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Návrh uznesenia 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh rektora UK na predaj 

pozemkov, a to na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 5 ods. 1 zákona č. 176/2004 Z. z. 

o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov. 

Predaj sa týka pozemkov, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, zapísané na liste vlastníctva č. 727, 

k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2975/73, 2975/77, 743/13. Celková výmera pozemkov je 103 m2, plochy 

jednotlivých parciel sú 20 m2, 64 m2 a 19 m2. Cena predmetných nehnuteľností bude určená 

znaleckým posudkom. 

Informácia o prerokovaní materiálu 

komisiami AS UK

Materiál bol prerokovaný na 17. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 25. apríla 2018.  

Komisia nebola uznášaniaschopná.

Pripomienky zo zápisnice  zo zasadnutia komisie: 

Prítomní členovia komisie sa stotožnili s názorom, že nie sú proti zámeru odpredať daný pozemok, 

avšak nevedia sa kvalifikovane vyjadriť bez zoznámenia sa s konkrétnym znaleckým posudkom, 

preto žiadajú o stiahnutie tejto žiadosti a jej opätovné predloženie po vypracovaní znaleckého 

posudku. 
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Vážený pán predseda, 
 

v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 
inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o 

Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ako „zákon o nakladaní s majetkom“) v súvislosti s § 17 ods. 1 zákona č. 131/2002 
Z. z.  o vysokých školách v znení neskorších predpisov, podľa ktorých sa na predaj 
nepotrebnej nehnuteľnej veci vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas AS UK, si Vás 
dovoľujem požiadať, aby ste zaradili do programu najbližšieho zasadnutia Akademického 
senátu UK bod: 

 

Návrh uznesenia Akademického senátu UK: 

 

Uznesenie č. ............................  
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh rektora UK na 

predaj pozemkov, a to na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 5 ods. 1 zákona č. 
176/2004 o nakladaní s majetkom. Predaj sa týka pozemkov, ktoré sú vo výlučnom 
vlastníctve UK, zapísané na liste vlastníctva č. 727, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2975/73, 

2975/77, 743/13. Celková výmera pozemkov je 103 m2, (plochy jednotlivých parciel 20 m2, 

64 m2 a 19 m2). Cena predmetných nehnuteľností bude určená znaleckým posudkom. 
 

Dôvodová správa k návrhu uznesenia č. ......................... 
 

Návrh predkladám na základe žiadosti (príloha č. 1 a 2) Ing. Anny Veisovej, Kupeckého 15, 

821 08 Bratislava, ako vlastníčky pozemku (príloha č. 3) susediaceho s predmetnými 

pozemkami (príloha č. 4) vo vlastníctve UK, ktoré zároveň susedia s cestou Staré Grunty, 

parc. č. 2975/22 vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy. Ide o pozemky zaťažené vecnými 
bremenami a inými obmedzeniami, pre ktoré nie sú využiteľné ako stavebné pozemky. 
V súčasnosti pozemky tvoria pásmo zelene pri  ceste s potrebou údržby a permanentného 

čistenia od odpadkov a navážok stavebného odpadu do svažitého terénu. Súčasťou 
predmetného pozemku je aj nespevnený vjazd na pozemok parc. č. 743/10, ktorý v súčasnosti 
žiadateľka využíva na základe práva prejazdu. Navrhovaným scelením by sa vytvorili 
podmienky pre plynulé pevné napojenie na cestu a kultúrnejší vzhľad danej lokality. 
 

Cena nehnuteľností bude učená znaleckým posudkom. 
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Predaj pozemkov schválilo Vedenie UK dňa 1.3.2018. Rektor rozhodol o nepotrebnosti 

pozemkov rozhodnutím zo dňa 18.4.2018. 
 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 
Prílohy: 1. Návrh na odpredaj  časti pozemku pri ceste Staré Grunty zo dňa 11.2.2018 

              2. Žiadosť o odpredaj pozemku – prístup k ceste Staré Grunty zo dňa 18.2.2018 

              3. Kópia listu vlastníctva č. 3787– parc. č. 743/10 

4. Náčrt navrhovanej kúpy pozemkov na kópii katastrálnej mapy 

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pán 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 
predseda 

Akademický senát UK 

TU 










