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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 Vám dovoľujem predložiť návrh na udelenie 

predchádzajúceho písomného súhlasu na zriadenie vecného bremena. 

 

Návrh uznesenia Správnej rady UK: 

 

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

 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave udeľuje 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 súhlas s návrhom rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na pozemky parc. č. 3047, 

3048/7, 3048/10, 3048/11 katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 

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

Bratislava, strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti : 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej 

činnosti a činností uvedených v písm. a) a b).  

 

Vecné bremeno uvedené pod písm. a) a vecné bremeno uvedené pod písm. b) sa zriadi na 

časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 337/2014. 

Vecné bremeno podľa písm. c) sa zriadi na celú zaťaženú nehnuteľnosť. 

 

 

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

V rámci realizácie Projektu Univerzitného vedeckého parku UK na stavebnom 
objekte SO 208 Prípojka VN je potrebné, aby oprávnený (Západoslovenská distribučná, a.s., 
Čulenova 6, 816 47) mal právo na :   

a)  zriadenie a uloženie elektromagnetických zariadení (prípojka a vedenie VN),   

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie,  
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c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej 
činnosti a činností uvedených v písm. a) a b).  

 

Vecné bremeno uvedené pod písm. a) a vecné bremeno uvedené pod písm. b) sa zriadi na 
časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 337/2014. 
Vecné bremeno podľa písm. c) sa zriadi na celú zaťaženú nehnuteľnosť. 
 

Na pozemku UK sa nachádza časť stavby vyznačenej v geometrickom pláne č. 337/2014, 

ktorý tvorí prílohu. 
 

Na základe uvedeného prosíme Správnu radu o schválenie predchádzajúceho písomného 
súhlasu na právny úkon, ktorým chce Univerzita Komenského uzavrieť zmluvu o zriadení 
vecných bremien bezodplatne na dobu neurčitú na parc. č. 3047, 3048/7, 3048/10 
a 3048/11 katastrálne územie Karlova Ves, obec Bratislava – Mestská časť Karlova Ves, 
okres Bratislava IV., zapísané na liste vlastníctva č. 727 vedenom Obvodným úradom 
Bratislava, katastrálnym odborom, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK. 
 

Materiál prešiel procesom posúdenia Predsedníctva Akademického senátu UK 
a Ekonomickej komisie Akademického senátu dňa 25.3.2015 a Akademický senát UK na 

zasadnutí dňa 25.3.2015 materiál schválil svojim uznesením. 

 

Prílohy: Geometrický plán č. 337/2014 

               Uznesenie č. 11.2/2015 Akademického senátu zo dňa 25.3.2015  
   

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Róbert Šimončič, Csc. 

predseda 

Správna rada UK 

Tu 














