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Zápis 
 z rokovania per rollam konaného v dobe od 15. - 30.06.2015 

(schvaľovanie nakladania s nehnuteľnosťami) 
__________________________________________________________________________    

 
V súlade s  § 6  ods. 1 Štatútu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach a v náväznosti 

na §  2 ods. 1  Rokovacieho poriadku Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „SR 
TUKE a „TUKE“),  ako aj s ohľadom na skutočnosť, že najbližšie zasadnutie SR TUKE je naplánované 
až na jeseň 2015, zvolal predseda SR TUKE zasadnutie SR TUKE s rokovaním formou per rollam  
z nasledovných dôvodov: 

V zmysle § 41 ods. 1 písm. a) zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 1 písm. a) Štatútu SR TUKE), SR TUKE 

dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce TUKE 

nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od ktorej sa veci 

podľa osobitného predpisu považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jeho prevod.  

V zmysle § 9 ods. 1 písm. i) zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Akademický senát TUKE schvaľuje návrhy rektora 

na úkony podľa § 41 ods. 1 zákona o vysokých školách pred ich predložením na schválenie v správnej 

rade. V zmysle § 16 ods. 3 písm. c) Štatútu TUKE Akademický senát TUKE udeľuje predchádzajúci 

písomný súhlas s návrhmi rektora na predaj nepotrebného nehnuteľného majetku. 

 V zmysle uvedených ustanovení zákona o vysokých školách, Štatútu TUKE a Štatútu SR 
TUKE, rektor TUKE  listom zn. 15520/2015 zo dňa 10.06.2015 požiadal SR TUKE o prerokovanie 
a udelenie predchádzajúceho súhlasu s predajom nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve TUKE a ktoré 
TUKE neužíva a ani v budúcnosti užívať nebude.  

Predaj nehnuteľností bol schválený v Akademickom senáte TUKE dňa 01.06.2015 uzneseniami č. 
37 - 39/2015. 
 V súlade § 7 Rokovacieho poriadku SR TUKE vo výnimočných a naliehavých prípadoch, ak 
nie je možné z hľadiska časovej tiesne zabezpečiť stanoviská potrebného počtu členov správnej rady 
formou osobnej účasti na zasadnutí, môže predseda požiadať členov o stanovisko spôsobom 
rokovania per rollam. 
 V súlade s uvedenými ustanoveniami cit. zákonov a na základe rozhodnutia predsedu 
správnej rady, predložil predseda SR TUKE jednotlivým členom SR TUKE listom zo dňa 12.06.2015 
v písomnej podobe návrh rektora TUKE na predaj nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve TUKE a ktoré 
TUKE neužíva a ani v budúcnosti užívať nebude. Jednalo sa o nehnuteľností: 
1. sedem pozemkov pod garážami, ktoré sú vo vlastníctve cudzích osôb na ul. Slovenského 

v Košiciach, 

2. pozemok na ul. Mojmírova v Košiciach, 

3. pozemok a chata v Kokošovciach, okres Prešov. 

Členom SR boli zaslané materiály k všetkým nehnuteľnostiam vo forme podrobného opisu, 

geometrických plánov, nákresov, návrhov na prijatie uznesení a formulára na vyjadrenie stanoviska 

formou per rollam. 

Termín vyjadrenia jednotlivých členov správnej rady bol  stanovený do 30.06.2015. 
 Na základe uvedenej výzvy adresovanej 13 členom SR TUKE, bolo  doručených 12 vyjadrení 
od členov SR TUKE: 

1. Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek  
2. Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. 
3. Ing. Michal Ľach 
4. Ing. Fedor Michališin 
5. Ing. Miroslav Mičko 
6. RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA. 
7. Ing. Vladimil Podstránsky 
8. MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. 
9. prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. 
10. JUDr. Zdenko Trebuľa 
11. Ing. Dušan Tomašec 
12. Ing. Peter Žiga, PhD. 

Jeden člen SR TUKE (Dr.h.c. Ing. Soták) nehlasoval z dôvodu dlhodobej zahraničnej PC). 
Poznámka: Návrh na rokovanie per rollam bol zaslaný 13 členom SR TUKE (a nie 14) z toho 
dôvodu, že pred rokovaním per rollam abdikoval na funkciu člena SR TUKE George F. Babcoke 
(dňom 31.05.2015) a nový navrhovaný člen SR TUKE Scott D. Buckiso v čase rokovania ešte 
nebol ministrom menovaný do funkcie člena SR. 
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Zo strany členov SR TUKE neboli k predloženým návrhom vznesené žiadne pripomienky. 
 
Na základe uvedených skutočností boli prijaté nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie č. 11/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE  a súhlasí s predajom 
7 pozemkov registra C KN parcely čísla  2232, 2233,  2234,  2235,  2236,  2237 a 2238, každá vo 
výmere 21 m

2
 , ktoré sú zapísané na LV č. 23, k. ú. Severné Mesto,  okres Košice I, na meno 

Technická univerzita v Košiciach, za cenu minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom formou 
obchodnej verejnej súťaže bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 12/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE týkajúci sa 
dodatočného vysporiadania nehnuteľností na ul. Mojmírova  8 v Košiciach a to zosúladením právneho 
a skutočného stavu formou dodatočného predaja pozemku a vysporiadania budovy,  a súhlasí 
s vysporiadaním budovy a predajom pozemku registra C KN parcela č. 146/3 vo výmere 168 m

2
 

zapísaného na LV č. 2281, k.ú. Stredné mesto, okres Košice I., na meno Technická univerzita 
v Košiciach, za cenu minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom formou obchodnej verejnej 
súťaže bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 13/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE a súhlasí s predajom 
nehnuteľností - stavby – rekreačnej chaty súp.č. 411 a pozemku registra C KN parcela číslo 758/14 
o výmere 1683 m

2
,
 
ktoré sú zapísané na LV č. 577, k.ú. Kokošovce, okres Prešov, na meno Technická 

univerzita v Košiciach, za cenu minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom formou obchodnej 
verejnej súťaže bez pripomienok. 

 

 
              
 
 
   

            Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek 
               predseda správnej rady 

 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach  01.07.2015 
Zapísala: JUDr. Ferenčíková 
                tajomníčka SR TUKE 


