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Návrh uznesenia 

 

Akademický senát UK 

schvaľuje 

podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 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 neurčitú na pozemky parc. č. 2940/1, 2940/30 a 2940/32, katastrálne územie Karlova Ves, 

zapísané na liste vlastníctva č. 727, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v rozsahu určenom na snímke 

z KN s vyznačením  vecného bremena na parcelách. Predpokladaná hodnota jednorazovej odplaty 

za vecné bremeno je 20 €/m². Odplata za vecné bremeno bude určená na základe znaleckého 

posudku, ktorý bude vypracovaný po realizácií stavby a dĺžka vecného bremena bude presne 

stanovená geometrickým plánom. 

Obsahom vecného bremena je priznanie práva k  

a) zriadeniu a uloženiu elektrickej prípojky, 

b) užívaniu, prevádzkovaniu, oprave a odstráneniu elektrickej prípojky v rozsahu vymedzenom 

geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po vybudovaní elektrickej prípojky, 

c) vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie elektrickej prípojky 

budúcim oprávneným z vecného bremena a ním povereným osobám spôsobom nevyhnutným 

na výkon povolenej činnosti vrátane činností uvedených v písm. a) a b). 

Pôjde o pripravovanú stavbu “Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske 

siete, lokalita Staré Grunty – Sitina, obj. SO 08 VN prípojka“. 

 



Informácia o prerokovaní materiálu 

komisiami AS UK 

 

Materiál bol prerokovaný na 11. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 19. apríla 2017. 
Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

Výňatok zo zápisnice komisie: 
17. Vecné bremeno Modra Králová - doc. Neogrády – navrhuje vložiť klauzulu, že oprávnený dá 

predchádzajúci súhlas s tým, že  UK ak bude chcieť, môže na vlastné náklady posunúť predmet 
vecného bremena v rámci pozemku – umožní flexibilitu univerzite v disponovaní s pozemkom. 

18. Vecné bremeno Staré Grunty – návrh na vloženie rovnakej klauzuly do zmluvy. 
 

Odporúčanie prítomných členov Finančnej komisie AS UK č. 1: 
Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK zaujímajú nasledovné stanovisko 
k Žiadostiam o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK: 
a) Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK odporúčajú Akademickému 
senátu UK schváliť žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
b) Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK odporúčajú Akademickému 
senátu UK schváliť predložené žiadosti o zriadenie vecných bremien po zapracovaní pripomienok. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 12 --- 12 0 0 

 

 

Materiál bol prerokovaný na 14. zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 

AS UK dňa 19. apríla 2017. 
 

Uznesenie č. 4: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK  

I. prerokovala 

návrh rektora UK na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena „Staré Grunty – Sitina, 

obj. SO 08 VN prípojka“. 
II. nesúhlasí  

s postupom určenia jednorazovej odplaty za vecné bremeno v predpokladanej sume 20 €/m2; 

nesúhlas spočíva v skutočnosti, že odplata bude určená na základe znaleckého posudku až po 
realizácii stavby. Komisia žiada, aby uznesenie akademického senátu obsahovalo presnú sumu 
odplaty za vecné bremeno.  

III. žiada 

aby súčasťou zmluvných podmienok zmluvy o zriadení vecného bremena boli povinnosti 

oprávneného z vecného bremena podľa stanoviska kvestorky UK k dokumentácii pre stavebné 
konanie zo dňa 15. 01. 2014 (č. j. OIOČ/46/2014) s dôrazom na písm. b) a d). 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 6 4 6 0 0 
 




















