
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

SPRÁVNA RADA

Materiál na 26. zasadnutie Správnej rady UK  

___. marca 2016 

Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK  

na zriadenie vecného bremena  

(Úrad vlády SR – Hotel Bôrik)

__________________________________________________

Materiál obsahuje:

1. Návrh rektora UK na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena v prospech Úradu vlády SR. 

2. Žiados� Úradu vlády SR zo d�a 15.12.2015. 

3. Doplnenie žiadosti Úradu vlády SR zo d�a 22.02.2016. 

4. Grafické znázornenie predmetných pozemkov. 

5. Uznesenie Akademického senátu UK �. 20. 1/2016 zo d�a 02.03.2016. 

Predkladá:       Materiál vypracovalo:

prof. RNDr. Karol Mi�ieta, PhD.    Oddelenie legislatívy a právnych služieb 

rektor UK       Rektorátu UK 

marec 2016 



                   REKTOR 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
             V BRATISLAVE 

       prof. RNDr. Karol Mi�ieta, PhD. 

_____________________________________________________________________________________________ 

�  Šafárikovo nám. 6, 814 99  Bratislava 1, � +421-2-52921594, � +421-2-52963836, � kr@rec.uniba.sk 

                                                                                
                        

V Bratislave 3.3.2016 
�.j.: 

Vážený pán predseda, 

v súlade s § 41 ods. 1 písm. c) zákona �. 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 dovo�ujem predloži� návrh na udelenie súhlasu 
na zriadenie vecného bremena. 

Návrh uznesenia Správnej rady UK: 

Uznesenie �. ............................  

Správna Univerzity Komenského v Bratislave schva�uje pod�a § 41 ods. 1 písm. c) zákona 
�. 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 neur�itú na 
�as� pozemku parc. �. 21511/3 katastrálne územie Staré mesto, zapísaného na liste 
vlastníctva �. 45, ktorý je vo výlu�nom vlastníctve UK, v prospech Úradu vlády Slovenskej 
republiky, Nám. Slobody 1, Bratislava v rozsahu približne 735 m2 za odplatu ur�enú 
znaleckým posudkom vo výške 7,66 €/m2. 
Obsahom vecného bremena je právo užívania, prechodu, prejazdu a umiestnenia stavby 
(spevnené plochy a drobná architektúra súvisiaca s využitím pre parkovanie automobilov). 

Dôvodová správa k návrhu uznesenia �. .........................

Návrh predkladám na základe žiadosti Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý sa z dôvodu 
skvalitnenia a skultúrnenia priestorov v súvislosti s blížiacim sa slovenským 
predsedníctvom EÚ rozhodol zabezpe�i� rekonštrukciu ú�elového zariadenia Hotela Bôrik, 
ako aj pri�ahlého parkoviska. Nako�ko �as� pozemku pod parkoviskom patrí aj UK, obrátil 
sa Úrad vlády SR so žiados�ou na UK.  

Na základe dopl�ujúcej žiadosti bola navrhnutá odplata za vecné bremeno na základe 
znaleckého posudku �. 28/2016 vypracovaného Ing. Miloslavom Ilavským, PhD. 
Geometrický plán potrebný na vklad vecného bremena do katastra nehnute�ností zabezpe�í 
Úrad vlády SR po odsúhlasení návrhu v orgánoch UK. 



_____________________________________________________________________________________________ 

�  Šafárikovo nám. 6, 818 06  Bratislava 16, � +421-2-52921594, � +421-2-52963836, � kr@rec.uniba.sk 

Prílohou návrhu je žiados� Úradu vlády SR, dopl�ujúca žiados� Úradu vlády SR, ako aj 
grafické znázornenie predmetnej �asti pozemkov. Znalecký posudok bude k dispozícií na 
vyžiadanie na Rektoráte UK. 

Zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením Akademického senátu UK �. 
20.1/2016 na zasadnutí d�a 2.3.2016. 

S pozdravom 

Ing. Róbert Šimon�i�, CSc.  
predseda 
Správna rada UK 
Tu 
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