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Vážený pán predseda, 

 

v súlade s ustanovením § 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“) 

predkladám Správnej rade Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „Správna rada UK“) návrh 

na udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu s právnym úkonom, ktorým chce UK urobiť 

prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Martin a Vrútky, ktorého cena je vyššia ako päťstonásobok 

sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu považujú za hmotný majetok.  

 

 

Návrh uznesenia Správnej rady UK: 

 

Uznesenie č. ............................  

„Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave udeľuje 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 predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na právny úkon, ktorým chce UK 

urobiť prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Martin a Vrútky. Konkrétne sa jedná o tieto 

nehnuteľnosti, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK: 

1. Pozemky a stavby nachádzajúce sa v k.ú. Martin, obec Martin, okres Martin zapísané na LV č. 

299 (ul. Sklabinská 26): 

a) Pozemky: 

- parc. č. 1883/18, parcela registra „C“ o výmere 9125 m2, druhom zastavané plochy 

a nádvoria,   

- parc. č. 1883/398, parcela registra „C“ o výmere 551 m2, druhom zastavané plochy 

a nádvoria,  

b) Stavby: 

- Predklinické ústavy, súpisné číslo 156, postavené na pozemku parc.č. 1883/18: 

- budova Ústavu mikrobiológie a imunológie 

- budova Ústavu farmakológie 

- budova Ústavu verejného zdravotníctva 

- budova Ústavu patologickej fyziológie 

- budova Vrátnice 

- budova Centrálneho zverinca 

- objekt autogaráží  

- objekt prevádzkového skladu a skladu krmiva 

- prefabrikované, panelové garáže. 

2. Pozemky a stavby v k.ú. Vrútky, obec Vrútky, okres Martin zapísané na LV č. 2041 (ul. J. 

Kalinčiaka 2): 
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a) pozemok parc. č. 707/3, parcela registra „C“ o výmere 228 m2, druhom zastavané plochy 

a nádvoria, 

b) stavba - budova Ústavu molekulovej biológie súpisné číslo 3306, postavená na pozemku 

parc. č. 707/3. 

UK môže predať vyššie uvedené nepotrebné nehnuteľné veci na základe obchodnej verejnej 

súťaže tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako primeraná cena 

stanovená súdnym znalcom.“ 

 

 

Dôvodová správa k návrhu uznesenia č. .........................:  

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

dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce verejná 

vysoká škola nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od 

ktorej sa veci podľa osobitného predpisu považujú za hmotný majetok alebo urobiť jeho prevod. Za 

túto cenu sa pokladá suma, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste zvyčajne predáva taký 

alebo porovnateľný nehnuteľný majetok. 

Osobitným predpisom je zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov a suma, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu považujú za hmotný majetok, je 

podľa § 22 ods. 2 písm. a) tohto zákona 1 700,- Eur. Päťstonásobok tejto sumy je 850 000,- Eur. 

Na základe znaleckého posudku č. 310/2014 bola stanovená všeobecná hodnota 

predklinických ústavov, súp. č. 156, na ul. Sklabinská 26, vrátane pozemkov parcela KN č. 1883/18 

a 1883/398 v k.ú. Martin na 968 000,- eur. 

Akademický senát UK vyslovil písomný súhlas s predajom nehnuteľností, ktoré sú 

predmetom tohto návrhu na zasadnutí dňa 18.02.2015. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

rektor UK 

  

 

 

Prílohy: 

1. Žiadosť JLF UK - nepotrebné nehnuteľné veci zo dňa 28.1.2015 

2. Podrobná špecifikácia nehnuteľností v správe a užívaní JLF UK v lokalite Sklabinská ul. Martin 

a na ul. J. Kalinčiaka Vrútky 

3. Uznesenie AS UK č. 14.1/2015 zo dňa 18.2.2015 

 

 

Ing. Róbert Šimončič 

predseda 

Správna rada UK 

Tu 




















