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Zá p i s n i c a
z hlasovania Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie
Akademického senátu UK spôsobom per-rollam
(23. 06. 2018 – 25. 06. 2018)

(vyhotovená podľa čl. 32 ods. 4 a čl. 40c Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK)
Hlasovanie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK (ďalej aj
“KVIaU AS UK” alebo „komisia“) spôsobom per-rollam sa konalo na základe čl. 40c ods. 1 Rokovacieho
poriadku Akademického senátu UK, podľa ktorého kolektívne orgány AS UK môžu v odôvodnených a
vecne nesporných prípadoch prijímať uznesenia mimo svojich zasadnutí spôsobom per-rollam.
Prijatie uznesení spôsobom per-rollam predseda KVIaU AS UK odôvodnil potrebou prerokovať
opätovne predložené žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK v správe
Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny UK. Súčasne konštatoval, že predkladané návrhy sú vecne
nesporné.
Návrh uznesenia č. 5:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK (ďalej aj „komisia“)
I.
odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného
majetku UK v správe VM Ľ. Štúra – Mlyny UK pre nájomcov Československá obchodná banka, a. s.,
OTB Banka Slovensko, a.s., Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka, PLUS
Academia SK spol. s.r.o. a Vematic s.r.o.
II.
mení text uznesenia komisie č. 7 zo dňa 13. júna 2018 nasledovne:
„v súlade s bodom I. vykonajú určení členovia komisie kontrolnú činnosť v nasledovnom harmonograme:
 20. júna 2018 v čase od 09:30 hod., VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a podľa potreby v termínoch
určených predsedom komisie,
 18. júna 2018 v čase od 09:30 hod., VI Družba UK.“
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Predseda KVIaU AS UK podľa čl. 32 ods. 2 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK súčasne
určil lehotu na písomné hlasovanie o jednotlivých návrhoch uznesení osobitne, a to do 25. júna 2018
(pondelok), 18.00 hod.
Podľa čl. 32 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK na prijatie platného uznesenia
kolektívneho orgánu AS UK sa vyžaduje, aby sa hlasovania spôsobom per-rollam zúčastnila
nadpolovičná väčšina všetkých členov kolektívneho orgánu AS UK a súčasne s návrhom uznesenia
vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina členov kolektívneho orgánu AS UK zúčastnených na hlasovaní.
Počet všetkých členov KVIaU AS UK:
Počet členov KVIaU AS UK s pozastaveným členstvom:
Počet členov KVIaU AS UK zúčastnených na hlasovaní:
Počet členov KVIaU AS UK hlasujúcich ZA návrh:
Počet členov KVIaU AS UK hlasujúcich PROTI návrhu:
Počet členov KVIaU AS UK, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI:

11
2
8
7
0
1

(72 %), z toho:
(88 %)

Návrh uznesenia bol prijatý.
Uznesenie KVIaU AS UK č. 5/2018 p. r.
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK (ďalej aj „komisia“)
I.
odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného
majetku UK v správe VM Ľ. Štúra – Mlyny UK pre nájomcov Československá obchodná banka, a. s.,
OTB Banka Slovensko, a.s., Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka, PLUS
Academia SK spol. s.r.o. a Vematic s.r.o.
II.
mení text uznesenia komisie č. 7 zo dňa 13. júna 2018 nasledovne:
„v súlade s bodom I. vykonajú určení členovia komisie kontrolnú činnosť v nasledovnom
harmonograme:
 20. júna 2018 v čase od 09:30 hod., VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a podľa potreby v termínoch
určených predsedom komisie,
 18. júna 2018 v čase od 09:30 hod., VI Družba UK.“
Prílohou tejto zápisnice je výpis hlasovania jednotlivých členov KVIaU AS UK.
Zapísal:
Mgr. Róbert Zsembera

.................................................................
Mgr. Róbert Zsembera
predseda Komisie pre vysokoškolské internáty
a ubytovanie AS UK
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