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Vážení členovia Správnej rady UK, 

 

Vážený pán rektor, 

 

v súlade s čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady UK si Vám dovoľujem oznámiť výsledky 

písomného hlasovania Správnej rady UK, ktoré sa uskutočnilo v lehote od 8. augusta 2019 do 

15. augusta 2019. 

 

Podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) 

správna rada verejnej vysokej školy po schválení v akademickom senáte verejnej vysokej 

školy dáva predchádzajúci písomný súhlas na právne úkony, ktorými chce verejná vysoká 

škola nadobudnúť nehnuteľný majetok. 

 

Podľa čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady UK môžu členovia správnej rady prijímať uznesenia 

aj mimo zasadnutia, a to hlasovaním uskutočneným písomne. Návrh uznesenia predkladá 

členom správnej rady predseda správnej rady. Hlasujúci členovia sa považujú za prítomných. 

Ak sa člen správnej rady nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí. 

 

Podľa § 41 ods. 6 zákona o vysokých školách na schválenie právneho úkonu, ktorým chce 

verejná vysoká škola nadobudnúť nehnuteľný majetok, je potrebný súhlas najmenej dvoch 

tretín členov správnej rady, t. j. desať. 

 

Návrh uznesenia č. 1/2019 p. r. 

 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje v súlade s § 41 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov návrh rektora UK na nadobudnutie nehnuteľností: 

- nebytového priestoru č. NP01 o výmere 2 112,96 m2 v stavbe - polyfunkčnom objekte na 

Vajanského nábreží č. 10 v Bratislave, okres Bratislava I, súpisné číslo 56, katastrálne 

územie Staré mesto, stavba postavená na pozemku parc. č. 224, katastrálne územie Staré 

mesto, stavba a nebytový priestor sú zapísané na LV č. 5552; 

- pozemku parc. č. 224, zapísaného na LV č. 7487, druh pozemku Zastavané plochy a 

nádvoria, výmera pozemku 1 005 m2; 

- k nebytovému priestoru prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach a príslušenstve polyfunkčného domu na Vajanského nábreží č. 

10 v Bratislave, okres Bratislava I, súpisné číslo 56, katastrálne územie Staré mesto, 

stavba postavená na pozemku parc. č. 224, a to o veľkosti 196409/280669. 
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Hlasovania sa zúčastnilo desať členov Správnej rady UK, traja členovia Správnej rady UK sa 

písomného hlasovania nezúčastnili. 

 

Písomný súhlas s návrhom uznesenia vyjadrilo desať členov Správnej rady UK. 

 

Výsledok hlasovania – uznesenie č. 1/2019 p. r. bolo prijaté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

                                                                                              predseda Správnej rady UK 

 

 

 

Prílohy: Prezenčná listina z písomného hlasovania Správnej rady UK o návrhu uznesenia. 
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P r e z e n č n á  l i s t i n a 

z hlasovania Správnej rady UK spôsobom per-rollam 

(08.08.2019-15.08.2019) 

 

 

Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

 

(predseda SR UK) 

 

ZA 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 

 

(podpredseda SR UK) 

 

nehlasoval 

RNDr. Pavol Demeš, CSc.  

ZA 

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM.  

ZA 

Mgr. Art. Marián Chudovský  

ZA 

Mgr. Jozef Jurkovič  

ZA 

Ing. Elena Kohútiková, PhD.  

ZA 

 

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.  

nehlasoval 

Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD.  

nehlasovala 

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.  

ZA 

Mgr. Miroslav Trnka  

ZA 

RNDr. Eva Viglašová, PhD.  

ZA 

JUDr. Oszkár Világi  

ZA 


