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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 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  „in rem“ na dobu neurčitú na časť 
pozemku parc. č. 5840/2, katastrálne územie Modra, zapísaný na liste vlastníctva č. 2758 (ďalej len 
„pozemok č. 5840/2“)  ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech vlastníkov pozemku parc. č. 
5817, katastrálne územie Modra, zapísaný na liste vlastníctva č. 6056 (ďalej len „pozemok č. 
5817“). Podľa znaleckého posudku č. 13/2018 vyhotoveného znalcom Ing. Petrom Kovačovským je 
všeobecná hodnota vecného bremena – práva prechodu a prejazdu a práva uloženia inžinierskych 
sietí cez pozemok č. 5840/2 stanovená vo výške 1 110,00 € bez DPH. Záber vecného bremena na 
pozemku č. 5840/2 bude 119 m² podľa GP č. 95/2018. 
 
Obsahom vecného bremena je priznanie práva k  
a) prechodu a prejazdu na pozemok č. 5817, 
b) zriadeniu a uloženiu inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod), 
c) užívaniu, prevádzkovaniu, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii. 
 
Dôvodová správa k návrhu uznesenia č. ......................... 
 
Návrh predkladám na základe žiadosti vlastníkov pozemku č. 5817 (vlastník: Kratochvíl Pavel r. 
Kratochvíl a Zuzana Kratochvílová r. Ferancová) (príloha č. 1).  
 
Záber  vecného bremena na pozemku č. 5840/2 bude 119 m²  a je vyznačený v geometrickom pláne 
č. 95/2018 (príloha č. 2). V prílohe č. 3 je farebne vyznačená parcela UK a aj parcela žiadateľov. 
Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena určená znalcom je vo výške 1 110,00 € bez DPH 
(príloha č. 4). Znalecký posudok č. 13/2018 bude na požiadanie sprístupnený na nahliadnutie. 
Zriadenie vecného bremena schválilo Vedenie UK dňa 20.09.2018.  
 
Zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením Akademického senátu UK č. 129/2018 na 
zasadnutí dňa 19.12.2018 
 
S pozdravom 
 
 
 
Ing. Róbert Šimončič, CSc.  
predseda 
Správna rada UK 
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