a percentuálne vyčíslenie Zmluvy o výpožičke a to v podiele 

1225110000, t.j. 12,25%. 

• 

• 

• 

• 

• 

stavba trafostanice so súpisným číslom 6317, postavená na parcele C-KN č. 2714/4 a to v podiele 

1225/10000, t.j. 12,25%, 

ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/44, a to v podiele 1225110000, t.j . 

12,25%, 

ostatná inžinierka stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/66, a to v podiele 1225/ 10000, t.j . 

12,25%, 

dvor, postavený na parcele C-KN č. 2714/3, a to v podiele 1225110000, t.j. 12,25%, 

pozemky C-KN: i) parcelné číslo 2710/44, druh zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 5642 m2, ii) 
parcelné číslo 271 0/66, druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 35 m2, iii) parcelné číslo 2714/1, druh 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2355 m2, iv) parcelné číslo 2714/3, druh zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 6 m2, v) parcelné číslo 2714/4, druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 44m2, a to v podiele 
1225/ 10000, t.j. 12,25%. 

2. nehnuteľného majetku zapísaného na liste vlastníctva č. 1500, k. ú. Karlova Ves, obec BA - m. č. Karlova 
Ves, okres Bratislava IV: 

• 

ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 27 10/51, a to v podiele 1225/1 0000, t.j. 
12,25%, 

ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 27 10/53, a to v podiele 1225/10000, t.j . 
12,25%, 

splašková kanalizácia a bod jej napojenia na areálovú jednotnú kanalizáciu, umiestnená na parcele C-KN č. 
2717/5 a to v podiele 1225/10000, t.j. 12,25%, 

pozemky C-KN: i) parcelné číslo 27 10/5 1, druh zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 161 m2, ii) parcelné 

číslo 2710/53, druh zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 49 m2, ii i) parcelné číslo 27 17/5, druh ostatná 
plocha vo výmere 7 1 m2, a to v podiele 1225/ 10000, t.j. 12,25%, 

3. Hnuteľný majetok, špecifikovaný v prílohách č. 3 a 4 tvoriacich neoddelitel'nú súčasť Zmluvy o výpožičke 
zo dňa 25. ll. 202 1. 

Ing. J 
vedúci Úradu SA V 




