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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  31. 05. 2020 

 

Zápisnica  

z hlasovania Finančnej komisie Akademického senátu UK  

spôsobom per-rollam  

(21. 05. 2020 – 25. 05. 2020) 

 

(vyhotovená podľa čl. 32 ods. 4 a čl. 40c Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK) 

 

Hlasovanie Finančnej komisie Akademického senátu UK (ďalej aj „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 uznesenia spôsobom per-rollam predseda komisie odôvodnil predložením upravenej žiadosť 

o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Alois Dallmayr Automaten-Service, 

s.r.o., pričom pôvodná žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku (zníženie nájomného 

- žiadosť č. 2.34) bola prerokovaná na 3. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 19. mája 2020.  

 

Návrh uznesenia: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci 

písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku spočívajúcom v znížení nájomného nájomcovi Alois 

Dallmayr Automaten-Service, s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti dekanky FSEV UK. 

 

Predseda komisie podľa čl. 32 ods. 2 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK súčasne určil 

lehotu na písomné hlasovanie o návrhu uznesenia od 21. mája 2020, 17.30 hod. do 25. mája 2020 

(pondelok), 16.00 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. 
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Počet všetkých členov komisie:      22  

Počet členov komisie zúčastnených na hlasovaní:    14  (64 %), z toho:  

Počet členov komisie hlasujúcich ZA návrh:    14    (100 %)  

Počet členov komisie hlasujúcich PROTI návrhu:    0  

Počet členov komisie, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI:   0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

Uznesenie Finančnej komisie AS UK č. 1/2020 p. r. 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku spočívajúcom v znížení nájomného 

nájomcovi Alois Dallmayr Automaten-Service, s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti dekanky 

FSEV UK. 

 

Prílohou tejto zápisnice je výpis hlasovania jednotlivých členov Finančnej komisie AS UK. 

 

Zapísal: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. (člen komisie) 

 

 ................................................................. 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 predseda Finančnej komisie AS UK 
 


