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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.  2975/22,  2975/30,  2975/44  a  3017/2

katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727, ktoré sú vo výlučnom

vlastníctve  UK,  v  prospech  vlastníkov  pozemku  744/8,  katastrálne  územie  Karlova  Ves,

zapísané na liste vlastníctva č. 4034 v rozsahu vyznačenom v koordinačnej situácii (dĺžka

plynovej prípojky 23,6 m a ochranné pásmo 47,2 m2).

Vecné bremeno spočíva v povinnosti UK strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach uloženie

inžinierskych sietí - plynovej prípojky. Odplata za vecné bremeno je vo výške 950 €.



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 90/2015

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. 8:
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.  2975/22,  2975/30,  2975/44  a  3017/2
katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727, ktoré sú vo výlučnom
vlastníctve  UK,  v  prospech  vlastníkov  pozemku  744/8,  katastrálne  územie  Karlova  Ves,
zapísané na liste vlastníctva č. 4034 v rozsahu vyznačenom v koordinačnej situácii (dĺžka
plynovej prípojky 23,6 m a ochranné pásmo 47,2 m2).
Vecné bremeno spočíva v povinnosti  UK strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach uloženie
inžinierskych sietí - plynovej prípojky. Odplata za vecné bremeno je vo výške 950 €.

III.
odporúča rektorovi UK 

zvážiť zvýšenie odplaty za zriadenie vecného bremena na výšku 2 000 bez DPH.

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 14.9.2015
č.j.: tJL?It"7'ľjk/...r

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. l 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 .

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schval'uje podl'a § 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.
2975/22, 2975/30, 2975/44 a 3017/2 katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva Č.
727, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech vlastníkov pozemku 744/8, katastrálne územie
Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva Č. 4034 v rozsahu vyznačenom v koordinačnej situácii
(dlžka plynovej prípojky 23,6 m a ochranné pásmo 47,2 m2

).

Vecné bremeno spočíva v povinnosti UK strpieť na zaťažených nehnutel'nostiach uloženie
inžinierskych sietí - plynovej prípojky. Odplata za vecné bremeno je vo výške 950 €.

Dôvodová správa k návrhu uznesenia č .

Návrh si dovoľujem predložiť na základe žiadosti spoločnosti R-M 2005, s.r.o., Gruzínska 18, 821
05 Bratislava. Plynová prípoj ka sa má vybudovať pre výstavbu rodinných domov na pozemku parc.
Č. 744/8, k.ú. Karlova Ves, LV Č. 4034, ktorý je vo vlastníctve uvedenej spoločnosti. Situačný nákres
tvorí prílohu Č. l. Miesto napojenia plynovej prípojky na hlavný plynovod bolo určené zo strany
SPP (príloha Č. 2)
Odplatu za vecné bremeno stanovil žiadateľ vo výške 950 € (príloha Č. 3).

Zriadenie vecného bremena bolo schválené Vedením UK na zasadnutí dňa 27.8.2015

S pozdravom

~

doc. MUDr. Daniel Bôhrner, PhD.
predseda
Akademický senát UK
Tu

~ Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava l, ii' +421-2-52921594, @l +421-2-52963836, Q kr@rec.uniba.sk
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Akciová spoločnost I____ lDistribúcia
Mlynské nivy 44/b. 825 11 aransrava

Akciová spoločnost' je zapísaná" obchodnom registri Okresného údu Bratislava 1 oddiel Sa, vložka čí lo 3481/B

spp - drstnbucra a
odd prevádzky BA PK
MI nské nivy 441
825 11 Bratislava

Ing. Igor Semizorov
Židovská 5
811 01 Bratislava

Váš II I čisto I zo dňa N,: t Člslo Vybavuje I Itn I\<I

I ULY1/l 1/61!tl Itl/Sf> l I 'ecl1Ikllva h II (j 1~

Vec
"Grunty Residenee - 8 rodinnych domov' , Bratislava, č P 744/8, k II Karlova Ves -
vyjadrenie pre účely uzemného Konania
Investor: R-M 2005 s r o Gruzínska 8 Br trsiava

S hore uvedenou navrhovanou stavbou pt účely uzemneho konania súhlasíme

Navrhovanú výstavbu 8 RO n parc č 741\/8 je možné za obovať plynom z exrstojuceho sn
plynovodu O '160 PE PN 90 kPa, ktorý Jevybudovaný v ul Star' Grunty. rozširením STL plynovodnej
distribučnej siete
Technické podmienky pre rozšrrerue distubucnej siete budu stanovené po podani žiadosti v z.mysle pokynov
zverejnených na www spp-distnbuci sk Žradost Je potrebné podat pred spracovaním PO na stavebné
povolenie
Upozorňujeme na nutnosť rešpektovat ochranné GI bezpečnostné pá ma existujúcich plynárens ých
zariadeni slúžiacich na distribucru zemného plynu v súlade o zákonom 251/2012 Z z
Toto Vyjadrenie stráca platnost' po 24 mesiacoch odo dňa vydania

, pozdravom

Slavomíra Pecníkova
technik technickej dokumentácie

Priloha : PD
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Príloha Č. 3

RoM 2005, .r.o Gruzín. ka J 8, 21 05 Bratislava zastÚpená MUDr. Jaro lavom
Sumbalom konateľom

tanovenie od plat za ecné bremeno

Stanovenie odplaty za zabrerncncnic poz mko par .Č. 2975/44. 297512_. 2975/30.3017/2
nachádzajúce sa v katastrálnom území Bratisla a Karlova Ves. zapísané na LV Č. 727. kl r'
ú vo vla .tníctvc Univerzity Komenského v Brali. la e. prc zriadenie plynovej prípojky pre

R-M 2005 .r.o.

A) Východisková situácia

l) parc. Č. 2975/22 a čiastočne parc.č. 3017/2 sú poz mky s bremenom miestnej
komuniké ie a budú križované novou plynovou prípojkou.
Parc.č. 2975/22 v dlžkc 8.9 rn a pozemok par .Č. 3017/2 v mieste komunikácie v dlžke
1,2 m. Tieto pozemky v mieste miestnej kornuniká 'ie nie, ú využiteľné ako stavebné
parcely.

2) parc. Č. 2975/30 a 2975/44 násyp miestnej k munikácie s br menom roz odov
inžinier kych i li elektro a osvetlenie budú križo ané novou plynovou prípojkou.
parc.č.29r/ O v dlžke 2,4 m a parc.č. 2975/44 v dlžke 5.J m. Pozemky nie sú
využiteľné ako tavcbné parc ly.

3) par. Č. 30J 7/2 bremenom existujúcej STL plynového potrubia v majetku SPP.

Existujúca plynová prípojka prebi ha paraleln s J-Z hranicou pozemku vo vzdialene ti
6.0 rn od okraja mie Inej komuniké ic. účasnc medzi exi tujúcim STL potrubím plynu
prebiehajú ex ist. dažd ová kanalizácia a elektro vedenie. Nová plynová príp jka prechádza
kolmo na ex istujúce plynové TL l otrubie v dlžkc 6.0 III ku hranici miestnej komuniká ie
podľa bodu L.
Podľa ST EN J 2007-1 :20 13-07(3 6409) o hr. nné pásmo STL potrubí plynu je + 2 m od osi
exi .tujú cho STL potrubia na obe strany P trubia. Vzhľadom na hore uved né. túto časť
parcely nie je možné využiť ako, tavebný pozemok.

B) Stanovenie ochranného p<Ísma nového pl vnovodu
Nová plynovú prípojka prechádza cez predmetné pozemky v celkovej dlžkc 5, I + 2,4 + 8,9 +
7.2 rn = 2.),6 m, Ochranné p::L1110plyno odu v chráuičkách jc 1 In od osi potrubia Cc Ik vo 2
m) čo by znamenal . Ž. ochranné pá<;111tvorí clkovo na uvedených parcelách plochu 47.2
m2.

C) Stanovenie

V danej lokalite sa trhová cena stavebných pozemkov pohybuj v rozpätí 250 - 300 EUR/m2.
Predmetné pozemky. alebo ich dotknutá časť nic 'ú v mie te vedenia no ej plynovej prípojky
využiteľné ako .tavebné pozemky. ale sú účasťou mie. Inej komunikácie r zv dav
inžinier kych sieti prebiehajúcich paralelne' touto mie .tnou komunikáciou.
Pre predmetné pozemky. ich dotknuté časti stanovil znalec ako maximálnu cenu 200.00
EUR/m2.
Pre zabrernencnic pozemkov. a obvykle použf a cena 10% z ceny pozemku. ktorý 'a
zabremenením zaberá (podľa informácie znalca pre zriaďovanie a oceňovanie odplaty
z vecného bremena Ing. Dobeša).
Takto vypočítaná cena zabremcnenia je 950.00 EUR.


