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N á v r h   u zn es e n i a 

 

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 pozemky parc. 

č. 2975/22, 2975/30, 2975/44 a 3017/2 katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva 

č. 727, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech vlastníkov pozemku 744/8, katastrálne 

územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 4034 v rozsahu vyznačenom v koordinačnej 

situácii (dĺžka plynovej prípojky 23,6 m a ochranné pásmo 47,2 m2). 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti UK strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach uloženie 

inžinierskych sietí - plynovej prípojky. Odplata za vecné bremeno je vo výške 950 €. 
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�  Šafárikovo nám. 6, 814 99  Bratislava 1, � +421-2-52921594, � +421-2-52963836, � kr@rec.uniba.sk 

                                                                                                       V Bratislave 3.11.2015 
 č.j.: 
 
  
Vážený pán predseda, 

 
v súlade s § 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 a na základe predchádzajúceho súhlasu 
Akademického senátu UK, si Vás dovoľujem predložiť návrh na udelenie súhlasu na zriadenie 
vecného bremena. 
 
 
Návrh uznesenia Správnej rady UK: 
 
Uznesenie č. ............................  
 
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 pozemky parc. č. 
2975/22, 2975/30, 2975/44 a 3017/2 katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 
727, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech vlastníkov pozemku 744/8, katastrálne územie 
Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 4034 v rozsahu vyznačenom v koordinačnej situácii 
(dĺžka plynovej prípojky 23,6 m a ochranné pásmo 47,2 m2). 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti UK strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach uloženie 
inžinierskych sietí - plynovej prípojky. Odplata za vecné bremeno je vo výške 950 €. 
 
Dôvodová správa k návrhu uznesenia č. ......................... 
 
Návrh si dovoľujem predložiť na základe žiadosti spoločnosti R-M 2005, s.r.o., Gruzínska 18, 821 
05 Bratislava. Plynová prípojka sa má vybudovať pre výstavbu rodinných domov na pozemku parc. 
č. 744/8, k.ú. Karlova Ves, LV č. 4034, ktorý je vo vlastníctve uvedenej spoločnosti. Situačný nákres 
tvorí prílohu č. 1. Miesto napojenia plynovej prípojky na hlavný plynovod bolo určené zo strany 
SPP (príloha č. 2)  
Odplatu za vecné bremeno stanovil žiadateľ vo výške 950 € (príloha č. 3).  
 
Zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením Akademického senátu UK č. 8.7/2015 na 
zasadnutí dňa 21.10.2015. 
   
S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Róbert Šimončič, Csc. 
predseda 
Správna rada UK 
Tu 









 
 

 

Bratislava  23.10.2015 
 
 

 
 

Uznesenie č. 8. 7/2015  

zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave  

dňa 21. októbra 2015 

 
 
Akademický senát UK schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. i) 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. 2975/22, 2975/30, 2975/44 a 3017/2 katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste 

vlastníctva č. 727, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech vlastníkov pozemku 

744/8, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 4034 v rozsahu 

vyznačenom v koordinačnej situácii (dĺžka plynovej prípojky 23,6 m a ochranné pásmo 

47,2 m2). 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti UK strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach uloženie 

inžinierskych sietí - plynovej prípojky. Odplata za vecné bremeno je vo výške 950 €. 
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