
PREDSEDA
SPRÁVNEJ RADY

UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

MUDr. Darina Sedláková, MPH.

Bratislava, 25 . ll. 20 II
Vážení členovia Správnej rady UK v Bratislave,
vážený pán rektor,

v súlade s čl. 13 bod 6 Štatútu Správnej rady UK oznamujem vám výsledky
písomného hlasovania:

u zn e sen ie č. 2/11 p. r.

"Správna rada UK v Bratislave udeľuj e podľa § 41 ods. 1 písm. c)
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov predchádzajúci písomný s ú h l a s so zriadením vecného
bremena na nehnuteľný majetok Univerzity Komenského v Bratislave na dobu neurčitú, na
pozemok parc. č. 2975/2, ktorý sa nachádza v okrese Bratislava IV, obec Karlova Ves,
katastrálne územie Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 727 vo výlučnom
vlastníctve UK, v prospech spoločnosti WIGRO TRADE CENTER, a.s., Jašíkova 2,
Bratislava 821 03, IČO: 35 850281, pre účely uloženia prípojok k inžinierskym sieťam -
plynovej prípojky v dlžke 65,56 m a kanalizačnej prípojky v dlžke 142,86 m za jednorazovú
odplatu 105,03 Eur/m2

."

Priebeh hlasovania:
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 10 členov SR UK, nehlasovali 2 členovia (PhDr. K.
Bajcurová, CSc., Ing. arch. A. Petrek). Písomný súhlas s uznesením vyjadrilo 1O členov SR
UK.

Podľa čl. 13 ods. 2 Štatútu Správnej rady UK v Bratislave o veciach uvedených v §
41 ods. 1 písm. a) až d) zákona o vysokých školách je správna rada schopná uznášať sa, ak
je prítomných najmenej deväť jej členov ana platné uznesenie správnej rady je potrebný
súhlas najmenej deviatich členov správnej rady.

Podľa čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady UK môžu členovia správnej rady prijímať
uznesenia aj mimo zasadnutia, a to hlasovaním uskutočneným písomne. Návrh uznesenia
predkladá členom správnej rady predseda správnej rady. Hlasujúci členovia sa považujú za
prítomných. Ak sa člen správnej rady nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí,

V zmysle uvedeného bolo prijaté platné uznesenie č. 2/11 p. r. tak, ako je vyššie
uvedené.

MUDr. Darina Sedláková, MPH
predsedníčka Správnej rady UK

Členovia Správnej rady UK
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD, rektor UK
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