
PREDSEDA
SPRÁ VNEJ RADY

UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

Ing. Róbert Šimončič, CSc.

Bratislava, 29. 05.2014

Vážení členovia Správnej rady UK v Bratislave,
vážený pán rektor,

v nadväznosti na písomné hlasovanie, ktoré sa uskutočnilo v termíne od 06.05.2014
do 21. 05 2014 a v súlade s čl. 13 bod 6 Štatútu Správnej rady UK vám oznamujem
výsledky písomného hlasovania:

Uznesenie Č. 1/2014 p. r.
"Správna rada UK v Bratislave pozitívne hodnotí predložený návrh Dlhodobého zámeru
rozvoja UK v Bratislave na obdobie 2014 - 2024 a žiada Vedenie UK, aby každoročne
predkladalo jeho hodnotenie správnej rade."

Priebeh hlasovania:
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 13 členov SR UK, nehlasovali člen (Ing. arch. A.
Petrek). Písomný súhlas s uznesením vyjadrilo 12 členov, 1 člen sa zdržal hlasovania.

Podľa čl. 13 ods. 3 Štatútu Správnej rady UK v Bratislave v ostatných veciach je
správna rada schopná uznášať sa, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina jej členov
a na platné uznesenie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov správnej rady.
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.

Výsledok hlasovania:
Uznesenie Č. 1/2014 p. r. bolo prijaté.

Uznesenie Č. 2/2014 p. r.
"Správna rada UK v Bratislave u d e ľ uje podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov predchádzajúci písomný s ú h l a s so zriadením budúcich vecných
bremien na nehnuteľný majetok Univerzity Komenského v Bratislave bezodplatne na dobu
neurčitú na pozemok parc. Č. 2930, katastrálne územie Karlova Ves, zapísaný na liste
vlastníctva Č. 727, ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK v prospech Západoslovenská
distribučná, a.s. obsahom ktorých je:
a) vybudovanie transformačnej stanice pre objekt Átriové domy, ktorej súčasťou budú

elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane SO 01 - VN
prípojka.

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu
a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti a činností uvedených va) ab)."
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Priebeh hlasovania:
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 13 členov SR UK, nehlasovali člen (Ing. arch. A.
Petrek). Písomný súhlas s uznesením vyjadrilo 12 členov, 1 člen sa zdržal hlasovania.

Podľa čl. 13 ods. 2 Štatútu Správnej rady UK v Bratislave o veciach uvedených
v § 41 ods. 1 písm. a) až d) zákona o vysokých školách je správna rada schopná uznášať sa,
ak je prítomných najmenej deväť jej členov ana platné uznesenie správnej rady je potrebný
súhlas najmenej deviatich členov správnej rady.
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.

Výsledok hlasovania:
Uznesenie č. 2/2014 p. r.bolo prijaté.

Uznesenie č. 3/2014 p. r.
"Správna rada UK v Bratislave u d e ľ uj e podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov predchádzajúci písomný s ú h l a s so zriadením vecného bremena na nehnuteľný
majetok Univerzity Komenského v Bratislave na dobu neurčitú na pozemok parc. č.
20822/117 o výmere 62 m2

, katastrálne územie Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č.
3405, ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK v prospech vlastníka stavby trafostanice súp. č.
7650, druh stavby "iná budova", postavenej na pozemku UK, vedenej na liste vlastníctva
8278, obsahom ktorého je povinnosť strpieť postavenú stavbu trafostanice a vstup
oprávneného na pozemok UK za jednorazovú odplatu 4420,00 € plus DPH."

Priebeh hlasovania:
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 13 členov SR UK, nehlasoval 1 člen (Ing. arch. A.
Petrek). Písomný súhlas s uznesením vyjadrilo 12 členov, 1 člen sa zdržal hlasovania.

Podľa čl. 13 ods. 2 Štatútu Správnej rady UK v Bratislave o veciach uvedených
v § 41 ods. 1 písm. a) až d) zákona o vysokých školách je správna rada schopná uznášať sa,
ak je prítomných najmenej deväť jej členov ana platné uznesenie správnej rady je potrebný
súhlas najmenej deviatich členov správnej rady.
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.

Výsledok hlasovania:
Uznesenie č. 3/2014 p. r. bolo prijaté.

I R'b r:ng. o ert imoncic, c.
predseda Správnej rady UK

Členovia Správnej rady UK
rektor UK: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

2


