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V ý p i s  u z n e s e n í  

zo 14. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

dňa 19. 04. 2017 

 

Uznesenie č. 1 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK prerokovala 

návrh podkapitol 8.1 – 8.3 Výročnej správy o činnosti UK za rok 2016 a žiada o 

prepracovanie predmetných podkapitol v súlade s jej návrhom, ktorý bude doručený 

Oddeleniu stratégií a analýz RUK do piatku 28. apríla 2017. 

 

Uznesenie č. 2 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK  

I. odporúča  

rektorovi UK vydať nový vnútorný predpis UK č. X/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa 

upravuje postup pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní v ubytovacích zariadeniach Univerzity 

Komenského v Bratislave a ktorým sa zruší Príkaz rektora UK č. 8/2008 Postup pri uzatváraní 

zmlúv o ubytovaní v znení Príkazu rektora UK č. 5/2016 dodatku č. 1.  

II. ukladá  

podpredsedovi komisie povinnosť zaslať návrh vnútorného predpisu podľa bodu I. tohto 

uznesenia Oddeleniu legislatívy a právnych služieb RUK za účelom finálneho posúdenia a 

vydania vnútorného predpisu. 

 

Uznesenie č. 3 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK  odporúča 

Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného 

majetku UK v správe VM Ľ. Štúra - Mlyny UK nájomcom art studio soka, s.r.o., ENERGY 

HOLD SLOVAKIA, s.r.o., GS - Servis, s.r.o., Katarína Nachtnebelová - KA – MAR, MUDr. 

Danica Petrovajová, Zdravomat, s.r.o. podľa predložených písomných žiadostí. 
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Uznesenie č. 4 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK  

I. prerokovala 

návrh rektora UK na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena „Staré Grunty – Sitina, 

obj. SO 08 VN prípojka“. 

II. nesúhlasí  

s postupom určenia jednorazovej odplaty za vecné bremeno v predpokladanej sume 20 €/m2; 

nesúhlas spočíva v skutočnosti, že odplata bude určená na základe znaleckého posudku až po 

realizácii stavby. Komisia žiada, aby uznesenie akademického senátu obsahovalo presnú 

sumu odplaty za vecné bremeno.  

III. žiada 

aby súčasťou zmluvných podmienok zmluvy o zriadení vecného bremena boli povinnosti 

oprávneného z vecného bremena podľa stanoviska kvestorky UK k dokumentácii pre 

stavebné konanie zo dňa 15. 01. 2014 (č. j. OIOČ/46/2014) s dôrazom na písm. b) a d). 

 

Uznesenie č. 5 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča 

Akademickému senátu UK pozemok - parc. č. 19997, parcela registra „E“ o výmere 280 m2, 

druhom orná pôda, nachádzajúci sa v k.ú. Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísaný na LV 5284, odpredať za najvyššiu možnú kúpno-predajnú cenu. 

 

 

 

 Bc. Róbert Zsembera 

 predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK 
 


