
 

_____________________________________________________________________________________________ 

� +421-2-592 44 424,  �  spravna.rada@rec.uniba.sk ,  � https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/spravna-rada-uk/ 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Bratislava  19.01.2017 
 

 
Uznesenie č. 2 

 

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave  

dňa 19. januára 2017 

 
 
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 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 návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu 
neurčitú na pozemok parc. č. 2940/2, katastrálne územie Karlova Ves, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 727, ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech Západoslovenská 
distribučná, a.s., obsahom ktorých je  

a) vybudovanie transformačnej stanice pre objekt Átriové domy, ktorej súčasťou budú 
elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane SO 01 – VN 
prípojka, 

b)  užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie, 

c) vstup, prechod a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu 
a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti. 

 
 
 
 
 

 Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

 predseda Správnej rady UK 
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Bratislava  19.01.2017 
 

 
Uznesenie č. 3 

 

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave  

dňa 19. januára 2017 

 
 
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 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 návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu 
neurčitú na časť pozemkov – parcely registra „E“ parc. č. 3271 a 3269/1, katastrálne územie 
Staré Mesto, zapísaných na liste vlastníctva č. 9055, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, 
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

Obsahom vecného bremena je povinnosť UK strpieť na dotknutých pozemkoch stavbu „BA 
Staré Mesto, 22 kV vedenie EBC – Dóm – VNK“, t.j. 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, rekonštrukcie a iné stavebné úpravy stavby a jej 

odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši ako aj dopravnými prostriedkami za účelom výkonu 

činností podľa písm. a) a b), 

a to v rozsahu podľa priloženého grafického zobrazenia zo Situácie stavby „BA Staré Mesto, 
22 kV vedenie EBC – Dóm – VNK“. Plocha elektroenergetických zariadení na pozemkoch 
UK je cca 55 m2. 

Spoločná odplata za zriadenie všetkých vecných bremien je 120 € bez DPH za m2 výmery 
vecných bremien vymedzených geometrickým plánom. 
 
 
 
 
 

 Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

 predseda Správnej rady UK 
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Bratislava  19.01.2017 
 

 
Uznesenie č. 4 

 

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave  

dňa 19. januára 2017 

 
 
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 7 Štatútu Správnej rady 

Univerzity Komenského v Bratislave tajným hlasovaním volí  

doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. 

za podpredsedu Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie 

od 4. mája 2017 do 3. mája 2019. 

 
 
 
 

 Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

 predseda Správnej rady UK 
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Uznesenie č. 5 

 

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave  

dňa 19. januára 2017 

 
 
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

Správu o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2016. 

 
 
 
 
 

 Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

 predseda Správnej rady UK 
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