
PREDSEDA
SPRÁ VNEJ RADY

UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

Ing. Róbert Šimončič, CSc.

Bratislava, 27. ll. 2014

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

v nadväznosti na písomné hlasovanie, ktoré sa uskutočnilo v termíne od 05. do
20. novembra 2014 a v súlade s čl. 13 bod 6 Štatútu Správnej rady UK vám oznamujem
výsledky písomného hlasovania:

Uznesenie č. 4/2014 p. r.
V nadväznosti na § 16a ods. 9 zákona Č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení
Správna rada UK v Bratislave schválila Výročnú správu o hospodárení Univerzity
Komenského v Bratislave za rok 2013 a rozdelenie zisku za rok 2013."

Priebeh hlasovania:
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 12 členov, nehlasovali 2 členovia (doc. Ing. Peter
Mihók, CSc., Ing. arch. A. Petrek). Písomný súhlas s uznesením vyjadrilo 12 členov.

Podľa čl. 13 ods. 3 Štatútu Správnej rady UK v Bratislave v ostatných veciach je
správna rada schopná uznášať sa, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina jej členov
a na platné uznesenie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
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. 412014 p. r. bolo prijaté.

Uznesenie Č. 5/2014 p. r.
"Správna rada UK v Bratislave udeľuje podľa § 41 ods. 1 písm. a) a c) zákona
Č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov predchádzajúci písomný súhlas so
A) zriadením vecného bremena na časti pozemku parc. Č. 2975/30, ktorý sa nachádza
v k. Ú. Karlova Ves, obec Bratislava - m. Č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je zapísaný
na liste vlastníctva Č. 727 aje vo výlučnom vlastníctve UK v Bratislave, obsahom ktorého je
právo prechodu a prejazdu, v prospech vlastníka pozemku parc. Č. 743/1 O, ktorý sa
nachádza v k. Ú. Karlova Ves, obec Bratislava - m. Č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je
zapísaný na liste vlastníctva Č. 3787 a je vo výlučnom vlastníctve Ing. Anny Veisovej,
r. Sumbalovej, Kupeckého 15, Bratislava, v rozsahu cca 19,5 m2, za odplatu vo forme
poskytovania služieb údržby zelene na uvedenom pozemku UK parc. Č. 2975/30;
B) zámenou časti pozemku parc. Č. 2975/30 ktorý sa nachádza v k.ú. Karlova Ves, obec
Bratislava - m. Č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je zapísaný na liste vlastníctva Č. 727 a
je vo výlučnom vlastníctve UK, v rozsahu cca 45 m2 za časť pozemku parc. Č. 743/1, ktorý
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sa nachádza v k. ú. Karlova Ves, obec Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV,
je zapísaný na liste vlastníctva č. 1835 a je v podielovom spoluvlastníctve Kvety
Biskupičovej, r. Sumbalovej, Baltská 5, Bratislava (podiel Yí) a Aleny Opltovej,
r. Sumbalovej, Alšova 670, Tišnov, ČR (podiel Yí) a časť pozemku parc. č. 743/2, ktorý sa
nachádza v k. ú. Karlova Ves, obec Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je
zapísaný na liste vlastníctva č. 1836 a je v podielovom spoluvlastníctve Ing. arch. Ivany
Koščovej r. Sumbalovej, Gajova 17, Bratislava (podiel 1/3), RNDr. Zuzany Sumbalovej r.
Sumbalovej, Mlynarovičova 11, Bratislava (podiel 1/3) a Ing. arch. Juraja Sumbala r.
Sumbala, Líščie údolie 42, Bratislava (podiel 1/3) v rozsahu cca 45 m2."

Priebeh hlasovania:
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 12 členov, nehlasovali 2 členovia (doc. Ing. Peter
Mihók, CSc., Ing. arch. A. Petrek). Písomný súhlas s uznesením vyjadrilo 12 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. 5/2014 p. r. bolo prijaté.

Uznesenie č. 6/2014 p. r.
"Správna rada UK v Bratislave udeľuje 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 súhlas na zriadenie vecného bremena na dobu
neurčitú na pozemok parc. č. 2861/5 o výmere 103 m2

, druh pozemku "ostatné plochy",
k. ú. Karlova Ves, ktorý bol oddelený geometrickým plánom č. 74/12/05, vyhotoveným
spoločnosťou GEOsys, s. r. o. dňa 12. 09. 2014z pozemku parc. č. 2861/1 o výmere 6303
m2

, druh pozemku "ostatné plochy", k. ú. Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 727,
ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 2864/3
o výmere 93 m2

, druh pozemku "vinice", katastrálne územie Karlova Ves, zapísaný na liste
vlastníctva č. 2371 a parc. č. 2794/8 o výmere 60 m2

, druh pozemku "záhrady", katastrálne
územie Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 2846, obsahom ktorého je povinnosť
strpieť právo prechodu a prejazdu.
Ako odplata za uvedené vecné bremeno bude zároveň zriadené vecné bremeno na dobu
neurčitú na pozemky parc. č. 2864/3 a parc. č. 2794/8 v prospech vlastníka pozemku parc. č.
2861/5 o výmere 103 m2

, druh pozemku "ostatné plochy", katastrálne územie Karlova Ves
obsahom ktorého je povinnosť strpieť právo prechodu a prejazdu."

Priebeh hlasovania:
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 12 členov, nehlasovali 2 členovia (doc. Ing. Peter
Mihók, CSc., Ing. arch. A. Petrek). Písomný súhlas s uznesením vyjadrilo 12 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,
akje prítomných najmenej deväť jej členov ana platné uznesenie správnej rady je potrebný
súhlas najmenej deviatich členov správnej rady.
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
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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. 6/2014 p. r. bolo prijaté.

Ing. Róbert Šimončič, CSc.
predseda Správnej rady UK

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