REKTOR
UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
č.j.:
V Bratislave ........2015
Vážený pán predseda,
v súlade s § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov, podľa ktorého Akademický senát verejnej vysokej školy schvaľuje
návrhy rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. c) pred ich predložením na schválenie
Správnej rade UK, si Vás dovoľujem požiadať, aby ste zaradili do programu najbližšieho
zasadnutia Akademického senátu UK bod:
Schválenie návrhu rektora UK na zriadenie vecných bremien ( uloženie nového káblového
vedenia pod mostom Lafranconi a okolo Botanickej záhrady UK v Bratislave) na pozemky:
parc. č.20822/106, 20822/144, 20822/93, 20822/110, 20822/94, 20822/116, 20822/95,
20822/103 v k.ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405, v dĺžke 138,00 m.
parc.č. 3175/16, 3175/12, 3174/3 (pri areáli Botanickej záhrady UK) 3054/4 (pri areáli
Botanickej záhrady UK) zapísané na LV č. 727, v dĺžke 224,00 m.
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s.,
odplatne, na dobu neurčitú. Predpokladaná jednorázová odplata, (ktorú stanovila
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava na základe interných podkladov spoločnosti –
na základe cenovej mapy, prieskumu aktuálneho trhu nehnuteľností k 2.3.2015) je spolu vo
výške 42.606,00 €.
Západoslovenská distribučná požiadala UK o zriadenie predmetných vecných bremien.
Žiadateľ je budúcim investorom stavby „BA Úprava 22kV, VN112, 464,1081,1082, VNK.
Požadované vecné bremená sú vymedzené v geometrickom pláne vypracovanom Ing.
Radovanom Verčíkom – RV GEO, Bazovského 17, Bratislava.
Zriadením vecných bremien sa neobmedzia užívacie práva UK.
Návrh uznesenia:
AS UK na svojom zasadnutí dňa ......................... schválil návrh rektora na zriadenie
vecných bremien ( uloženie nového káblového vedenia pod mostom Lafranconi a okolo
Botanickej záhrady UK v Bratislave) na dobu neurčitú
- na pozemky parc. č. č.20822/106, 20822/144, 20822/93, 20822/110, 20822/94,
20822/116, 20822/95, 20822/103 ktoré sa nachádza v obci Bratislava, katastrálne
územie Staré mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 3405
- na pozemky parc. č. 3175/16, 3175/12, 3174/3 3054/4, ktoré sa nachádzajú v obci
Bratislava, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727,
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ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK v prospech Západoslovenskej Distribučnej a.s.,
obsahom ktorých je vybudovanie podzemného káblového vedenia.

S pozdravom

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK

Titl.
MUDr. Bohmer
predseda
Akademický senát UK
Tu.
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