NÁVRH
na Spresnenie uznesenia Akademického senátu UK

Vážený pán predseda,
dňa 4.2.2015 som v súlade s § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého
Akademický senát UK schvaľuje návrhy rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. c) pred ich
predložením na schválenie Správnej rade UK, požiadal o schválenie návrhu Zriadenia
vecného bremena na dobu neurčitú na pozemky s parcelnými č. 3047, 3048/7, 3048/10,
3048/11, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve UK
v prospech:
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava (ďalej len „oprávnený“)
obsahom ktorého je:
zriadenie vecných bremien v súvislosti s výstavbou Univerzitného vedeckého parku UK,
spočívajúcich v povinnosti budúceho povinného (UK) ako vlastníka budúcej zaťaženej
nehnuteľnosti strpieť na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti :
a)
zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b)
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie;
c)
vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej
činnosti a činností uvedených v písm. a) a b);
Vecné bremeno uvedené pod písm. a) a vecné bremeno uvedené pod písm. b) sa zriadi na časť
zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 337/2014. Vecné
bremeno podľa písm. c) sa zriadi na celú zaťaženú nehnuteľnosť.
zdôvodnenie:
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN, vychádzala z už AS UK schválenej
ZMLUVY O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN, z ktorej sa
vylučujú 2 parcely (3048/9, 3051/1) a dopĺňa sa 1 parcela (3048/11). Dané zámeny parciel
vychádzajú zo skutočného vyhotovenia stavby a geometrického plánu, ktorý je súčasťou
predmetného návrhu.
Akademický senát UK zo zasadnutia č. 1/2015, dňa 18.2.2015 svojim uznesením č. 13.1/2015
schválil návrh rektora na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na pozemky parc. č.
3047,3048/7, 3048/10,3048/11, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva
č. 727, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.,
Bratislava, obsahom ktorého je povinnosť strpieť právo prechodu a prejazdu oprávneného
z vecného bremena v rozsahu určenom v Zmluve o zriadení vecných bremien.

V súlade s obsahom navrhovaným v žiadosti zo dňa 4.2.2015, žiadam AS UK o schválenie
spresnenia uznesenia AS nasledovne:
Návrh uznesenia:

AS UK na svojom zasadnutí dňa ........................... schválil návrh rektora na zriadenie vecného
bremena na dobu neurčitú na pozemky parc. č. 3047, 3048/7, 3048/10, 3048/11 katastrálne
územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve
UK
v prospech Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava, strpieť na zaťaženej
nehnuteľnosti :
a)
zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b)
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie;
c)
vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a
činností uvedených v písm. a) a b);
Vecné bremeno uvedené pod písm. a) a vecné bremeno uvedené pod písm. b) sa zriadi na časť
zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 337/2014. Vecné
bremeno podľa písm. c) sa zriadi na celú zaťaženú nehnuteľnosť.
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