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Vážení členovia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Vaša Magnificencia, vážený pán rektor, 

 

v súlade s čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady UK (ďalej aj „správna rada“) si Vám dovoľujem 

oznámiť výsledky písomného hlasovania správnej rady, ktoré sa uskutočnilo v lehote od 

30. novembra 2017 do 15. decembra 2017. 

 

Podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách správna rada verejnej vysokej školy po 

schválení v akademickom senáte verejnej vysokej školy dáva predchádzajúci písomný súhlas 

s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce verejná vysoká škola zriadiť vecné bremeno 

k majetku verejnej vysokej školy. 

 

Priebeh písomného hlasovania: 

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 čl. 13 ods. 3 Štatútu Správnej rady UK 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 § 41 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách na schválenie právneho úkonu 

uvedeného v § 41 ods. 1 písm. a) až e) zákona o vysokých školách je potrebný súhlas najmenej 

dvoch tretín členov Správnej rady UK. 

 

Návrh uznesenia č. 3/2017 p. r. 
Správna Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 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 návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na časť pozemku 

parc. č. 5840/2, katastrálne územie Modra, zapísaný na liste vlastníctva č. 2758, ktorý je vo 

výlučnom vlastníctve UK, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava v rozsahu určenom na snímke z KN s vyznačením vecného bremena na parcele KN C 

5840/2.  Hodnota jednorazovej odplaty za vecné bremeno je 30 €/m². Dĺžka a plocha vecného 

bremena bude presne stanovená geometrickým plánom. 

 

Obsahom vecného bremena je priznanie práva k  

a) zriadeniu a uloženiu elektroenergetických zariadení, 

b) užívaniu, prevádzkovaniu, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii, modernizácií a akékoľvek 

iným stavebným úpravám plánovanej stavby a jej odstránenie. 

 

Pôjde o pripravovanú stavbu “Modra, Harmónia – Kráľová – NNK“. 
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Hlasovací lístok doručilo dvanásť členov správnej rady, dvaja členovia správnej rady sa 

písomného hlasovania nezúčastnili. 

 

Písomný súhlas s návrhom uznesenia vyjadrilo 12 členov správnej rady. 

 

Výsledok hlasovania: 

Uznesenie č. 3/2017 p. r. bolo prijaté.  

 

 
Návrh uznesenia č. 4/2017 p. r. 
Správna Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 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 návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na pozemky parc. 

č. 2940/1, 2940/30 a 2940/32, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva 

č. 727, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava v rozsahu určenom na snímke z KN s vyznačením  vecného 

bremena na parcelách.  Hodnota jednorazovej odplaty za vecné bremeno je 30 €/m². Dĺžka a 

plocha vecného bremena bude presne stanovená geometrickým plánom. 

 

Obsahom vecného bremena je priznanie práva k  

a) zriadeniu a uloženiu elektrickej prípojky, 

b) užívaniu, prevádzkovaniu, oprave a odstráneniu elektrickej prípojky v rozsahu vymedzenom 

geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po vybudovaní elektrickej prípojky, 

c) vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie elektrickej prípojky 

budúcim oprávneným z vecného bremena a ním povereným osobám spôsobom nevyhnutným na 

výkon povolenej činnosti vrátane činností uvedených v písm. a) a b). 

 

Pôjde o pripravovanú stavbu “Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a 

inžinierske siete, lokalita Staré Grunty – Sitina, obj. SO 08 VN prípojka“. 

 

Hlasovací lístok doručilo dvanásť členov správnej rady, dvaja členovia správnej rady sa 

písomného hlasovania nezúčastnili. 

Písomný súhlas s návrhom uznesenia vyjadrilo 12 členov správnej rady. 

 

Výsledok hlasovania: 

Uznesenie č. 4/2017 p. r. bolo prijaté.  

 

 
Návrh uznesenia č. 5/2017 p. r. 
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 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 návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na právo prechodu 

a prejazdu cez pozemok parc. č. 5840/2, katastrálne územie Modra, zapísaného na liste 

vlastníctva č. 2758, ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech pána Petra Valentšíka, 

trvalý pobyt Harmónia č. 3631, 900 01 Modra, v rozsahu určenom overenými geometrickými 

plánmi č. 21/2017 a 44/2009 vypracovanými geodetom Ing. Martinom Jurčovičom, 900 85 

Vištuk 342, IČO: 44 398 484. 
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Obsahom vecného bremena je priznanie práva prechodu a prejazdu na pozemok vo vlastníctve 

p. Valentšíka parc. č. 5836/1, katastrálne územie Modra, zapísaného na liste vlastníctva č. 7145, 

na ktorý je prístup možný len cez vyššie uvedený pozemok vo výlučnom vlastníctve UK. Ako 

odplatu za zriadenie vecného bremena je p. Valentšík povinný: 

 

- strihať kríky v okolí cesty podľa potreby, 

- upravovať nespevnenú časť prístupovej cesty nachádzajúcej sa na južnom okraji vyššie 

uvedeného pozemku vo vlastníctve UK makadamom, a to 2x ročne, 

- upravovať tenisové kurty Školiaceho a Kongresového strediska v Modre Harmónii Centra 

ďalšieho vzdelávania UK v období letných prázdnin v mesiacoch júl – august (úprava antuky 

valcovaním, zavlažovanie a dopĺňanie antuky). 

 

Hlasovací lístok doručilo dvanásť členov správnej rady, dvaja členovia správnej rady sa 

písomného hlasovania nezúčastnili. 

Písomný súhlas s návrhom uznesenia vyjadrilo 12 členov správnej rady. 

 

Výsledok hlasovania: 

Uznesenie č. 5/2017 p. r. bolo prijaté.  

 

 
Prílohy: 

1. Prezenčná listina z písomného hlasovania Správnej rady UK o návrhu uznesenia č. 3/2017 p.r. 

2. Prezenčná listina z písomného hlasovania Správnej rady UK o návrhu uznesenia č. 4/2017 p.r. 

3. Prezenčná listina z písomného hlasovania Správnej rady UK o návrhu uznesenia č. 5/2017 p.r. 

 

 

 

 

 

 Ing. Róbert Šimončič, CSc 

 predseda Správnej rady UK 
 



 

P r e z e n č n á  l i s t i n a  

písomné hlasovanie 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave 

návrh uznesenia č. 3/2017 p. r. 
_______________________________________________________________________________________ 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 30. 11. 2017  za návrh uzn. 
(podpredseda SR UK) 
 

RNDr. Pavol Demeš, CSc.   30. 11. 2017  za návrh uzn. 

 

Mgr. art. Marián Chudovský   30. 11. 2017  za návrh uzn. 

 

Mgr. Jozef Jurkovič    30. 11. 2017  za návrh uzn. 

 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. 06. 12. 2017  za návrh uzn. 

 

Mgr. Andrej Kolesík 30. 11. 2017  za návrh uzn. 

 

Mgr. art. Juraj Kukura     30. 11. 2017  za návrh uzn. 

 

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.   nezúčastnil sa písomného hlasovania 

 

doc. Ing. Peter Mihók, CSc.   04. 12. 2017  za návrh uzn. 

 

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.   14. 12. 2017  za návrh uzn. 

 

Ing. Róbert Šimončič, CSc.   30. 11. 2017  za návrh uzn. 
(predseda SR UK) 
 

Mgr. Jana Šmelková 30. 11. 2017  za návrh uzn. 

 

Ing. Miroslav Trnka    04. 12. 2017  za návrh uzn. 

 

JUDr. Oszkár Világi nezúčastnil sa písomného hlasovania 



 

P r e z e n č n á  l i s t i n a  

písomné hlasovanie 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave 

návrh uznesenia č. 4/2017 p. r. 
_______________________________________________________________________________________ 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 30. 11. 2017  za návrh uzn. 
(podpredseda SR UK) 
 

RNDr. Pavol Demeš, CSc.   30. 11. 2017  za návrh uzn. 

 

Mgr. art. Marián Chudovský   30. 11. 2017  za návrh uzn. 

 

Mgr. Jozef Jurkovič    30. 11. 2017  za návrh uzn. 

 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. 06. 12. 2017  za návrh uzn. 

 

Mgr. Andrej Kolesík 30. 11. 2017  za návrh uzn. 

 

Mgr. art. Juraj Kukura     30. 11. 2017  za návrh uzn. 

 

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.   nezúčastnil sa písomného hlasovania 

 

doc. Ing. Peter Mihók, CSc.   04. 12. 2017  za návrh uzn. 

 

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.   14. 12. 2017  za návrh uzn. 

 

Ing. Róbert Šimončič, CSc.   30. 11. 2017  za návrh uzn. 
(predseda SR UK) 
 

Mgr. Jana Šmelková 30. 11. 2017  za návrh uzn. 

 

Ing. Miroslav Trnka    04. 12. 2017  za návrh uzn. 

 

JUDr. Oszkár Világi nezúčastnil sa písomného hlasovania 



 

P r e z e n č n á  l i s t i n a  

písomné hlasovanie 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave 

návrh uznesenia č. 5/2017 p. r. 
_______________________________________________________________________________________ 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 30. 11. 2017  za návrh uzn. 
(podpredseda SR UK) 
 

RNDr. Pavol Demeš, CSc.   30. 11. 2017  za návrh uzn. 

 

Mgr. art. Marián Chudovský   30. 11. 2017  za návrh uzn. 

 

Mgr. Jozef Jurkovič    30. 11. 2017  za návrh uzn. 

 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. 06. 12. 2017  za návrh uzn. 

 

Mgr. Andrej Kolesík 30. 11. 2017  za návrh uzn. 

 

Mgr. art. Juraj Kukura     30. 11. 2017  za návrh uzn. 

 

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.   nezúčastnil sa písomného hlasovania 

 

doc. Ing. Peter Mihók, CSc.   04. 12. 2017  za návrh uzn. 

 

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.   14. 12. 2017  za návrh uzn. 

 

Ing. Róbert Šimončič, CSc.   30. 11. 2017  za návrh uzn. 
(predseda SR UK) 
 

Mgr. Jana Šmelková 30. 11. 2017  za návrh uzn. 

 

Ing. Miroslav Trnka    04. 12. 2017  za návrh uzn. 

 

JUDr. Oszkár Világi nezúčastnil sa písomného hlasovania 


