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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 15. mája 2017
Prítomní:

Kmeť, Čižmár, Weiss, Lumnitzer, Olčák, Behún, Pandula, Zibrinyi, Harčár

Neprítomní O/N:

Modrák, Ečegi/ 0

UZNESENIA
Uznesenie Máj 1/2017
Vedenie TUKE schválilo:
a) predaj časti pozemku vo výmere cca 6 m2, 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 m2, 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 m2, 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.
Akademický senát 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.
Uznesenie Máj 2/2017
Vedenie TUKE súhlasí 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 m2, 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 AS TUKE
odporúča jednať o úhrade kúpnej ceny na splátky.

INFORMÁCIE
prof. Kmeť informoval o:
 programe zasadnutia Akademického senátu TUKE,
 postupe študentov pri prihlasovaní sa na jednotlivé fakulty TUKE,
 forme oznámení o prijatí, príp. neprijatí na štúdium,
 možnom zriadení jednotného študijného oddelenia pre všetky fakulty,
 priebehu fakultných osláv a udeľovaní čestného titulu Dr.h.c..
prof. Weiss informoval o:
 plánovanom rokovaní s prof. Kvačkajom a vyžiadaní si stanoviska od dekanky HF.

prof. Čižmár informoval o:
 plánovanom podpise medzinárodnej dohody v Užhorode,
 tlačovej konferencii spoločnosti SAAB s našou účasťou a podpísaní zmluvy,
 myšlienke zavedenia a dodržiavania úradných hodín a povinnom zastupovaní na rektorátnych
praoviskách.
doc. Olčák informoval o:
 liste prof. Kvačkaja s návrhom na stiahnutie štatútu HF zo zasadnutia senátu.
Ing. Behún informoval o:
 žiadosti na umiestnenie expozície na budovu na Mäsiarskej ulici v rámci podujatia Biela noc,
 návrhu na rekonštrukciu letného altánku pri budove združených posluchárni.
PhDr. Zibrinyi informoval o:
 úspechu seniorského basketbalového tímu na turnaji v Maďarsku.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor TUKE
zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD.

