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V Bratislave 03.06.2021 

                                                                                                   č.j.: 

 

Vážená pani predsedníčka, 

 

v súlade s § 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, podľa ktorého Akademický senát UK schvaľuje 

návrhy rektora na úkony podľa § 41 ods. 1  písm. c) pred ich predložením na schválenie Správnej 

rade UK, si Vám dovoľujem predložiť návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena. 

 

Návrh uznesenia Akademického senátu UK: 

 

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

 

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: 

 

1) Vecného bremena: „in rem“. 

 

2) Na dobu:  neurčitú. 

 

3) Povinný z vecného bremena: Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“). 

 

4) Oprávnený z vecného bremena:  Ing. Anna Veisová rod. Sumbalová, trvale bydliskom: 

Kupeckého 15, Bratislava, PSČ 821 08, (ďalej len „žiadateľka“) je majiteľkou nasledovných 

pozemkov: par. č. 743/10, 743/13, 2975/73 a 2975/77, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve 

žiadateľky. Predmetné pozemky sa nachádzajú  v katastrálnom území Karlova Ves, obec: Karlova 

Ves a sú zapísané na liste vlastníctva č. 3787. 

 

5) Zaťažené budú nasledujúce časti pozemkov UK p. č.: 2975/22, 2975/2, 3017/2, 3038 a 3036/1, 

pričom všetky pozemky sú vo výlučnom vlastníctve UK, nachádzajú  sa v katastrálnom území 

Karlova Ves, obec: Karlova Ves a sú zapísané na liste vlastníctva č. 727.  

 

6) Záber vecného bremena bude cca 163 m². 

 

Presný záber vecného bremena bude stanovený geometrickým plánom, ktorý bude vypracovaný 

po vybudovaní inžinierskych sietí. 

 

7) Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriadi za odplatu určenú znaleckým posudkom č. 

91/2020, ktorý vypracovala znalkyňa Ing. Michaela Dírerová dňa 27.11.2020 (ďalej len „znalecký 

posudok“). Zo znaleckého posudku vyplýva, že pri práve uloženia inžinierskych sietí je odplata 

určená vo výške 62,91 €/ m², čo pri zábere 163 m² predstavuje celkovú odplatu vo výške 10 254,33 

€. 

 

8) Obsahom vecného bremena bude zriadenie vecného bremena in rem spočívajúceho v povinnosti 

UK, ako budúceho povinného a ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti – pozemkov UK 

strpieť na budúcich zaťažených pozemkoch UK v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne: 
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a) zriadenie a uloženie inžinierskych sietí (eklektická prípojka, vodovodná prípojka, plynová 

prípojka), 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravu, úpravu, rekonštrukciu a 

modernizáciu inžinierskych sietí a ich odstránenie v rozsahu vymedzenom geometrickým 

plánom. 

 

9) Na časti zaťažených pozemkov UK umiestni žiadateľka na svoje vlastné náklady nasledovné 

inžinierske siete:   

 

a) elektrickú prípojku, 

b) vodovodnú prípojku, 

c) plynovú prípojku. 

 

 

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

 

Návrh je predložený z dôvodu žiadosti žiadateľky zo dňa 25.03.2021. Zriadenie inžinierskych sietí je 

plánované v súčinnosti s obchodnou spoločnosťou OTYK invest, s.r.o.,  (IČO: 18046428), ktorej už 

bol udelený v minulosti súhlas Akademického senátu UK a Správnej rady UK na zriadenie vecného 

bremena na časti pozemkov UK p. č. 2975/22, 2975/2, 3017/2, 3038 a 3036/1. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1) Situácia širších vzťahov so zákresom existujúcich a plánovaných sieti, 

2) Výkres s navrhovanou trasou sieti na kópii katastrálnej mapy, 

3) Detailný výkres navrhovaných sieti, 

4) Výkres s vyznačením celkového zaberú vecného bremena (vrátane ochranného pásma), 

5) Kopia LV č. 3787, 

6) Žiadosť o uzatvorenie dohody o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 25.03.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predsedníčka 

Akademický senát UK 

Tu 











Informatívny výpis Údaje platné k: 20.11.2020 18:001/2

3787
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA  č. 

1

1

1

1

1

1

1

Por.č.:

Vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu pešo v šírke 1 m cez parc.č. 743/10 v prospech vlastníka parc.č.
743/3 podľa V-6204/03 zo dňa 7.4.2004
Právo vstupu, prechodu peši a prejazdu v celom rozsahu cez nahnuteľnosť na pozemok registra C KN parc. č.
744/46 v prospech vlastníkov nehnuteľností pozemkov registra C KN parc. č. 742/9, 743/1, 743/2, 743/3, 743/10,
podľa V-26960/14 zo dňa 13.11.2014
Právo - spočívajúceho v práve vstupu, prechodu peši a prejazdu v celom rozsahu cez pozemok registra C KN
parc. č. 744/47 v prospech vlastníkov pozemkov registra C KN parc. č. 742/9, 743/1, 743/2, 743/3, 743/10, podľa
V-26963/14 zo dňa 18.11.2014
Vecné bremeno - spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť pozemok reg. C-KN parc.č.
2975/73 v prospech vlastníka pozemku reg C-KN parc. č. 743/10 podľa V-4189/16 zo dňa 23.3.2016
Právo vstupu, prechodu peši a prejazdu v celom rozsahu cez nahnuteľnosť na pozemok registra C KN parc. č.
744/46 v prospech vlastníkov nehnuteľností pozemkov registra C KN parc. č. 743/13 podľa V-26960/14 zo dňa
13.11.2014, pvz: 4245/14
(GP 682/2017, z p.č. 743/2 vznikli p.č. 743/2,13, V-1136/2018)
Právo - spočívajúceho v práve vstupu, prechodu peši a prejazdu v celom rozsahu cez pozemok registra C KN
parc. č. 744/47 v prospech vlastníkov pozemkov registra C KN parc. č. 743/13 podľa V-26963/14 zo dňa
18.11.2014, pvz: 4275/14
(GP 682/2017, z p.č. 743/2 vznikli p.č. 743/2,13, V-1136/2018)
Vecné bremeno - spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť pozemok reg. C-KN parc.č.
2975/73 v prospech vlastníka pozemku reg C-KN parc. č. 743/10 podľa V-4189/16 zo dňa 23.3.2016

ČASŤ C: ŤARCHY

  743/ 10
  743/ 13
 2975/ 73
 2975/ 77

Parcelné číslo
789

19
20
64

Výmera v m2
záhrada
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

Druh pozemku
4
4

22
22

Spôsob využ. p.
1
1
1
1

Umiest. pozemku Právny vzťah

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

1

Por. číslo

Veisová Anna r. Sumbalová, Ing., Kupeckého 15, Bratislava, PSČ 821
08, SR

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Dátum narodenia : 06.07.1964

1 1

Spoluvlastnícky podiel
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Uplatnenie reštitučného nároku podľa zák.č. 229/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov
na časť parc.č. 2975/30 - Vz 3002/05, GP č. 1/2008, Z-4684/08 (geom.plánom 11042015 bola
parcela 2975/30 rozdelená na parc.č. 2975/73, V-4189/16)
Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva podľa V-6204/03 zo dňa
7.4.2004
Kúpna zmluva V-27667/2018 zo dňa 03.10.2018

Legenda:

 / 

Vytvorené cez katastrálny portál
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Dátum vyhotovenia
Čas vyhotovenia:

23.11.2020
09:28:55

Okres:
Obec:
Katastrálne územie:

BA-m.č. KARLOVA VES
Bratislava IV

Karlova Ves

Poznámka 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Druh ch.n.

Spôsob využívania pozemku:

Umiestnenie pozemku:

22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

VlastníkÚčastník právneho vzťahu:



Informatívny výpis Údaje platné k: 20.11.2020 18:002/2

Právo prechodu na parc.č. 741, parc.č. 742/1 v šírke 1 m cez parc.č. 742/9 a právo prechodu v šírke 1 m cez
parc.č. 743/3,
právo prechodu a prejazdu v šírke 3 m cez pozemok parc.č. 742/9, právo prechodu a prejazdu cez pozemok
parc.č. 742/8 podľa V-6204/03 zo dňa 7.4.2004
Zápis GP č. 81/2003, pvz. 938/04

Iné údaje:

Poznámka:
Bez zápisu.

1

1




