REKTOR
UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

V Bratislave 11.3.2015

Vážený pán predseda,
v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych
inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej
lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
„zákon o nakladaní s majetkom“) v súvislosti s § 17 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v znení neskorších predpisov, podľa ktorých sa na predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci
vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas AS UK, si Vás dovoľujem požiadať, aby ste zaradili do
programu najbližšieho zasadnutia Akademického senátu UK bod:
Schválenie návrhu rektora UK na predaj:
inžinierskej stavby – horúcovodnej vetvy na Šoltésovej ulici v Bratislave, k. ú Staré Mesto,
ktorá je vo výlučnom vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave,
v rozsahu
zobrazenom v priloženej mapke pripojení a rozvodov Bratislavskej teplárenskej, a.s. a to od
stavebného objektu OST 2145 po stavebný objekt OS 8.
na základe
obchodnej verejnej súťaže
za cenu,
ktorá bude určená podľa znaleckého posudku.
Rektor predkladá návrh z dôvodu zlého technického stavu, opotrebovanosti a častej poruchovosti –
havárie predmetnej inžinierskej stavby. V posledných štyroch rokoch sa vykonali z titulu
havarijného stavu opravy v hodnote od 4537 € až po 5900 €. V súčasnosti je taktiež na uvedenom
horúcovode hlásený únik a tým hrozí ďalšia havária.
Bratislavská teplárenská a.s. prejavila záujem o odkúpenie predmetnej horúcovodnej vetvy za
účelom jej výmeny za novú. Výmena takejto vetvy by predstavovala pre UK investíciu vo výške cca
172 000 €.
Rektor UK rozhodol v súlade s § 5 zákona o nakladaní s majetkom o nepotrebnosti predmetnej
nehnuteľnosti.
V prílohe je pripojená fotodokumentácia stavu horúcovodu ako aj jeho zobrazenie v katastrálnej
mape a mape pripojení a rozvodov.
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Návrh uznesenia:
AS UK na svojom zasadnutí dňa ......................... schválil návrh rektora na predaj nepotrebnej
nehnuteľnej veci:
inžinierskej stavby – horúcovodnej vetvy na Šoltésovej ulici v Bratislave, k. ú Staré Mesto, ktorá je
vo výlučnom vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave, v rozsahu zobrazenom v priloženej
mapke pripojení a rozvodov Bratislavskej teplárenskej, a.s. a to od stavebného objektu OST 2145 po
stavebný objekt OS 8 na základe obchodnej verejnej súťaže za cenu, ktorá bude určená podľa
znaleckého posudku.

S pozdravom

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
predseda
Akademický senát UK
Tu
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REKTOR
UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Č.j. .....................................
V Bratislave, dňa 10.3.2015

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „rektor UK“) ako štatutárny orgán
Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva toto

r o z h o d n u t i e:

Rektor UK v súlade s ustanovením § 5 ods. 8 zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. (ďalej len
„zákon o nakladaní s majetkom“) rozhodol o
nepotrebnosti majetku – nehnuteľnosti:
inžinierskej stavby – horúcovodnej vetvy na Šoltésovej ulici v Bratislave, k. ú Staré
Mesto,
ktorá je vo výlučnom vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave,
v rozsahu zobrazenom v priloženej mapke pripojení a rozvodov Bratislavskej
teplárenskej, a.s. a to od OST 2145 po OS 8.

Odôvodnenie:
Rozhodnutie sa vydáva z dôvodu zlého technického stavu, opotrebovanosti a častej
poruchovosti – havárie predmetnej inžinierskej stavby.
Stavba v uvedenom stave neslúži a ani v budúcnosti nebude bez potreby jej výmeny môcť
slúžiť pre potreby UK na plnenie jej základných úloh a ani na plnenie jej iných úloh
v zmysle § 5 ods. 7 zákona o nakladaní s majetkom a v zmysle čl. 2 ods. 11 vnútorného
predpisu UK č.18/2010 Smernice rektora UK o nakladaní s majetkom UK.
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