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Návrh uznesenia

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 časť pozemkov parcely registra „E“ parc. č. 3271 a 3269/1, katastrálne územie Staré Mesto, zapísaných na liste
vlastníctva č. 9055, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech Západoslovenská distribučná,
a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Obsahom vecného bremena je povinnosť UK strpieť na dotknutých pozemkoch stavbu „BA Staré
mesto, 22 kV vedenie EBC – Dóm – VNK“, t.j.
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, rekonštrukcie a iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie,
c) vstup, prechod a prejazd peši ako aj dopravnými prostriedkami za účelom výkonu činností podľa
písm. a) a b),
a to v rozsahu podľa priloženého grafického zobrazenia zo Situácie stavby „BA Staré mesto, 22 kV
vedenie EBC – Dóm – VNK“. Dĺžka elektroenergetických zariadení na pozemkoch UK je cca 55m2.
Spoločná odplata za zriadenie všetkých vecných bremien je 120 € bez DPH za m 2 výmery vecných
bremien vymedzených geometrickým plánom.

Informácia o prerokovaní materiálu
Finančnou komisiou AS UK
Komisia prerokovala žiadosti na svojom 8. zasadnutí dňa 30. novembra 2016.
Uznesenie č. 1:
Finančná komisia Akademického senátu UK žiada predkladateľa Návrhu na zriadenie vecného
bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. - prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., rektora
UK o dodanie podkladov k predmetným Návrhom, najmä o nákres vecných bremien na daných
parcelách, za účelom odporučenia Návrhu na schválenie AS UK.

Informácia o prerokovaní materiálu
Právnou komisiou AS UK
Materiál prerokovala Právna komisia AS UK na svojom 6. zasadnutí dňa 30. novembra 2016.

Neprijala k nemu platné uznesenie.

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

V Bratislave 1.12.2016
č.j.:

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. ............................
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 časť pozemkov – parcely registra „E“ parc. č. 3271 a 3269/1, katastrálne
územie Staré Mesto, zapísaných na liste vlastníctva č. 9055, ktoré sú vo výlučnom
vlastníctve UK, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava.
Obsahom vecného bremena je povinnosť UK strpieť na dotknutých pozemkoch stavbu „BA
Staré mesto, 22 kV vedenie EBC – Dóm – VNK“, t.j.
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, rekonštrukcie a iné stavebné úpravy stavby a jej
odstránenie,
c) vstup, prechod a prejazd peši ako aj dopravnými prostriedkami za účelom výkonu
činností podľa písm. a) a b),
a to v rozsahu podľa priloženého grafického zobrazenia zo Situácie stavby „BA Staré mesto,
22 kV vedenie EBC – Dóm – VNK“. Dĺžka elektroenergetikých zariadení na pozemkoch UK
je cca 55 m2.
Spoločná odplata za zriadenie všetkých vecných bremien je 120 € bez DPH za m2 výmery
vecných bremien vymedzených geometrickým plánom.

Dôvodová správa k návrhu uznesenia č. .........................
Návrh predkladám na základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava (príloha č. 1). Rozsah vecného bremena je zobrazený
v priloženom grafickom zobrazení zo Situácie stavby „BA Staré mesto, 22 kV vedenie EBC
– Dóm – VNK“ – Dĺžka elektroenergetikých zariadení na pozemkoch UK je cca 55 m2.
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Spoločná odplata za zriadenie všetkých vecných bremien je 120 € bez DPH za m2 výmery
vecných bremien vymedzených geometrickým plánom.
Vypracovanie geometrického plánu zabezpečí žiadateľ na účely vkladu vecného bremena do
katastra nehnuteľností.
Zriadenie vecného bremena na predmetnú stavbu schválilo Vedenie UK dňa 23.11.2016.

S pozdravom

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
predseda
Akademický senát UK
Tu
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