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ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  

zo dňa 23. októbra 2017 
 
 

Prítomní:  Kmeť, Čižmár, Weiss, Modrák, Lumnitzer, Olčák, Behún, Pandula, Zibrinyi, Harčár  
  
Neprítomní O/N:   Ečegi / 0 
 
 

 

ÚLOHY 

Úloha Okt.1/2017 
 Pripraviť správu o ďalšom fungovaní Inštitútu celoživotného vzdelávania. 

Z: prof. Lumnitzer 
     T: 01.12.2017 
 

 

UZNESENIA 

Uznesenie Okt.1/2017 
 Vedenie TUKE súhlasí s kúpou nehnuteľnosti na základe Dohody o urovnaní a prevode 
vlastníckeho práva k stavbe, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k stavbe od spoločnosti 
Truck Center Košice, s.r.o. v konkurze, ktorá je zapísaná na LV č. 15415 so súpisným číslom 2042 ako 
budova obchodu a služieb, kat.územie Terasa, obec Košice – Západ, okres Košice II a nachádza sa v 
areáli Popradská 58, Košice za sumu urovnania 20 000,00 €.  
 
Uznesenie Okt.2/2017 
 Vedenie TUKE súhlasí s predajom pozemkov v súčasnosti zapísaných ako pozemky registra E-
KN parc. č. parc. č. 2659 vo výmere 878 m2 - záhrady, parc.č. 2662/3 vo výmere 238 m2 - záhrady na LV 
č. 15063 v k.ú. Severné mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I. na meno Technickej univerzity v 
Košiciach a ktoré budú na základe Geometrického plánu č. 3/2016 overeného Okresným úradom, 
Katastrálny odbor dňa 27.07.2017 zapísané ako pozemky registra C-KN parc. č. 2228/5 až 2228/11. 
Zároveň ukladá Odboru legislatívno-právnemu Rektorátu TUKE zabezpečiť proces predaja v súlade so 
zák. č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v platnom znení a to minimálne 
za cenu určenú znaleckým posudkom.  
 

Uznesenie Okt.3/2017 
 Vedenie TUKE súhlasí so zámenou 2 pozemkov v celkovej výmere 98 m2, ktoré sú vo výlučnom 
vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach nasledovne:  
pozemok registra E-KN parcela č.2660 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m2  
pozemok registra E-KN parcela č. 2661 -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m2  
všetko zapísané na LV č. 15063 v k.ú. Severné Mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I za časť 
pozemku registra E-KN parcela. č. 2503 - orná pôda zapísanom na LV č. 14964 v k.ú. Severné mesto, 
obec Košice - Sever, okres Košice I na meno vlastníka Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice vo 
výmere určenej geometrickým plánom,  
bezodplatne, vzhľadom na predpokladanú rovnakú výmeru a umiestnenie zamieňaných pozemkov.          
V prípade rozdielu vo výmere zamieňaných pozemkov bude jednou zo strán doplatená suma 
zodpovedajúca rozdielu.  
 
 
 
 

 
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 



 
 
Uznesenie Okt.4/2017 
 Vedenie TUKE súhlasí so zriadením vecného bremena za odplatu k pozemku registra C-KN 
parcela č. 6098/1 zapísanom na LV č. 4645 v k.ú. Prešov, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Technickej 
univerzity v Košiciach v prospech Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., odštepný závod 
Košice. Rozsah vecného bremena spočíva v povinnosti strpieť uloženie a realizáciu stavby a v umožnení 
prístupu k zriadeniu stavby za účelom vykonania následnej údržby a opráv po celú dobu životnosti 
stavby.  
 
Uznesenie Okt.5/2017 
 Vedenie TUKE súhlasí so vstupom TUKE do Asociácie celoživotného vzdelávania. 
 
 

 

INFORMÁCIE 

prof. Kmeť informoval o: 

 stretnutí s ministerkou školstva a aktuálnych témach zo SRK, 

 vypracovaní dvoch domén pre automobilový priemysel, 

 zasadnutí expertnej skupiny RIS 3 v Estónsku, 

 neschválení nového odboru Doprava, 

 žiadosti FMMR o schválenie nového študijného odboru, 

 vyslaní jedného študenta TUKE na základe požiadania Úradu vlády SR, 

 žiadosti študenta o zrušenie školného, 

 žiadosti riaditeľa Košice IT Valley o priestory v budove UVP Technicom, 

 slávnostnom spustení IT Akadémie v Bratislave, 

 predpokladanej účasti ministerky na podujatí “Východ nie je EXIT“, 

 Slovenskej kooperačnej burze 30. októbra, 

 otvorení Slovak Tranier Academy, 

 účasti na Slovenskom dni v Miláne 22. novembra, 

 pozvánke na Slávnostnú vedeckú radu Trnavskej univerzity v Trnave. 
 
prof. Lumnitzer informoval o: 

 stretnutí s riaditeľom konzulárneho odboru MZVaEZ SR, 

 spracovaní návodu, ako postupovať pri zahraničných študentoch, 

 735 zahraničných študentov na TUKE, 

 agendu zahraničných študentov je potrebné koordinovať na úrovni prorektora, 

 vstupe TUKE do Asociácie celoživotného vzdelávania. 
 

prof. Modrák informoval o: 

 podpise memoranda s Konfuciovým inštitútom v Bratislave, 

 výsledkoch hodnotenia QS agentúry, 

 registrácii TUKE v ďalších rankingoch. 
 

prof. Weiss informoval o: 

 potrebe pripravenia nariadenia o vyjadrovaní pre média, 

 vyhodnotení doktorandských posterov a súťaže Vedec roka. 
 
prof. Čižmár informoval o: 

 rozpise položiek THP pracovníkov a prevádzkových nákladov UVP Technicom, 

 dodatkoch k parkovacím miestam, 

 zmluvách ohľadom Inkubátora TUKE, 

 5. kole súťaže Máš nápad? Prezentuj svoj startup!, 
 
 



 
 

 návšteve veľvyslankyne Švédska, 

 potrebe zistenia stavu budovy na Grešákovej ulici, 

 strategickej zmene prístupu k webu a personálnej oblasti, 

 stretnutí ohľadom web stránky TUKE 30. októbra. 
 

Ing. Behún informoval o: 

 príprave materiálov na zasadnutie AS TUKE, 

 problémoch s objektom na Ulici kpt. Nálepku, 

 aktuálnom stave na Popradskej ulici. 
 

PhDr. Zibrinyi informoval o: 

 inovovanom zákone o sťažnostiach – musí byť vydaný vnútorný predpis. 
 
 

 

 

 

  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
                                                rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


