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Návrh uznesenia
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 pozemkov parc. č. 3117/1, 3117/9, 3117/10, 3117/11, 3117/12, 3117/14, 3117/16,
3117/25, katastrálne územie Karlova Ves, zapísaných na liste vlastníctva č. 727, ktorý je
vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62
Bratislava

v

rozsahu

určenom

geometrickým

plánom

č. 15/2006

vypracovaného

spoločnosťou Geofo s.r.o. za odplatu 1,5 €/m.
Obsahom vecného bremena je priznanie práva uloženia telekomunikačného vedenia a práva
uloženia ochranného pásma telekomunikačného vedenia.

REKTOR
UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

V Bratislave 12.7.2016
č.j.: OLP 314/2016

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 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 pozemkov
parc. č. 3117/1, 3117/9, 3117/10, 3117/11, 3117/12, 3117/14, 3117/16, 3117/25, katastrálne územie
Karlova Ves, zapísaných na liste vlastníctva č. 727, ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v rozsahu určenom geometrickým plánom č.
15/2006 vypracovaného spoločnosťou Geofo s.r.o. za odplatu 1,5 €/m.
Obsahom vecného bremena je priznanie práva uloženia telekomunikačného vedenia a práva
uloženia ochranného pásma telekomunikačného vedenia.

Dôvodová správa k návrhu uznesenia č. .........................
Návrh predkladám na základe žiadosti Slovak Telekom, a.s. ako investora stavby a spoločnosti
NADAR, s.r.o. ako projektanta stavby (príloha č. 1). Stavba „FTTH_BA_KBV
_Karloveské_Rameno_II“ je stavbou optickej prípojky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Účelom
stavby je pripojiť objekty nového obytného domu a vysokoškolského internátu Družba na modernú
telekomunikačnú sieť.
Trasa optickej prípojky je v dĺžke približne 180 m a je vyznačená okrem priloženého GP (príloha č.
2) aj v priloženom grafickom znázornení (príloha č. 3). Trasa stavby prechádza cez areál VI Družba
(priľahlé parkovisko). VI Družba nemá po technickej stránke k predmetnej stavbe žiadne námietky.
Zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením Akademického senátu UK č. 16.4/2016 na
zasadnutí dňa 22.6.2016
S pozdravom

Ing. Róbert Šimončič, CSc.
predseda
Správna rada UK
Tu
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Uznesenie č. 16. 4/2016
zo 6. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
dňa 22. júna 2016

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave 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 časť pozemkov parc. č. 3117/1, 3117/9, 3117/10, 3117/11, 3117/12, 3117/14,
3117/16, 3117/25, katastrálne územie Karlova Ves, zapísaných na liste vlastníctva č. 727,
ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62
Bratislava v rozsahu určenom geometrickým plánom č. 15/2006 vypracovaného spoločnosťou
Geofo s.r.o. za odplatu 1,5 €/m.
Obsahom vecného bremena je priznanie práva uloženia telekomunikačného vedenia a práva
uloženia ochranného pásma telekomunikačného vedenia.
Investor stavby Slovak Telekom, a.s. sa zaväzuje pri realizácii stavby rešpektovať už
existujúce káblové vedenie VI Družba UK, ktoré je uložené na predmetných pozemkoch.

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
predseda Akademického senátu UK
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