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N á v r h   u z n e s e n i a   A S  U K

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave

schva�uje 

pod�a § 9 ods. 1 písm. i) zákona �. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného 

bremena na dobu neur�itú na �as� pozemku parc. �. 21511/3 katastrálne územie Staré mesto, 

zapísaného na liste vlastníctva �. 45, ktorý je vo výlu�nom vlastníctve UK, v prospech Úradu 

vlády Slovenskej republiky, Nám. Slobody 1, Bratislava v rozsahu približne 735 m2

za odplatu ur�enú znaleckým posudkom vo výške 7,66 €/m2. 

Obsahom vecného bremena je právo užívania, prechodu, prejazdu a umiestnenia stavby 

(spevnené plochy a drobná architektúra súvisiaca s využitím pre parkovanie automobilov). 



Prerokovanie materiálu v Akademickom senáte UK

I. Doru�enie materiálu 

Materiál doru�ený v listinnej podobe 12. februára 2016 
Materiál doru�ený v elektronickej podobe 16. februára 2016 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu áno 
�íslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK --- (OLP ani KR �íslo nepridelili) 
�íslo v pomocnom registratúrnom denníku KAS 22/2016 
Predkladate� materiálu prof. RNDr. Karol Mi�ieta, PhD. 

rektor UK 
Materiál vypracoval OLP RUK 

II.  Sprievodné dokumenty 

1. Grafické znázornenie predmetnej �asti pozemkov. 
2. Žiados� Úradu vlády SR zo d�a 15.12.2015. 

III.  Vecne príslušné komisie AS UK na prerokovanie materiálu 

Finan�ná komisia AS UK 
materiál postúpený d�a 12. februára 2016 

�l. 11 ods. 1 písm. e) 
Rokovacieho poriadku AS UK 

IV.  Výsledok prerokovania materiálu v komisiách AS UK 

Návrh uznesenia hlasovaný na 2. zasadnutí Finan�nej komisie AS UK d�a 17. februára 2016: 

Finan�ná komisia Akademického senátu UK odporú�a Akademickému senátu UK schváli�
návrh rektora UK na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena v prospech Úradu 
vlády SR v rozsahu a za podmienok pod�a predloženého materiálu. 

�. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

8 21 11 9 7 5 

Návrh uznesenia nebol schválený. 

V.  Výsledok prerokovania materiálu v Predsedníctve AS UK 

Uznesenie �. 7 z 2. zasadnutia Predsedníctva AS UK d�a 24. februára 2016: 
Predsedníctvo Akademického senátu UK 

I. 
berie na vedomie informáciu povereného �lena Finan�nej komisie AS UK o prerokovaní 
materiálu na 2. zasadnutí Finan�nej komisie AS UK d�a 17. februára 2016, 

II. 
odporú�a predsedovi Akademickému senátu UK zaradi� materiál do návrhu programu 
3. zasadnutia Akademického senátu UK d�a 2. marca 2016. 

�. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 9 5 8 0 1 



VI. Doru�enie upraveného materiálu 

Materiál doru�ený v listinnej podobe 
Materiál doru�ený v elektronickej podobe 26. februára 2016 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu áno 
�íslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK 
�íslo v pomocnom registratúrnom denníku KAS 
Predkladate� materiálu prof. RNDr. Karol Mi�ieta, PhD. 

rektor UK 
Materiál vypracoval OLP RUK 

(email prorektorky pre legislatívu prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD. zo d�a 26.02.2016) 

Vážený pán predseda, 
  
v prílohe zasielame upravený návrh do AS UK vo veci zriadenia vecného bremena na �as� pozemku 
pri Hoteli Bôrik. 
  
Návrh je upravený na základe dopl�ujúcej žiadosti Úradu vlády SR, ktorou doplnili žiados�
o znalecký posudok na ur�enie odplaty za vecné bremeno. Zárove� sa v návrhu upravil obsah 
vecného bremena na základe špecifikácie uvedenej v predmetnej dopl�ujúcej žiadosti. 
  
Návrh sme v písomnej podobe predložili p. rektorovi na podpis. 
  
S pozdravom, Mária Patakyová 

VII.  Sprievodné dokumenty 

1. Grafické znázornenie predmetnej �asti pozemkov. 
2. Žiados� Úradu vlády SR zo d�a 15.12.2015. 
3. Dopl�ujúca žiados� Úradu vlády SR zo d�a 22.02.2016. 

VIII.  Výsledok prerokovania materiálu v pléne AS UK 



                   REKTOR 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
             V BRATISLAVE 

       prof. RNDr. Karol Mi�ieta, PhD. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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V Bratislave 26.2.2016 
�.j.: 

Vážený pán predseda, 

v súlade s § 9 ods. 1 písm. i) zákona �. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pod�a ktorého Akademický 
senát UK schva�uje návrhy rektora na úkony pod�a § 41 ods. 1  písm. c) pred ich 
predložením na schválenie Správnej rade UK, si Vás dovo�ujem predloži� návrh na udelenie 
súhlasu na zriadenie vecného bremena. 

Návrh uznesenia Akademického senátu UK: 

Uznesenie �. ............................  

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schva�uje pod�a § 9 ods. 1 písm. i) 
zákona �. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu 
neur�itú na �as� pozemku parc. �. 21511/3 katastrálne územie Staré mesto, zapísaného na 
liste vlastníctva �. 45, ktorý je vo výlu�nom vlastníctve UK, v prospech Úradu vlády 
Slovenskej republiky, Nám. Slobody 1, Bratislava v rozsahu približne 735 m2 za odplatu 
ur�enú znaleckým posudkom vo výške 7,66 €/m2. 
Obsahom vecného bremena je právo užívania, prechodu, prejazdu a umiestnenia stavby 
(spevnené plochy a drobná architektúra súvisiaca s využitím pre parkovanie automobilov). 

Dôvodová správa k návrhu uznesenia �. .........................

Návrh predkladám na základe žiadosti Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý sa z dôvodu 
skvalitnenia a skultúrnenia priestorov v súvislosti s blížiacim sa slovenským 
predsedníctvom EÚ rozhodol zabezpe�i� rekonštrukciu ú�elového zariadenia Hotela Bôrik, 
ako aj pri�ahlého parkoviska. Nako�ko �as� pozemku pod parkoviskom patrí aj UK, obrátil 
sa Úrad vlády SR so žiados�ou na UK.  

Na základe dopl�ujúcej žiadosti bola navrhnutá odplata za vecné bremeno na základe 
znaleckého posudku �. 28/2016 vypracovaného Ing. Miloslavom Ilavským, PhD. 
Geometrický plán potrebný na vklad vecného bremena do katastra nehnute�ností zabezpe�í 
Úrad vlády SR po odsúhlasení návrhu v orgánoch UK. 



_____________________________________________________________________________________________ 

�  Šafárikovo nám. 6, 818 06  Bratislava 16, � +421-2-52921594, � +421-2-52963836, � kr@rec.uniba.sk 

Prílohou návrhu je žiados� Úradu vlády SR, dopl�ujúca žiados� Úradu vlády SR, ako aj 
grafické znázornenie predmetnej �asti pozemkov. Znalecký posudok bude k dispozícií na 
vyžiadanie na zasadnutí AS UK. 

S pozdravom 

prof. RNDr. Daniel Šev�ovi�, CSc. 
predseda 
Akademický senát UK 
Tu 








