V Žiline dňa 19.02.2019
Číslo: SpR-KOR/999/2019

Záznam z hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnilo v čase
od 12. februára 2019 do 18. februára 2019
Predseda Správnej rady UNIZA podľa čl. 7, ods. 11, Smernice č. 135 - Štatútu
Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline rozhodol, že o problematike uvedenej v bodoch
3, 4 a 5 Programu zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného dňa 07.02.2019, sa bude
hlasovať per rollam, pričom pre prijatie platného uznesenia bude potrebný súhlas najmenej
dvoch tretín členov správnej rady ( čl. 5, ods. 2, Smernice č. 135 - Štatútu Správnej rady
UNIZA).
Hlasovania per rollam sa zúčastnilo 13 členov správnej rady z 13 riadnych členov
Správnej rady UNIZA. Jeden člen – zástupca študentskej časti AS UNIZA nemal,
v uvedenom čase, menovací dekrét z MŠVVaŠ SR a preto sa hlasovania nezúčastnil.
Z doručených hlasovacích lístkov bolo 11 hlasovacích lístkov platných a 2 lístky boli
neplatné. Podľa čl. 5, ods. 2, Smernice č. 135 – Štatútu Správnej rady UNIZA boli uznesenia
1, 2, 3/2019 per rollam schválené.
Za overovateľa záznamu bol dňa 07.02.2019 schválený Ing. Ján Krúpa.
Hlasovanie per rollam:
počet členov Správnej rady UNIZA: 14
počet členov Správnej rady UNIZA oprávnených hlasovať: 13
počet členov Správnej rady UNIZA, ktorí sa zúčastnili hlasovania per rollam: 13
nehlasovali: 1
počet platných hlasovacích lístkov: 11
počet neplatných hlasovacích lístkov:

2

za: 11
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proti:

0

zdržali sa hlasovania:

0
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V hlasovaní per rollam boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1 /2019 – spoločnosť G-FIN, s.r.o.
Podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov Správna rada UNIZA
schvaľuje návrh na zriadenie vecného
bremena spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku CKN parc. č. 5099/6
trpieť uloženie kanalizačnej a tepelnej prípojky slúžiacej vlastníkovi pozemku CKN parc. č.
5038/1, všetko nachádzajúce sa v katastrálnom území Žilina, v rozsahu ako budú určené
v geometrickom pláne vypracovanom spoločnosťou G-FIN, s.r.o. a v práve vlastníka CKN
parc. č. 5038/1 vstúpiť na pozemok CKN parc. č. 5099/6 za účelom prevádzky, kontroly,
údržby a odstránenia havarijného stavu týchto prípojok v rozsahu určenom
v geometrickom pláne.

Uznesenie 2 /2019 – spoločnosť Concetta, s.r.o.
Podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov Správna rada UNIZA schvaľuje návrh na zriadenie vecného bremena
spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov CKN parc. č. 5083/2 a CKN
parc. č. 5099/6 (Žilinskej univerzity v Žiline) strpieť uloženie kanalizačnej a tepelnej
prípojky slúžiacej vlastníkovi pozemku CKN parc. č. 5038/5 (Concetta, s.r.o.), všetko
nachádzajúce sa v katastrálnom území Žilina, v rozsahu určenom v geometrickom pláne
doloženom spoločnosťou Concetta, s.r.o. s podmienkou, aby prípojky prechádzali cez
nehnuteľnosti vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline len v nevyhnutnom rozsahu
a v práve vlastníka CKN parc. č. 5038/5 vstúpiť na pozemky CKN parc. č. 5083/2 a CKN
parc. č. 5099/6 za účelom prevádzky, kontroly, údržby a odstránenia havarijného stavu
týchto prípojok v rozsahu určenom v geometrickom pláne.

Uznesenie 3 /2019 – spoločnosť Pečivárne Liptovský Hrádok, s.r.o.
Podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov Správna rada UNIZA schvaľuje návrh na zriadenie:
1. vecného bremena práva vstupu, prechodu a prejazdu osobnými a nákladnými
motorovými vozidlami cez pozemok CKN p. č. 1726/64, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1744 m2, k. ú. Liptovský Mikuláš vo vlastníctve Žilinskej
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univerzity v Žiline, v celom rozsahu v prospech vlastníka pozemku CKN p. č.
1726/118,
2. vecného bremena uloženia inžinierskych sieti, užívania a udržiavania
uložených inžinierskych sieti a práva vstupu, prechodu a prístupu mechanizmami
a oprávnenými pracovníkmi za účelom vykonania revízii, opráv a iných úkonov
spojených s inžinierskymi sieťami cez pozemok CKN p. č. 1726/65, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 4022 m2 a CKN p. č. 1726/64, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 1744 m2, k. ú. Liptovský Mikuláš vo vlastníctve Žilinskej
univerzity v Žiline v rozsahu určenom v geometrickom pláne v prospech vlastníka
pozemku CKN p. č. 1726/118 za podmienky, že vlastník tohto pozemku vybuduje
šachtu v kanalizačnej prípojke pre prípadné budúce pripojenie budov vo vlastníctve
Žilinskej univerzity v Žiline .

Platnosť hlasovania per rollam potvrdzuje svojim podpisom overovateľ Ing. Ján
Krúpa,v.r.

Zapísala:
Janka Andrlová, tajomníčka Správnej rady UNIZA

JUDr. Emil Hadbábny, v.r.
predseda Správnej rady UNIZA
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