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K bodu 3 zasadnutia 
 

 
Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady  

Technickej univerzity v Košiciach  v roku 2017 
 
 

V roku 2017 Správna rada TUKE zasadala 2 x, prijala 16 uznesení 
a) Riadne zasadnutie - 26.05.2017 - prijatých 14 uznesení 
b) Rokovanie s hlasovaním per rollam (od 15. - 21. 06. 2017) - prijaté 2 uznesenia 

 
 
 

1. Riadne zasadnutie 26. 05. 2017   (14 uznesení) 
 

Uznesenie č. 1/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z jej 
zasadnutí konaných v roku 2016 bez pripomienok. 
Plnenie: bez kontroly 
   
Uznesenie č. 2/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje Správu o činnosti Správnej 
rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2016. 
Plnenie: bez kontroly 
 
Uznesenie č. 3/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Správu o činnosti Technickej univerzity 
v Košiciach za rok 2016 s pripomienkami. 
Plnenie: bez kontroly 
 
 
Uznesenie č. 4/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach odporúča kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach 
v prípade potreby podať na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  pripomienky k štruktúre 
výročnej správy o činnosti. 

T: 31. 07. 2017 
Z: kvestor TUKE 

Plnenie: splnené, osobitnú informáciu podal kvestor TUKE 
 
Uznesenie č. 5/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach žiada Vedenie Technickej univerzity v Košiciach 
vyvinúť maximálne úsilie za účelom zvýšenia počtu študentov a o vypracovanie a predloženie analýzy 
obsahujúcej dôvody poklesu študentov univerzity  a návrh opatrení na ich zvýšenie.  

 
         T:najbližšie zasadnutie 

         správnej rady 
                            Z: rektor TUKE 
Plnenie: osobitnú informáciu vo forme prezentácie podal rektor TUKE (v prílohe 2) 
 
 
Uznesenie č. 6/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2016 bez pripomienok. 
Plnenie: bez kontroly 
 

 
Uznesenie č. 7/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje návrh na rozdelenie zisku (hospodárskeho 
výsledku)  Technickej univerzity v Košiciach za rok 2016 bez pripomienok. 
Plnenie: bez kontroly 
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Uznesenie č. 8/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie návrh na rozdelenie dotácie 
pridelenej Technickej univerzite v Košiciach za rok 2017 s pripomienkami. 
Plnenie: Návrh dopracovaný podľa pripomienok o ďalšie výnosy a náklady a predpoklad HV. 
 
 
Uznesenie č. 9/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach 
dopracovať návrh na schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2017 a predložiť ho 
na schválenie členom správnej rady hlasovaním per rollam v termíne do 15. 06. 2017. 

 
T: 15. 06. 2017 
Z: kvestor TUKE 

Plnenie: Uznesenie splnené. Návrh dopracovaný podľa pripomienok o ďalšie výnosy a náklady 
a predpoklad HV. Upravený návrh predložený na schválenie rokovaním per rollam (21.06.2017) 
a schválený uzn. 15/2017. 

 
Uznesenie č. 10/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala a udeľuje predchádzajúci súhlas s 
návrhom rektora TUKE na: 
a) predaj časti pozemku vo výmere cca 6 m

2
, ktorý bude odčlenený z pozemku, ktorý je 

vlastníctvom Technickej univerzity v Košiciach zapísaný na LV č. 4645 ako pozemok registra C 
KN parcela č. 6098/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8260 m

2
, kat. územie Prešov, 

obec Prešov, okres Prešov za cenu, ktorá bude určená znaleckým posudkom, 
b) zriadenie vecného bremena k pozemku ktorý je vlastníctvom Technickej univerzity v Košiciach 

zapísaný na LV č. 4645 ako pozemok registra C KN parcela č. 6098/1 - zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 8260 m

2
, kat. územie Prešov, okres Prešov, spočívajúceho v povinnosti 

vlastníka (TUKE) pozemku strpieť uloženie a realizáciu stavby a umožniť prístup k zriadenej 
stavbe za účelom vykonania údržby a opráv po celú dobu životnosti stavby za jednorázovú 
odplatu vo výške určenej znaleckým posudkom, 

všetko v prospech Východoslovenská distribučná, a.s. Košice. 
Správna rada TUKE za týmto účelom súhlasí s uzavretím: 

a) Zmluvy o uzavretí  budúcej kúpnej zmluvy a následne Kúpnej zmluvy, 
b) Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena a následne  Zmluvy o zriadení 

vecného bremena. 
Plnenie: Uznesenie splnené. Zmluva o uzavretí  budúcej kúpnej zmluvy a Zmluva o uzavretí budúcej 
zmluvy o zriadení vecného bremena boli podpísané 24.08.2017, zverejnené 11.09.2017, účinné 
12.09.2017. 
 
Uznesenie č. 11/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE a udeľuje súhlas 
s uzavretím Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa pozemku od p. Terézie Kováčovej, Košice, 
ktorý je zapísaný na LV č. 14259 ako pozemok registra E KN parc. č. 6547/2 - orná pôda vo výmere 
1750 m

2
, k.ú. Terasa, obec Košice - Západ, okres Košice II. a nachádza sa v areáli Jedlíkova 

v Košiciach za cenu, ktorá je určená znaleckým posudkom. Zároveň Správna rada TUKE odporúča 
jednať o úhrade kúpnej ceny na splátky. 
Plnenie: Uznesenie splnené. Kúpna zmluva bola uzavretá 20.06.2017, zverejnená 21.06.2017, účinná 
22.06.2017. Kúpna cena dohodnutá na 4 splátky do 30.06.2019. Vklad vlastníckeho práva povolený 
a TUKE sa stala vlastníkom pozemku dňa 20.07.2017. Prvá splátka vo výške 20 000 € uhradená 
16.08.2017. 
 
Uznesenie  č. 12/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala plnenie kritérií na udelenie odmeny 
rektorovi Technickej univerzity v Košiciach za rok 2016. Na základe dosiahnutých výsledkov schvaľuje 
výšku odmeny rektorovi Technickej univerzity v Košiciach a jej vyplatenie. Zároveň ukladá kvestorovi 
Technickej univerzity v Košiciach oznámiť túto skutočnosť rektorovi Technickej univerzity v Košiciach 
a zabezpečiť vyplatenie odmeny.         
                      T: najbližší výplatný termín 
                Z: kvestor TUKE 
Plnenie: Uznesenie splnené. Schválenie odmeny oznámené 31.05.2017 rektorovi TUKE, odmena 
vyplatená vo výplate za mesiac máj 2017. 
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Uznesenie  č. 13/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje plat rektora Technickej 
univerzity v Košiciach v súlade so zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vo výške, ktorá bude kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach oznámená osobitným 
listom. Zároveň ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach následne písomne oznámiť túto 
skutočnosť rektorovi Technickej univerzity v Košiciach a zabezpečiť vyplácanie platu. 
         

T: ihneď 
         Z: kvestor TUKE  
Plnenie: Uznesenie splnené. Plat vyplácaný v súlade so zákonom a uznesením správnej rady. 
 
 
Uznesenie č. 14/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje kritériá na udelenie odmeny rektorovi 
Technickej univerzity v Košiciach  za rok 2017: 

1. dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku Technickej univerzity v Košiciach k 31. 12. 
2017, 

2. zabezpečenie vybavenia budov UVP TECHNICOM, PK 10 a PK 12 prístrojovým a interiérovým 
vybavením minimálne vo výške 2 mil. EUR, 

3. získanie projektov zo štrukturálnych fondov minimálne vo výške 3 mil. EUR, 
4. vyvinúť maximálnu snahu za účelom zvýšenia počtu študentov na TUKE, zabezpečiť 

vypracovanie a predloženie analýzy obsahujúcej dôvody poklesu študentov univerzity  a návrh 
opatrení na ich zvýšenie.  

 
Plnenie: Rektor TUKE oboznámený s kritériami listom zo dňa 31.05.2017.  
 

  

2. Rokovanie s hlasovaním per rollam    (2 uznesenia) 
 
 
Uznesenie č. 15/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala a schvaľuje rozpočet Technickej 
univerzity v Košiciach na rok 2017 bez pripomienok. 
Plnenie: bez kontroly. 
 
Uznesenie č. 16/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE a súhlasí so 
zriadením vecného bremena a s uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena za odplatu na 
pozemkoch vo výlučnom vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach:  
a) pozemok registra C-KN parc. č. 2651/4 zapísaný na LV č. 12649 
b) pozemok registra C-KN parc. č. 2371/1  zapísaný na LV č. 23 
c) pozemok registra C-KN parc. č. 2508 zapísaný na LV č. 23 
d) pozemok registra C-KN parc. č. 2477 zapísaný na LV č. 23 
e) pozemok registra C-KN parc. č. 2491/1 zapísaný na LV č. 23 
všetko v k.ú. Severné Mesto, okres Košice II. v prospech Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice. 
Rozsah vecného bremena spočíva v povinnosti strpieť uloženie a realizáciu stavieb  a v umožnení 
prístupu k zriadeným stavbám za účelom vykonania následnej údržby a opráv po celú dobu ich 
životnosti bez pripomienok. 
Plnenie: Zmluva o zriadení vecného bremena za odplatu  k 2 pozemkom TUKE bola uzavretá v r. 
2015. Jej rozšírenie, ktoré bolo schválené týmto uznesením, nebolo realizované. Mesto Košice 
v záujme urýchlenia kolaudačného konania na prevádzku električkovej trate dalo zriadiť vo verejnom 
záujme tzv. zákonné vecné bremeno podľa § 4 zák. č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri 
majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce 
a VÚC. 

 
 
 
 


