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N á v r h   u z n e s e n i a

Akademický senát UK

schvaľuje

podľa § 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 návrh rektora UK na zriadenie vecného

bremena na  dobu neurčitú  na  pozemky parc.  č.  3115/5,  3125/7,  3129/4,  3130/5,  3130/6,

3131/1,  3134/5, 3134/9,  3155/11, 3155/12, 3155/13, 3155/14, 3155/15, 3155/16, 3155/17,

3155/18, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727, ktoré sú vo

výlučnom vlastníctve UK, v prospech Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. v rozsahu

vyznačenom v geometrickom pláne č. 08/2010 vypracovanom spoločnosťou G 5 Geodeticko

– obchodná spoločnosť, spol. s r.o. 

Vecné  bremeno  spočíva  v  povinnosti  UK strpieť  na  zaťažených  nehnuteľnostiach  stavbu

„Bratislava - Protipovodňová ochrana, Aktivita č. 3A, rozhodnutie EK: CCl 2004 SK 16 C

PE 007, MČ Karlova Ves“, ako aj všetky aktivity spojené sjej prevádzkovaním, údržbou a

opravami.

Odplata  za vecné bremeno predstavuje vzhľadom na náklady s vybudovaním stavby a jej

verejnoprospešný charakter symbolické 1€.



Prerokovanie materiálu v orgánoch AS UK

Materiál doručený v listinnej podobe dňa: 25. septembra 2015
Materiál doručený v elektronickej podobe dňa: 6. októbra 2015
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu: áno
Pridelené číslo: AS 89/2015

Materiál bol postúpený na prerokovanie Finančnej komisii AS UK.

Výsledok prerokovania materiálu v komisiách AS UK:

Finančná komisia AS UK
 zasadnutie dňa 7. októbra 2015

- komisia odporučila materiál schváliť

Materiál prerokovaný na zasadnutí Predsedníctva AS UK dňa 7. októbra 2015.

Uznesenie č. 7:
Predsedníctvo Akademického senátu UK

I.
odporúča  predsedovi  Akademickému  senátu  UK  zaradiť  materiál  do  návrhu  programu
najbližšieho zasadnutia Akademického senátu UK,

II.
odporúča Akademickému senátu UK schváliť podľa § 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
návrh rektora UK na zriadenie  vecného bremena na dobu neurčitú  na pozemky parc.  č.
3115/5, 3125/7, 3129/4, 3130/5, 3130/6, 3131/1, 3134/5, 3134/9, 3155/11, 3155/12, 3155/13,
3155/14, 3155/15, 3155/16, 3155/17, 3155/18, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na
liste  vlastníctva  č.  727,  ktoré  sú  vo  výlučnom  vlastníctve  UK,  v  prospech  Slovenský
vodohospodársky  podnik,  š.p.  v  rozsahu  vyznačenom  v  geometrickom  pláne  č.  08/2010
vypracovanom spoločnosťou G 5 Geodeticko – obchodná spoločnosť, spol. s r.o. 
Vecné  bremeno  spočíva  v  povinnosti  UK strpieť  na  zaťažených  nehnuteľnostiach  stavbu
„Bratislava - Protipovodňová ochrana, Aktivita č. 3A, rozhodnutie EK: CCl 2004 SK 16 C
PE 007, MČ Karlova Ves“, ako aj všetky aktivity spojené sjej prevádzkovaním, údržbou a
opravami.
Odplata  za vecné bremeno predstavuje  vzhľadom na náklady s  vybudovaním stavby a jej
verejnoprospešný charakter symbolické 1€.

Materiál bol zaradený do návrhu programu zasadnutia AS UK dňa 21. októbra 2015.

Za správnosť:

RNDr. Róbert Kysel, PhD.
tajomník AS UK



/
REKTOR

UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

prof RNDr. Karol Mičieta, PhD.

V Bratislave 10.9.2015
č.j.: fJl-J>f;.Jla/Mlr

Vážený pán predseda,

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, si Vás dovoľujem predložiť návrh na udelenie
súhlasu na zriadenie vecného bremena.

Návrh uznesenia Akademického senátu UK:

Uznesenie Č. oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa § 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 návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu
neurčitú na pozemky parc. Č. 3115/5, 3125/7, 3129/4, 3130/5, 3130/6, 3131/1, 3134/5,
3134/9, 3155/11, 3155/12, 3155/13, 3155/14, 3155/15, 3155/16, 3155/17, 3155/18,
katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva Č. 727, ktoré sú vo výlučnom
vlastníctve UK, v prospech Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. v rozsahu vyznačenom v
geometrickom pláne č. 08/2010 vypracovanom spoločnosťou G 5 Geodeticko - obchodná
spoločnost: spol. s r.o.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti UK strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach stavbu
"Bratislava - Protipovodňová ochrana, Aktivita Č. 3A, rozhodnutie EK: CCl 2004 SK 16 C
PE 007, MČ Karlova Ves", ako aj všetky aktivity spojené sjej prevádzkovaním, údržbou
a opravami.
Odplata za vecné bremeno predstavuje vzhľadom na náklady s vybudovaním stavby a jej
verejnoprospešný charakter symbolické 1€.

Dôvodová správa k návrhu uznesenia č .

Návrh si dovoľujem predložiť na základe žiadosti Slovenského vodohospodárskeho
podniku, Š.p., ktorý zabezpečuje bezodplatné vybudovanie stavby protipovodňovej aktivity
aj cez pozemky UK. Náklady tejto verejnoprospešnej stavby, ktorej úlohou je chrániť aj
majetok UK, predstavovali podľa informácií od SVP Š.p. čiastku vo výške 1 063 117,45 €
s dodatočnými nákladmi na dotesnenie podložia po povodni v roku 2013 cca 640 000 €.
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Zriadenie vecného bremena bolo schválené Vedením UK na zasadnutí dňa 20.8.2015

Predmetný geometrický plán bude vzhľadom na jeho rozmery dostupný k nahliadnutiu na
zasadnutí AS UK.

S pozdravom

doc. MUDr. Daniel Bôhmer, PhD.

predseda

Akademický senát UK

Tu
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