
PODPREDSEDA
SPRÁ VNEJ RADY

UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

doc. MUDr. Daniel Bôhmer, PhD.

Bratislava, 06. 02. 2013

Vážení členovia Správnej rady UK v Bratislave,
vážený pán rektor,

v nadväznosti na písomné hlasovanie, ktoré sa uskutočnilo v termíne od 08.01. 2013
do 21. 01. 2013 a v súlade s čl. 13 bod 6 Štatútu Správnej rady UK v Bratislave oznamujem
výsledky písomného hlasovania:

u z n e sen i e č. 1/2013 p. r.

"Správna rada UK v Bratislave u d e ľ uje 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
vlastníka pozemkov parc. Č. 744/7, 744/20, 744/24, 744/25, 744/26, 744/27, 2975/28,
2975/41, k. ú. Karlova Ves pre účely uloženia prípojok k inžinierskym sieťam - plynovej
prípojky v dlžke 67,52 m a kanalizačnej prípojky v dÍžke 144,15 m, ktoré spolu tvoria záber
106 m2 a prístupu k nim v šírke najviac 5 m od osi uloženia za jednorazovú odplatu 105,03
eur/m2 plus DPH".

Priebeh hlasovania:
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 11 členov SR UK, nehlasovali 3 členovia
(RNDr. P. Demeš, CSc., Ing. arch. A. Petrek, Ing. Róbert Šimončič, CSc.). Písomný súhlas
s uznesením vyjadrilo 11 členov.

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.

Výsledok hlasovania:
Uznesenie č. 1/2013 p. r. bolo schválené.

U z ne sen i e č. 2/2013 p. r.

"Správna rada UK v Bratislave ude ľ uj 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
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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.
3036/1, ktorý sa nachádza v okrese Bratislava IV, obec Karlova Ves, katastrálne územie
Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 727 a je vo výlučnom vlastníctve UK,
v prospech vlastníka pozemkov parc. č. 74417, 744/20, 744/24, 744/25, 744/26, 744/27,
2975/28, 2975/41, k. ú. Karlova Ves pre účely uloženia kanalizačnej prípojky v rozsahu
5,04 m x 1 m a prístupu k nej v šírke najviac 5 m od osi uloženia za jednorazovú odplatu
105,03 eur/nr' plus DPH".

Priebeh hlasovania:
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 11 členov SR UK, nehlasovali 3 členovia
(RNDr. P. Demeš, CSc., Ing. arch. A. Petrek, Ing. Róbert Šimončič, CSc.). Písomný súhlas
s uznesením vyjadrilo 11 členov.

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.

Výsledok hlasovania:
Uznesenie č. 2/2013 p. r. bolo schválené.

U z n e sen i e č. 3/2013 p. r.

"Správna rada UK v Bratislave u d e ľ uje 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, katastrálne územie Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 727, ktorý je vo
výlučnom vlastníctve UK v prospech

a) OTYK invest, s.r.o.
b) vlastníka pozemkov parc. č. 766/5, 766/6, 767/1, 768/3, 768/4, 768/5, 2975/9,

3035/11, k. ú. Karlova Ves
c) vlastníka stavby Bytový dom Panoráma nachádzajúci sa na pozemkoch uvedených

pod písm. b),
obsahom ktorých je uloženie inžinierskych sietí - vodovodu a plynovodu v dlžke 14,5 m a
právo prechodu a prejazdu cez pozemok za cenu 995,82 eur za uzavretie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena; pri zriadení vecného bremena sa doplatí suma podľa
rozsahu vecného bremena tak, aby cena za zriadenie vecného bremena bola primeraná."

Priebeh hlasovania:
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 11 členov SR UK, nehlasovali 3 členovia
(RNDr. P. Demeš, CSc., Ing. arch. A. Petrek, Ing. Róbert Šimončič, CSc.). Písomný súhlas
s uznesením vyjadrilo 11 členov.

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.
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Podl'a 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.

Výsledok hlasovania:
Uznesenie č. 3/2013 p. r. bolo schválené.

f)~9~,~
doc. MUDr. Daniel Bôhmer, PhD.
podpredseda Správnej rady UK

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