UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
__________________________________________________________________________________

Záznam zo 11. zasadnutia
Finančnej komisie AS UK dňa 19.4.2017
v zasadačke Rektora UK (Nová budova UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)
Začiatok zasadnutia: 14.00 hod.
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia (podľa pozvánky):
1. Otvorenie.
2. Žiadosti o prenájmy
1. Delikomat Slovensko
2. BETY DEKOR
3. Klára Iliťová
4. JURECKA s.r.o.
5. DRUMAS PLUS, s.r.o.
6. SLOV. ASOC. BOCCIE
7. Mesto Lučenec
8. Art studio soka s.r.o.
9. ENERGY HOLD SLOVAKIA, s.r.o.
10. GS - SERVIS, s.r.o.
11. Katarína Nachtnebelová
12. MUDr. Danica Petrovajová
13. Zdravomat s.r.o.

14. Martin Burian
15. PORS-WEST, s.r.o.
16. Návrh rektora UK na vyslovenie súhlasu s predajom pozemku parc. Č. 19997
17. Vecné bremeno Modra Králová
18. Vecné bremeno Staré Grunty
3. Pripomienky k návrhu Vysokoškolského zákona
4. Rôzne
5. Záver

Bod 1. Otvorenie.
Zasadnutie Finančnej komisie AS UK otvorila a viedla predsedníčka komisie MUDr. Erika
Macháčová, PhD., ktorá privítala prítomných členov komisie a hostí. Konštatovala, že komisia nie je
uznášaniaschopná, vyzvala členov na doplnenie alebo pozmeňujúce návrhy k programu zasadnutia
a zároveň predniesla žiadosť kvestorky UK o akceptáciu ďalších prenájmov ktoré komisii neboli
zaslané z objektívnych dôvodov. Komisia konkludentne odsúhlasila program zasadnutia v doplnenom
znení.
Bod 2. Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku:

1. Delikomat Slovensko – bez pripomienok,
2. BETY DEKOR– bez pripomienok,
3. Klára Iliťová – bez pripomienok,
4. JURECKA s.r.o. – rektor UK – tento prenájom sa týkal lekárskej ambulancie na prízemí
Novej budovy, čo je veľmi dobrá služba i pre našich zamestnancov a súčasné vedenie by
chcelo toto zdravotné stredisko udržať najmenej ďalšie dva roky – následne bez ďalších
pripomienok,

5. DRUMAS PLUS, s.r.o. – taktiež lekárska ambulancia v Novej budove, bez ďalších
pripomienok,

6. SLOV. ASOC. BOCCIE – taktiež lekárska ambulancia v Novej budove, bez ďalších
pripomienok,

7. Mesto Lučenec – predsedníčka navrhuje dopísať dovetok – bez technického zhodnotenia,
8. Art studio soka s.r.o. – bez pripomienok,

9. ENERGY HOLD SLOVAKIA, s.r.o. – bez pripomienok,
10. GS - SERVIS, s.r.o. – bez pripomienok,
11. Katarína Nachtnebelová – bez pripomienok,
12. MUDr. Danica Petrovajová – bez pripomienok,
13. Zdravomat s.r.o. – bez pripomienok,
14. Martin Burian – bez pripomienok,
15. PORS-WEST, s.r.o. – bez pripomienok,
16. Návrh rektora UK na vyslovenie súhlasu s predajom pozemku parc. Č. 19997
- kvestorka UK – prestavila návrh predaja pozemku – bol vyhotovený znalecký pozemok
kupujúcim a následne aj Univerzitou Komenského – univerzita daný pozemok nepotrebuje,
- doc. Neogrády – posudky sú výrazne podhodnotené, nie je možné aby pozemok i keď orná
pôda, bol v zastavanom území v danej lokalite predávaný za takúto cenu, znalec, ktorý
pripravil takýto posudok by mal byť vylúčený z komory znalcov,
-rektor UK – i keď daný pozemok UK nepotrebuje, rektor sa stotožnil s doc. Neográdym a
túto vec stiahol, pretože pozemok v zastavanom území má väčšiu hodnotu - žiadosť bola
stiahnutá.

17. Vecné bremeno Modra Králová - doc. Neogrády – navrhuje vložiť klauzulu, že
oprávnený dá predchádzajúci súhlas s tým, že UK ak bude chcieť, môže na vlastné náklady
posunúť predmet vecného bremena v rámci pozemku – umožní flexibilitu univerzite
v disponovaní s pozemkom.

18. Vecné bremeno Staré Grunty – návrh na vloženie rovnakej klauzuly do zmluvy.
19. Heuréka – prenájom priestorov kníhkupectvu v Starej budove UK na Šafárikovom
námestí – prenájom doplnený v rámci návrhu kvestorky UK na doplnenie programu –
pripomienky – predsedníčka komisie navrhla doplniť dovetok bez technického zhodnotenia,

20. Akademický športový klub Dunaj - prenájom doplnený v rámci návrhu kvestorky
UK na doplnenie programu – bez ďalších pripomienok,

21. ESMEDIKA s.r.o. - prenájom doplnený v rámci návrhu kvestorky UK na doplnenie
programu – bez ďalších pripomienok,

22. Časnochová s.r.o. - prenájom doplnený v rámci návrhu kvestorky UK na doplnenie
programu – bez ďalších pripomienok,
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Odporúčanie prítomných členov Finančnej komisie AS UK č. 1:
Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK zaujímajú nasledovné stanovisko k
Žiadostiam o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK:
a) Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK odporúčajú Akademickému
senátu UK schváliť žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
b) Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK odporúčajú Akademickému
senátu UK schváliť predložené žiadosti o zriadenie vecných bremien po zapracovaní pripomienok.

Bod 3. Pripomienky k návrhu Vysokoškolského zákona
Rektor UK – predstavil návrh novely vysokoškolského zákona, z finančného hľadiska považuje za
problematický návrh na zrušenie poplatku pre študentov za prekročenie nadštandardnej dĺžky štúdia –
jeho zrušenie môže byť likvidačné pre niektoré fakulty,
Prítomní členovia komisie sa po diskusii konkludentne zhodli, že vzhľadom k tomu, že v materiáli
prevažujú negatívne aspekty nad pozitívami a že materiál ako taký vychádza z nesprávnych základov,
odmietajú novelu vysokoškolského zákona ako celok.

Bod 4. Rôzne
V bode rôzne neboli ďalšie návrhy ani pripomienky.

Bod 6. Záver
Po vyčerpaní programu predsedníčka komisie MUDr. Erika Macháčová, PhD. poďakovala
členom komisie a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie.
Koniec zasadnutia: 15.00 hod.
Zapísal:
Bc. Daniel Zigo
podpredseda komisie

MUDr. Erika Macháčová, PhD.
predsedníčka Finančnej komisie AS UK

