
ZMLUVA O VÝPOŽiČKE NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU 

uzatvorená podl'a § 8 a nasl. zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladani s majetkom verejnoprávnych inštitúcií 

a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky Č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 

v znení zákona č. 464/2002 Z. z. (ďalej len "zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií") 

a § 659 až § 662 zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako "zmluva") uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami 

Požičiavateľ: 

právna forma: 

Sídlo: 

Zastúpený: 

IČO: 

DiČ: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

(ďalej len IIUNIZAtI) 

a 

Vypožičiavatel': 

Sídlo: 

Zastúpený: 

IČO: 
IČ DPH: 

DiČ: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

(ďalej len "CVTI SR") 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽiliNE 

verejná vysoká škola 

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor 

00397563 

2020677824 

Štátna pokladnica 

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

lamačská cesta S/A, 811 04 Bratislava 

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., generálny riaditel' 

00151882 

5K2020798395 

2020798395 

Štátna pokladnica 

5K05 8180 0000 0070 0006 4743 

(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany") 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

1. Žilinská univerzita v Žiline je verejnou vysokou školou univerzitného typu poskytujúcou 

vysokoškolské vzdelávanie a umožňujúcou tvorivé vedecké bádanie a tvorivú umeleckú 

činnosť. Univerzitný vedecký park na tejto univerzite vytvára podmienky na realizáciu 

špičkového aplikovaného výskumu v oblastiach inteligentných dopravných systémov, 

inteligentných výrobných systémov, informačno-komunikačných technológií a zabezpečenie 

prenosu poznatkov z akademickej sféry do hospodárskej a spoločenskej praxe 

prostredníctvom transferu technológií. 

2. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky je príspevkovou organizáciou 

zriadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, je národným 

informačným centrom a špecializovanou vedeckou knižnicou Slovenskej republiky zameranou 

na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied, 

poskytovanie informačných služieb, zabezpečenie slobodného prístupu k poznatkom a 



informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, vybudovanie a prevádzkovanie 

komplexného informačného systému pre výskum a vývoj, popularizáciu vedných a technických 

odborov. 

Článok II. 
Predmet výpožičky 

1. UNIZA je výlučným vlastníkom nehnuterného majetku evidovaného katastrálnym odborom 

Okresného úradu Žilina na liste vlastníctva číslo 111, pre katastrálne územie Žilina v podiele 

1/1, a t.o: 
CKN parc. č 1268/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2477 m2, 

CKN parc. č. 1268/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1921 m2
, 

CKN parc. č. 1268/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 184 m2
, 

CKN parc. č.1268/7 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 307 mZ, 

CKN parc. č.126B/lO - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2
, 

CKN parc. č. 1269 - záhrada o výmere 780 m2
, 

dom č. s. 236 postavený na CKN parc. č. 1268/2, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname 

pamiat,kového fondu SR pod číslom 1438/1" 

garáž č.s. 6487 postavená na CKN parc. Č. 1268/4 

(ďalej len "Predmet výpožičky"). 

Grafické zobrazenie Predmetu výpožičky je uvedené v prílohe č. 2 k tejto zmluve. 

2. Predmetom výpožičky sú nehnuternosti uvedené v článku 1. tejto zmluvy v súlade s § 8 zákona 

č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcii a za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve. 

3. Predmet výpožičky bol rozhodnutím rektora UNIZA č. 3/2021 zo dňa 16.3.2021 vyhlásený za 

dočasne nepotrebný. 

4. UN1ZA osvedčila výlučné vlastníctvo k Predmetu výpožičky výpisom z listu vlastníctva číslo 111 

pre katastrálne územie Žilina, ktorý vydal Okresný úrad v Žiline, katastrálny odbor a ktorý je 

prílohou č. 3 tejto zmluvy. 

5. CVTI SR vyhlasuje, ,že Predmet výpožičky si fyzicky prezrel a potvrdzuje, že je mu známy jeho 

faktický stav, ako aj právny stav podľa aktuálneho výpisu z listu vlastníctva č. 111, kat. územie 

Žilina a že ku dňu podpísania tejto zmluvy je Predmet výpožičky v stave spôsobilom na 

dohodnuté užívanie a v takomto stave ho preberá. 

6. CVTI SR vyvinie maximálne úsilie na dosiahnutie cieľov projektu uvedeného v článku III. tejto 

zmluvy a zabezpečenie jeho financovania. V prípade nerealizácie projektu, resp. jeho 

predčasného ukončenia, CVTI SR uvedie Predmet výpožičky do stavu umožňujúceho jeho 

u'žívanie za účelom výkonu predmetu činnosti UNIZA. 

Článok III. 

Účel výpožičky 
1. Táto zmluva sa uzatvára za účelom implementácie projektu Podpora národného systému pre 

popularizáciu výskumu a vývoja, kód ITMS 2014+: 313011T136 realizovaného v rámci 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. (ďalej len "projekt"). Medzi UNIZA a CVTI 

SR bola uzavretá zmluva o spolupráci č. 71/CVTlSR/2019 primárne zameraná na prípravu a 



vybudovanie centra vedy, ale aj ďalších súvisiacich výskumných, vývojových a inovačných úloh 

v oblastiach uvedených v tejto zmluve (ďalej len "zmluva o spolupráci"). Účelom realizácie 

projektu je vytvorenie a prevádzka "Centra vedy". Na dosiahnutie tohto účelu môže CVTI SR 

zrealizovať na predmete výpožičky stavebné práce, pričom tieto činnosti môže CVTI SR vykonať 

len v súlade s touto zmluvou, v zmysle obidvoma stranami odsúhlasenej projektovej 

dokumentácie a v úzkej spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Žilina (viď § 11 a § 32 zák. 

49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskoršfch predpisov). Všetky stavebné 

úpravy musia byť vopred odsúhlasené Krajským pamiatkovým úradom Žilina, inými štátnymi 

orgánmi (akje to potrebné) a UNIZA. 

2. UNIZA je oboznámená s projektom "Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu 

a vývoja - PopVaT [[" a berie na vedomie práva a povinnosti CVTI SR, ktoré sa priamo alebo 

nepriamo týkajú realizácie a implementácie projektu "Centra vedy" a súhlasí v prfpade potreby 

so súčinnosťou pri napíňani týchto práva povinností nevyhnutných pre realizáciu projektu. 

3. UNIZAje oboznámená"že "Centrum vedy" v Žiline bude prioritne slúžiť verejnosti. 

Článok IV. 

Doba výpožičky 

1. Zmluvné strany. sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2028. 

2. Výpožička začína plynúť dňom nasledujúcim po dni účinnosti tejto zmluvy. 

3. Predmetom výpožičky je aj dom č. 236 postavený na CKN parc. č.1268/2, ktorý je zapísaný 

v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. 1438/1 ako kultúrna pamiatka. V zmysle 

§ 23 ods. 1 zák. Č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskoršfch predpisov 

"ak vlastník zamýšľa predať kultúrnu pamiatku alebo jej časť, je povinný písomne ju ponúknuť 

na kúpu štátu zastúpenému ministerstvom (predkupné právo zo zákona). Podľa ods. 4 

citovaného ustanovenia, ak štát ponuku neprijme do 30 dní odo dňa jej doručenia, predkupné 

právo zaniká. 

4. Zmluvné strany sa dohodli s poukazom na investície dané zo strany CVTI SR do rekonštrukcie 

Predmetu výpožičky, že ak UNIZA bude chcieť počas trvania tejto zmluvy predať Predmet 

výpožičky a štát ponuku podľa § 23 ods. 4 zák. Č. 49/2002 Z. z. neprijme do 30 dnf odo dňa jej 

doručenia, v prípade udelenia súhlasu samosprávnymi orgánmi UNIZA, a to akademickým 

senátom a správnou radou, resp. v prípade udelenia súhlasu orgánmi v zmysle v tom čase 

platných právnych predpisov, ponúkne UNIZA Predmet výpožičky na kúpu CVTI SR. 

S. Ak CVTI SR neprijme ponuku na kúpu Predmetu výpožičky podľa bodu 2 do 30 dní odo dňa jej 

doručenia, toto právo na odkúpenie Predmetu výpožičky zaniká. 

6. Akademický senát UNlZA dal súhlas s výpožičkou nehnuteľností uvedených v čl. I. (Predmetu 

výpožičky) v prospech CVTI SR na dobu určitú do 31.12.2028 na svojom zasadnutí konanom dňa 

29.3.2021. 

ČlánokV. 
Úhrada prevádzkových nákladov 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že CVTI SR uhradí všetky náklady spojené s prevádzkou Predmetu 
výpožičky po spustení prevádzky po vykonanej rekonštrukcii, vrátane nákladov na elektrickú 



eneŕgiu, vodné, stočné a plyn. Výška a spôsob úhrady prevá'dzkových nákladov bude 
predmetom samostatnej zmluvy. 

Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. UNJZA sa zaväzuje odovzdať predmet výpožičky (VTJ SR v stave spôsobilom na realizáciu 

stavebných prác, pričom akceptuje právo CVTJ SR realizovať na predmete výpožičky 

rekonštrukciu, pričom tieto činnosti môže CVTI SR vykonať len v súlade spredloženou 

projektovou dokumentáciou a za predpokladu, že mu k rekonštrukcii dala písomný súhlas 

UNIZA. 

2. (VTI SR je povinný realizovať rekonštrukciu v súlade s podmienkami Krajského pamiatkového 

úradu Žilina, iných štátnych orgánov a podmienkami vyžadovanými platnými právnymi 

predpismi. 
3. Všetky zmeny v projektovej dokumentácii a v realizácii projektu môžu byť vykonané len na 

základe písomného súhlasu Krajského pamiatkového úradu Žilina (viď § 11 a § 32 zák. 49/2002 

Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov), zodpovedného' projektanta 

a UNIZA. 

4. UNIZA sa zaväzuje udeliť v lehote najneskôr do 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní odo dňa 

účinnosti zmluvy CVTI SR súhlas ha: 

al prevod práv z územného konania vo veci návrhu na vydanie územných rozhodnutí 

umožňujúcich umiestniť na predmete výpožičky stavbu, 

b) prevod práv zo stavebného konania vo veci návrhu na vydanie stavebných povolení 

umožňujúcich umiestniť na predmete výpožičky stavbu, 

c) uskutočnenie úkonov v mene UNIZA týkajúcich sa kolaudačného konania vo veci návrhu na 

vydanie kolaudačných rozhodnutí pre stavbu. 

5. (VTI SR nie je oprávnený, bez výslovného písomného súhlasu UNIZA, budovať a umiestňovať na 

predmete výpožičky akékoľvek ďalšie stavby okrem tých, ktoré na predmete výpožičky existujú 

v čase podpisu zmluvy a stavebných úprav týchto stavieb v zmysle schválenej projektovej 

dokumentácie a v súlade s podmienkami stanovenými Krajským pamiatkovým úradom Žilina 

ako aj všetkými ďalšími podmienkami stanovenými platnými právnymi predpismi. 

6. UNIZA je oprávnená kedykoľvek počas trvania výpožičky vykonať obhliadku Predmetu 

výpožičky, najmä za účelom vykonávania kontroly dodržania podmienok výpožičky. (VTI SR 

bude prizývať povereného zamestnanca UNIZA na kontrolné dni. 

7. (VTJ SR je oprávnený Predmet výpožičky užívať len v rozsahu a na účel dohodnutÝ v tejto 

zmluve. 

8. CVTI SR nemôže dať Predmet výPOž"IČky do podnájmu alebo výpožičky tretím osobám. 

9. CVTI SR sa zaväzuje po skončení výpožičky vrátiť Predmet výpožičky v stave spôsobilom na 

užívanie za účelom výkonu činností UNIZA (t.j. v stave po rekonštrukcii vykonanej v zmysle 

podmienok odsúhlasených UNIZA a stanovených Krajským pamiatkovým úradom Žilina), 

pričom sa akceptuje bežné opotrebenie v súvislosti s riadnym užívaním Predmetu výpožičky. 

Zmluvné strany sa dohodli, že (VTI SR nie je oprávnený požadovať po skončení výpožičky od 

UNIZA úhradu nákladov vynaložených na rekonštrukciu Predmetu výpožičky a ani 



protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota Predmetu výpožičky vrátane hnutel'ného majetku 

vňom. 

10. CVTI SR je povinný na Predmete výpožičky vylúčiť propagovanie násilia, fašizmu, pornografie 

a výrobkov zakázaných zákonom a vylúčiť akékoľvek texty a obrazy, ktoré sú v rozpore s dobrými 

mravmi. CVTI SR vyhlasuje, že nieje zodpovedný za konanie tretích osôb, ktorých dôsledkom by 

bolo propagovanie násilia, fašizmu, pornografie a výrobkov zakázaných zákonom, ani za konanie 

ktoré je v rozpore s dobrými mravmi alebo za protiprávne konanie, uskutočnené na predmete 

výpožičky. CVTI SR sa zaväzuje, že v prípade, ak by k takémuto konaniu na predmete výpožičky 

došlo, toto konanie tretích osôb zamedzí ihneď ako sa o tejto skutočnosti dozvedel a zabezpečí 

nápravu. 

ll. CVTI SR sa zaväzuje počas celej doby trvania výpožičky dodržiavať všeobecne záväzné právne 

predpisy platné na územi SR upravujúce oblasť ochrany života, zdravia, majetku a životného 

prostredia, protipožiarne a iné bezpečnostné predpisy. 

12. CVTI SRje povinný zabezpečiť plnenie povi"nností na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci v priestoroch predmetu nájmu pre svojich zamestnancov podl'a zákona č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

zákon Č. 124/2006 Z. z.) v znení neskorších predpisova z neho vyplývajúcich záväzných právnych 

predpisov. CVTI SR zodpovedá za plnenie úloh ochrany pred požiarmi v priestore predmetu 

výpožičky podra ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MV SR č. 12-1/2002 Z. -z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

v plnom rozsahu na Predmete výpožičky a zodpovedá za prípadne škody a pokuty, ktoré by 

vznikli z nedodržiavania alebo porušenia týchto povinnosti. Za týmto účelom UNIZA poskytne 

CVTI SR potrebné informácie týkajúce sa Predmetu výpožičky, ktoré sú potrebné na 

vypracovanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi a zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia 

pri práci. Zmluvné strany si určia kontaktné osoby na zosúladenie dokumentácie a úloh 

týkajúcich sa ochrany pred požiarmi a zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

13. CVTr SR zodpovedá za škody vzniknuté na Predmete výpožičky jeho zavinením, ako aj za škody, 

ktoré zavinil ktorýkol'vekjeho zamestnanec alebo tretie osoby. V prípade vzniku takýchto škôd 

je CVTr SR povinný uhradiť UNIZA skutočnú škodu. Škoda sa uhrádza v peniazoch. 

14. CVTI SR sa zaväzuje dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov i ďalšieh právnych predpisov a vykoná 

všetky króky potrebné k predchádzaniu ohrozenia, poškodenia, zničenia Predmetu výpožičky 

na vlastné náklady a nebezpečenstvo, CVTI SR zodpovedá za všetky škody počas ,doby trvania 

výpožičky, ktoré vzniknú porušením právnych predpisov z jeho strany. 

15'. CVTI SR je povinný ako stavebník zabezpečiť sú'činnosť s tretími stranami, aby im v prípade 

zásahu do ich majetkových, resp. vlastníckych práv nespôsobil škodu, V prípade, že by jeho 

zásahom došlo k spôsobeniu škody, túto uhradí CVTI SR. 

16. CVTI SR je povinný zabezpečiť poistenie Predmetu výpožičky po celú dobu trvania výpožičky. 

17. CVTI SR nie je oprávnený požadovať od UNIZA úhradu nákladov, ktoré CVTI SR vynaloží na 

úpravu a rekonštrukciu Predmetu výpožičky. 

18. V prípade, že Predmet výpožičky v súvislosti s užívaním CVTI SR bude vyžadovať zvláštne 

vybavenie voblasti požiarnej ochrany, bezpečnostných a iných opatrení, je CVTI SR povinný 

zabezpečiť Predmet výpožičky v danej oblasti na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. 

19. CVTI SR sa zaväzuje odpísať celú sumu investície, ktorá bude použitá na realizáciu projektu od 

kolaudácie do konca udržaternosti projektu, t. j. do roku 31.12.2028, 



20. Technické zhodnotenie majetku vo výpožičke sa bude odpisovať v zmysle § 30 opatrenia MF 

SR č. 16786/2007-31, podra predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe 

budúcich ekonomických úžitkov majetku od kolaudácie do konca udržateľnosti projektu, t. j. 

do roku 31.12.2028. 

Článok VII. 
Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy 

kedykorvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku uzavretej Vypožičiavateľom ako prijfmaterom nenávratného finančného príspevku a t9 

zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR 

a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v 

znení neskorších predpisov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákona Č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a jej príloh vrátane 

Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas 

všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením Zmluvy. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka financovaná z fondov EÚ, bude 

predmetom kontroly verejného obstarávania zo strany príslušného oprávneného orgánu. Ak 

výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo oprávnené orgány odhalia nezrovnalosť. ktorá 

ovplyvnila proces a výsledok verejného obstarávania, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená 

od tejto zmluvy odstúpiť. V tomto prípade je CVTI SR povinný obratom po doručení odstúpenia 

druhej zmluvnej strane vrátiť Predmet výpožičky UNIZA a zmluva o výpožičke stráca k tomuto dňu 

účinnosť. 

3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje konanie, resp. nekonanie a omeškanie 

príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovaterského orgánu, orgánov kontroly a auditu, 

Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom 

fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany CVTI SR. 

4. UNIZA nepreberá zodpovednosť za omeškanie platieb voči dodávatel'om CVTI SR, ktorí budú 

pracovať na rekonštrukcii Predmetu výpožičky~ ani za prípadné korekcie. UNIZA nezodpovedá za 

škody -spôsobené CVTI SR tretím stranám a nebude vstupovať do komunikácie s tretími stranami 

uplatňujúcimi si škody voči CVTI SR. 

Článok VIII. 

Ukončenie zmluvy 

1. Zmluva sa končí uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná. 

2. Zmluva sa mÔže skončiť aj: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy. 

3. CVTI SR od zmluvy môže odstúpiť, ak: 

a) sa Predmet výpožičky stane bez zavinenia CVTI SR nespôsobilý na dohovorené užívanie, 



b) sa podstatne zmenia finančné podmienky poskytovania finančných oprávnených výdavkov 

podl'a Zmluvy o nenávratný finančný príspevok (ZoNFP) v rámci schváleného projektu, 

cl projekt bude zrušený, v tomto prípade, sa CVTI SR zaväzuje pfsomne oznámiť túto skutočnosť 

UNIZA najneskôr do 7 (slovom: siedmich) pracovných dní od obdržania písomného 

vyrozumenia príslušného orgánu. 

4. UNIZA môže od zmluvy odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu povinnosti vyplývajúcich zo 

zmluvy, pričom zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie podmienok tejto zmluvy sa 

bude považovať porušenie povinnosti uvedených v ustanoveniach bodov 1-4,7,13 článku Vl. 

V týchto prípadoch CVTI SR nemá nárok na úhradu dovtedy vynaložených náklad,ov od UNIZA, 

5. Odstúpeniu od tejto zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie adresované porušujúcej 

zmluvnej strane o porušení zmluvnej povinnosti a o možnosti odstúpenia, ak v primeranej lehote 

stanovenej oznamujúcou zmluvnou stranou nedôjde k náprave. Ak sa zmluvné strany nedohodnú 

písomne inak, primeranou lehotou je lehota 7 (slovom: sedem) pracovných dní. 

6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom preukázateľného doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane' (ex nunc). 

7. UNIZA môže od zmluvy odstúpiť, ak: 

al CVTI SR užíva predmet výpožičky v rozpore so zmluvou; 

bl CVTI SR užíva predmet výpožičky spôsobom, ktorým vzniká UNIZA preukázaterná škoda; 

cl CVTI SR poruší niektorú so svojich povinností uvedených v tejto zmluve. 

8. V prípade zmeny vlastnfka nehnuteľností uvedenej v čl. I ods. 1 prechádzajú všetky práva 

a povinnosti UNIZA voči CVTI SR na nového vlastníka. Rovnako právátä5povirfnôstFCVTI "SR: voči 

novému vlastníkovi zostávajú bez zmeny. 

9. O odovzdaní a prevzatí Predmetu výpožičky _pri začatí výpožičky bude spísaný protokol, ktorý 

podpíšu UNIZA a CVTJ SR, pripadne poverení zamestnanci a/alebo poverené osoby UNIZA a CVTI 

SR. Protokol o odovzdan! a prevzatí Predmetu výpožičky pripraví UNIZA a bude obsahovať 

špecifikáciu nehnutel'ností, dátum prevzatia nehnuteľností, ich stav a prípadné uvedenie zistených 

vád. Pri ukončení výpožičky sa tieto ustanovenia použijú primerane. 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
1. Na právne vzťahy touto zmluvou neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisova súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. V súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisova zák. 

Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov táto zmluva sa zverejňuje v Centrálnom 

registri zmlúv. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia II Centrálnom registri zmlúvvedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky. 

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopíňať iba formou písomných očíslovaných dodatkov schválených 

a podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Požičiavateľ a Vypožičiavate I' dostanú 

po dvoch rovnopisoch. 



6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzatvorená 

v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

7. Neoddelitefnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

Príloha Č. 1 - Rozhodnutie o dočasnej nepotrebnosti majetku, 

Príloha Č. 2 - Grafické zobrazenie Predmetu výpožičky 

Príloha Č. 3 - Výpis z listu vlastníctva Č. 111 

Príloha Č. 4 - Výpis z uznesenia Akademického senátu UNIZA zo dňa 29.3.2021 

V Žiline dňa ....................... .. 

;;7 .................. / ..................... . 
/,prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

rektor UNIZA 

V Bratislave dňa ...................... 1 .... . 

~~~J;·~;~·~~·~~~~~IČ:·~~~. 
genbrálny riaditer (VTI SR 
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žiLINSKÁ UNIVERZITA V 2111NE 

Rozhodnutie rektora o dočasnej nepotrebnosti majetku č. 
3/2021 

Ako rektor žilinskej univerzity v Liline so sidlom Univerzitná 8215/1, 01026 žilina, IČO: 00397563, 
(ďalej len "UNIZA") v súlade so svojimi oprávneniami 

týmto rozhodujem 

o dočasnej nepotrebnosti nasledovného nehnuteľného majetku, ktorý' neslúži a dočasne ani 
nebude slúžif UNIZA na plnenie jej základných úloh a ani iných úloh: 

CKN parc. č 1268/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2477 m2, 

CKN parc. Č, 1268/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1921 m', 
CKN parc. Č. 1268/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 184 m2 , 

CKN parc. Č. 1268n - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 307 m', 
CKN parc. Č. 1268/10 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m', 
CKN parc. č, 1269 - záhrada o výmere 780 m', 
dom Č. s. 236 postavený na CKN parc. č, 1268/2, ktorý je zaplsaný v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR pod člslom 1438/1, 
garáž Č.S, 6487 postavená na CKN parc. Č. 1268/4. 

Odôvodnenie: 
žilinská univerzita v žiline je výlučným vlastníkom uvedených nehnuleľnosti, z ktorých dom Č.S. 326 
je historickou budovou a zároveň kultúrnou pamiatkou (budova ,,AU). Predmetné nehnuteľnosti už 
niekoľko rokov chátrajú, nakoľko univerzita nemá finančné prostriedky na ich rekonštrukciu a ani ich 
nevyužlva na plnenie svojích úloh. 

Univerzita v rámci spolupráce s Centrom vedecko-technických informácií SR so sídlom Lamačská 
cesta 8/A, 811 04 Bratíslava, IČO: 00151882 (ďalej len "CVTI SR") rokuje o spolupráci na projekte 
ITMS 313011T136 Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja -
PopVaT II, ktorého výsledkom bude rekonštrukcia nehnutel'nosti a vytvorenie "Centra vedy', 
Hlavným riešiteľom projektu je eVTI SR. Univerzita v rámci realizácie projektu musi pre sp/nenie 
podmienok projektu predmetné nehnutel'nosti dať na dobu určitú dlhšiu ako jeden rok do výpožičky 
CVTI SR. 



MSWS SR podporuje tento projekt i zámer vybudovať "Centrum ved Y- v 2.iline a bude plne súčinné 
pri naplňaní cieľov projektu. 

Po ukončení výpožičky zrekonštruované nehnuteľností bude UNIZA opätovne využfvať na plnenie 
svojich úloh. 

V Žiline dňa 16.3.2021 

spracovater: právne oddelenie 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 
rektor 
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Okres 
Obec 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí 

Dátum vyhotovenia: 
Katastrálne územie: 

511 Žilina 
517 402 ŽILINA 
874 604 Žilina Čas vyhotovenia 

08.04.2021 
09:SQ:04 

VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA č,lll-čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCEL Y re"óstra "C" evidované na katastrálnei maDe 

Parcelné Výmera Druh Spôsob Druh Umiest. Právny 
číslo v m2 pozemku využ.p. ehr.n pozemku vzťah 

1268/1 2477 zastavaná plocha a nádvqrie 18 201 1 
1268/2 1921 zastavaná plocha a nádvorie 16 201 1 
1268/4 184 zastavaná plocha a nádvorie 16 201 1 
1268/7 307 zastavaná plocha a nádvorie 16 201 1 
1268/10 27 zastavaná plocha a nádvorie 18 1 
12'69 780 záhrada 4 1 

* * * Ostatné PARCELY registra "C" nevvžiadané * " 
Legenda: 

K6d spôsobu využívania pozemku 
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, 

na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoki3. zeleň 

a iné poľnohospodárske plodiny 
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená sópisným 

číslom 

18 - Pozemok, na ktorom je dvor 

Kód druhu chránenej s'kutočnosti 
201 - Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka) 

Kód umiestnenia pozemku 

Súpisné 
číslo 

236 
6487 

Legenda: 

l - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

PARCEL Y registra "E" evidované na mape určeného operátu nevyžiadané 

Stavbv 

Na parcele Druh Popis 
číslo stavby stavby 

1268/2 11 DOM 
1268/4 7 GAAAŽ 

Druh Umiest. 
ehr.n. stavby 

1 
1 

* * * Ostatné STAVBY neVY,,-,z=-i~a=d=an~e='_'_'_'_' ________________ _ 

Kód druhu stavby 
7 - Samostatne stojaca garáž 

11 - Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum 

Kód umiestnenia stavby 
1 - Stavba postavená na zemskom povrchu 

ČASŤ 8: VLASTNíCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Por. 
čislo 

Priezviska, meno (názov) I r'odné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podíel 
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utasbH.k· pr;§.vneho vzťahu: Vlastník ." . 
Zil{nská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina, PSČ 010 01, SR 

IČO: 00397563 
Spoluvlastnicky podiel: 1/1 

Titul nadobudnutiá 
HZ-2294/80-47/81; HZ SK-P-3/92-483/92; 
ZIADOST-28'9/ 90; ROZS. 10C 555/88-15-21/89; 
HOSP.ZMLUVA ZO DŇA 22.12.1965,ROZH. X-50/97-1896/98 
ZMLUVA O PREVODE sPRÁVY MAJETKU SR ZO DŇA 24.7.1998, Z 4771/98 - 4373/98; 
ŽIADOSŤ Č.Z 3852/99 - 3469/99; 
žiAd0SŤ Č."Z 4122/99 - 3522/99; 
LISTINA O URČENÍ SÚPIS. ČÍSLA ZO DŇA 5.6.2000,Č.Z 3557/2000 - 2005/00; 
ŽIADOS_Ť b"ZÁPIS STAVIEB,Č.Z 4783/2000-2784/2000 
ŽIADOSŤ ZO'DŇA 12.5.88-237/88; 
HOSE<;·ZMLOVA·Č.1268-1264/1-88 ZO DŇA 20.10.88 - 3/89; 
LÍSTINA O URČENí SÚPISNÉHO ČÍSLA, Z 2849/2001-2576/01 
LISTINA O URČENÍ SÚPISNÉHO ČíSLA,Z 3245/01-2813/01 
HÓSP. ZML .,/Č. 13217/86-5.1/1531-78/87. " 
ŽIADOSŤ Č.Z 2848/01-1936/02., 
ŽIADOSt Č.Z 7383/00-2065/02., 
~i~g~~ŤOČ~~E~~~~0~~~~70~~JETKU SLOV.REP.,Č.Z 93/02-2066/02., 

Z'~JLUVA O NÁJME POZEMKU Č.4-198/2003 PRE ŠK-ŽU ŽILINA IČO:37811380,NA PARC.Č.5118/19 
OST.PL. O VÝMERE 1820 M2 NA DOBU OD 1.1.2003 DO 31.12 2018, PODĽA Č.N 3/03-1124/03; 
X 61/2004-1342/04; 
ZMLUVA O NÁJME NEHNUTEĽNOSTí Č.4-93/2003 PRE NASA SLOVAKIA,s.r.o.,ŽILINA,HEČKOVA 
2543; ICO:36405850 NA DOBU URČITÚ OD 1.JÚLA 2003 DO 30.JÚNA 2013,NA PARC.Č.5044 ZÁHRADA O 
VÝMERE 189-"M2,5045 ZAST.PL. O VÝMERE 310 M2,DOM Č.S.1783 NA PARC.Č. 5045, PODLA Č.N 
4fdr!li-;-Z616/04; 
ŽIAD0SŤ O :ZÁPIS STAVIEB,Č.Z 2160/04-2627/04; 
LľSTlNA Ó URČEN! SÚPIS. ČíSLA ZO DŇA 1. 7.2004, Č. Z Z 2727/04-2830/04; 
ŽIADOs1' Č; Z 4556/05-1000/06; 
ZÁMENNÁ ZMLUVA Č.V 7130/06 ZO DŇA 26.10.2006-3306/06; 
ROZHODNUTIE Č.X -257/07-MT-1627/08; 
ROZSUDOK Č.8C 45/2001-79 ZO DŇA 31.10.200'7,Č.Z 745/08-4838/08; 
ROZHODNUTIE Č.X -462/08-VM-5149/08; 
ROZHODNUTIE Č.X 20/09-MZ-1406/09; 
ŽIADOSŤ O ZÁPIS GEOM.PLÁNU,Č.Z 2940/09-2208/-09; 
ŽIADOSŤ O ZÁPIS G,EOM.PLÁNU,Č.Z 2940/09-2208/-09; 
DOHODA O ZRUŠENí A VYPORIADANí PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNíCTVA,Č.V 2838/09 ZO DŇA 
12.'6.2Ó09-2594/09; 
ROZHODNUTIE Č.X 363/09-VM-3955/09; 
Žiadosť 0 -zápis geom.p1ánu č.5/200'9., č. R 89/10-1916/10; 
zámenná zmluva Č.V 4950/10 zo di1a 23.6.2010-2793/10; 
Roz$udok c:j4C/5/200S-322,510522539,č.5Co/12/2010-347,č.Z 3380/10-2902110; 
Zámenriá·zm1uva Č.V 2517/10 zo dňa 18.5.2010-2322/10; 
ŽIADOST Č.Z 8340/10-327/11 
ŽIADOSŤ Č:Z·7474/11-262/12 
ŽIADOSŤ Č.Z 4242/12-Uznesenie OS v ZA č.19Cb 1/2011-60, Uznesenie KS v ZA 
č.14Cob/48/2011-3014/12 

Zámenná zmluva č. V 9477/11 - z 02.08.2012 - 3589/12; 
ŽIADOSŤ Č.Z '7050/12-4304/12 
ŽIADOSŤ Č.Z 7666/12-4628/12 
Protokol k oprave chyby v katastrálnom operáte - č. X 414/12 - 5210/12i 
Dohoda o urovnaní č. V 7434/12 - z. 15.11.2012 - 5210/12; 
Zámenná zmluva č. V 9433/13 - z 20.12.2013 - 46/14; 
Žiadosť Č.Z 4887/14-3977/14 
Zámenná zmluva č. V 7430/14 - z 03.12.2014 - 6719/14; 
Žiadosť Č.Z 10193/14-6950/14 
Z-16Si/16-zápis stavby a GP č. 55/2015-2069/16 
Z-1652/16-zápis stavby a GP č.54/2015-2071/16 
Z-3100/l7-Rozhodnutie OÚZA Č.UP 1/2017-2238/17 
Z-1089/17-Rozsudok OS ZA č.4C/34/2002,Uznesenie OS ,ZA č.k.19Cb 
1/2011,č.k.17C/157/2016,spis.zn.19Cb/154/2016-2244/17 
V 7736/2017 - Zámenná zmluva č.453/2017 - vklad povolený dňa 04.10.2017 - 6083/17; 
V 4997/2017 - Kúpna zmluva, vklad povolený dňa 14.11.2017 - 6145/17; 
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~Z-9794/17-žiadosť-521/18 
V 326;2018 - Zmluva o prevode vlastníckého práva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 
874604-099/2017/0320-Ša, vklad povolený dňa 20_.03.2018 - 1705;18; 
V 10992/2017 - Kúpna zmluva, vklad povolený dňa 16.03.2018 - 1706/18i 
V 3361/2018 - Darovacia zmluva, vklad povolený dňa 04.05.2018 - 2702/18 
Z-8289/18-Úradný záznam-7200/18 
V 8349/2018 - Zámenná zmluva č. 460/právne/2018, vklad povolený dňa 30.01.2019 - 683/19; 
V 1800/2019 - Zmluva o zrušení vecného bremena, vklad povolený dňa 01.04.2019 - 2612/19; 
V 4353/2018 - Kúpna zmluva č. 131/2018, vklad povolený dňa 02.04.2019 - 2772/19; 
V 1016/2019 - Zámenná zmluva, vklad povolený dňa 02.04.2019 - 2782/19; 
Z-2432/19-RQzhodnutie QU-ZA-PLO-2019/015492/VAL-3487/19 
V 10992/2017 - Kúpna zmluva, vklad povolený dňa 16.03.201S - 1706/18; 
V 9941/2018 - Zmluva o prevode vlastnictva č. 00851/20185-PKZP-K40066/18.00 - vklad 
povolený dňa 21.05.2019 - 4471/19; 
V 9941/2018 - Zmluva o prevode v1as'tníctva č. 00851/2018-PKZP-K40066/18.00 - vklad 
povolený dňa 21.05.2019 - 4471/19; 
Z 8686/2019 - Žiadosť o zlúčenie LV - 10350/19; 
R 2098/2019 Žiadosť o opravu výmer - 10867/19 
Z 9359/2019 - Žiadosť o výmaz stavby č. 19453/2019-60847/2019-0S-MI - 1412/2020 

ČASŤ C: ŤARCHY 

Por.č.: 1 
ZRIAĎUJE SA VECNE BREMENO PRÁVA UŽíVANIA ČASTI BUDOVY Č.S. 3729 NA PARC.Č.4966/l6 PRE 
VSTUP A PRÁvo PRECHODU PRE VÚD ŽILINA DO OSTATNYCH BUDOV VÚD, DO DOBY DORIEŠENIA SAMOST. 
VCHODOV DO OBJEKTOV VÚD, Z 4771/98-4373/98; 
Por.č.: 1 

VECNÉ BREMENO PRE MV SR SEKCIU CO-POVINNOSŤ VLASTNíKA STRPIEŤ NA PARC.Č.4955/16 KRYT CO, 
ZABEZPEČIŤ PRÁvo PRíSTUPU A MANIPUL. V OBJEKTE, PODĽA V 1958/93-{845/93), Z 4771/98 -
4373/98; 
Por.č.: l 

V ZMYSLE § 9 ODS.5 ZÁKONA SA ZRIAĎUJE NA PARCELÁCH KN Č.70S7 A 5059/2 VECNÉ BREMENO PRÁVA 
PRECHODU PRE VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI KN PARC.Č-,S059Í22,ROZH.Č.99/00070/0Ú-OPPLH,Č.Z 
4841/99 - 96/01;2685/01., 
Por.č.; 1 

VECNÉ BREMENO NA PARC.Č.6564/6 V PROSPECH PPCom,S.R.O.,NÁMETIE Ľ.ŠTÚRA 1,011 87 
ŽILINA,IČO:36382744 SPOČíVAJÚCE V PRÁVE PRÍSTU-PU A PRECHODU NA POZEMOK PARC.Č.6564/4~PODĽA 
Č.V 1866/08-1339/08; 
Por.č.: l 
ZRIAĎUJE SA VECNÉ BREMENO SPOČÍVAJÚCE V POVINNOSTI VLASTNÍKA ZAŤAŽENEHO POZEMKU Č. 5099/5 
TRPIEŤ ULOŽENIE INŽINIERSKEJ SIETE, A TO KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY SLÚŽIACEJ VLASTNÍKOM 
POZEMKOV PARC.Č. 5038/11, PARC.Č. 5038/12, PARC.Č. 5038/10, PARC.Č. 5038/9, PARC.č'. 
5038/3, PARC.Č. 5038/8, PARC.Č. 5038/29, PARC.Č. 5038/30, PARC.Č. 5038/4, STAVBY- BYTOVÝ 
DOM SEKCIA A POSTAVENÝ NA PARC.Č. 5038/11, STAVBY- BYTOVÝ DOM SEKCIA B POSTAVEN~ NA 
PARC.Č. 5038/10 A STAVBY- BYTOVÝ DOM SEKCIA C -POSTAVENÝ NA PARC.Č. 5038/9, VŠETKO 
NACHÁDZAJÚCE SA V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ ŽILINA, TAK AKO JE TÁTO PRÍPOJKA URČENÁ V GP. Č. 
19/2008 VYHOTOVENÉHO ING. BEÁTOU ŠVAŇOVOO DŇA 14.4.2008, AUTORIZAČNE OVERENÉHO ING. BEÁTOU 
ŠVAŇOVOU A ÚRADNE OVERENÉHO spRAvou KATASTRA V ŽILINE DŇA 12.5.2008 POD Č. 744/0B A V 
PRÁVE VLASTNíKOV VYŠŠIE UVEDENÝCH NEHNUTEĽNOSTí VSTÚPIŤ NA POZEMOK PARC.Č. 5099/5 ZA 
ÚČELOM UŽÍVANIA A ÚDRŽBY TEJTO PRíPOJKY V ROZSAHU MAXIMÁLNE 2 M OD OSI URČENEJ VO VYŠŠIE 
UVEDENOM GEOMETRICKOM PLÁNE Č. 19/2008, PODĽA ZMLUVY Č" V 3256/2009 ZO DŇA 10.6.2009~ 
2406/09 
Por.č.: 1 

Vecné bremeno-prechod peši a prejazd motorovými vozidlami cez parc.č.126B/l v prospe~h 
vlastníka parc.č.1268/9 v rozsahu, vyznačenom geom.p1ánom č.33/2009 zo dňa 
l8.12.2009,podľa Č.V 2517/10 zo dňa 18.5.2010-2322/10; 
Pór.č.: 1 

Vecné bremeno-povinnosť dodávať za úhradu teplo a teplú úžitkovú vodu z kotolne č.s.8204 
vlastnikovi domu č.s.236 na parc.č.1268/2. V pripade zbúrania starej a postavenia novej 
kotolne povinnosť dodávať za úhradu teplo a teplú úžitkovú vodu vlastníkovi domu č.s.236 
na parc.č.1268/2 z novopostavenej kotolne, podľa Č.V 2517/10 zo dňa 18.5.2010-2322/10i 
Por.č.: 1 

Vedné bremeno spočivajúce v práve prechodu a prejazdu osobným motorovým vozidlom cez 
nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 5059/52 - zast. plochy a nádvoria o výmere 172 
m2, pozemok registra CKN parc.č. 5059/53 - zast. plochy a nádvoria o výmere 5l0_m2 -
vytvorené GP č. 27/2010 - v prospech vlastnika pozemku registra CKN parc.č. 5Q59/1~,;- orná 
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pôda o výmere 3358 m2 - podľa zmluvy o zriadení vecného bremena č. V 8573/11 - z 
06.02.2012'- 3609/12; 
Por.č. ': 1 

Vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu osobným motorovým vozidlom cez 
nehnuteľno~ti: pozemok regi~tra CKN parc.č. 5059/52 - zast. plochy a nádvoria o výmere 172 
m2~ pozemok registra CKN parc.č. 50'59/53 - zast. plochy a nádvoria o výmere 510 m2 -
vytvoren,é GP Č. 27/2010 , pozemok registra CKN 5059/62 - orná pôda o výmere 10 m2 - v 
prospech vlastníka pozemku registra CKN parc. Č,, 5059/14 - orná pôda o výmere 214 m2 , 
p(Ízefnku registra CKN parc.č. 5059/15 - orná pôda o výmer_e 1194 m2, pozemku registra CKN 
parc.č. 5059/16 - orná pôda o výmere 1194 m2, pozemku registra CKN parc.č. 5059/17 - orná 
p6da d.vým~re 1194 m2 - podľa zmluvy o zriadení vecného bremena č. V 8573/11 - z 
06~92;~Óí2_~ 3609/12; 
Por.c., 1 

Vecné' ,bremeno, ktorému zodpovedá právo výstavby, uloženia a nerušeného prevádzkovania 
p1ynoVého.potrubia, vrátane jeho údržby, opráva zmien ako aj právo vstupu, vjazdu, 
prechodu ~ prejazdu motorovým vozidlom za účelom prevádzky, kontroly, údržby, opráv 
a/alebo zmien plynového potrubia, vrátane jeho súčasti a príslušenstva, a to v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne č. 10 - 215/2013 cez nehnuteľnosti: pozemok registra CKN 
parc.č. 5901 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2032 m2, pozemok registra CKN parc.č. 6576 
- zast. plochy a nádvoria o výmere 7223 m2 - v prospech: MUDr. Mária Muráriková, rod. 
Galová, nar. 04.12.1953, Brodno 374, 01014 Žilina - podľa č. V 251/14 - z 03.02.2Ó14 -
704/14;2782/19; 
Por.č;: 1 

Vecné bremeno, ktorému zodpovedá právo prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť: pozemok 
registra CKN parc.č. 5901 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2032 m2 - v prospech 
vlastÍlíka '-nehnuteľnosti: p'ozemok registra CKN parc.č. 6561/6 - ost. plochy a nádvoria o 
výn1ere i 526"m2 - podľa Č. V 6571/14 - z 10.09.2014 - 4939/14;2782/19; 

Por'. č': : l· , 
Z 81'1812015 - Zriaďuje sa vecné bremeno na priznanie práv 
zriadenla,'výstavby, prevádzky, kontroly, údržby a opravy teplovodného pótrubia, vstup na 
parcely p~šo,osobnými alebo nákladnými automobilmi a pracovnými me,chanizmami a právo 
strpieť ods,traňovanie,okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a 
spoľahlivosť tepelného napajáča cez parcelu registra CKN 6561/1 - ost.pl. o výmere 9068 m2 
vyznačenom rozsahu v prospech Žilinskej teplárenskej,a.s.,Košická 11,Žilina podľa GP 
č.20/2015-1888/2015; 245/16, 2782/19; 
Por.č.: 1 

Z-698/16-Vecné bremeno práva uloženia podzemného elektrického vedenia a pre ochranné pásmo 
1m na každú stranu od vedenia na CKN parcely č.5118/9-ost.pl.o výmere 17785 
m2, 5118/Z0-ost .pl. o' výmere 3796 m2, SIl8/2Z-ost .pl. o výmere 650 m2, SIl8/23-ost .pl. o výmere 
1166 m2 v rozsahu dielov uvedených v GP č.28/2015 v prospech SSE-D,a.s.,Žilina-3354/16 

Por.e.': 1; 
Vecné 'brenie'no spočívajúce v práve umiestnenia jestvujúcich inžinierskych sietí (podzemné 
miestne a oznamovacie káble), vrátane práva ich užívania a prístupu k nim za účelom ich 
periodických a mimoriadnych prehliadok, kontrolnej činnosti, manipulácie súvisiacej s 
prevádzkou -inžinierskych sietí a vykonávania ich revízií, údržby, rekonštrukcie a opráv, 
pripadne demontážnych prác, v rozsahu vyznačenom v GP Č. 87/2016 - na nehnuteľnosti: 
pozemok registra CKN parc.č. 2727/39 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 112'9 m2 - v 
prospech: SR - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, IČO: 31364501, Klemensava 8, 
81361 Bratislava - V~326/2018-l705/2018; 

Por.č.: 1 
Vecné bremeno do katastra nehnuteľností spočívaj~ce v práve prechodu a prejazdu cez 
nehnuteľnosti: poz,emky parc.č.CKN 5901 - zast. plocha a nádvoria o výrr.ere 2030 m2, 
parc.č.CKN 6561/1 - ost. plocha o výmere 9066 m2, parc.č.CKN 6561/19 - zast. plocha a 
nádvoria o výmere 14 mZ - v prospech vlastníka nehnuteľností: pozemkov parc.č.CKN 6561/6 -
ost. plocha o výmere 508 m2, parc.č.CKN 656l/15 - zast. ploCha a nádvorie o výmere 3 m2, 
pare.č.eKN 6561/16 - zast. plocha a nádvorie o výmere 15 m2 podľa V-11448/20l9 - 562/2020, 

Iný údaj 

Por.č.: ľ 
ROZHODNUTíM SKOLSKEJ A KULT.KOMISIE ONV V ŽILINE Č. 89/1963 ZO DŇA 5.11.1963 BOLA DO 
ÚSTREDNEHO ZOZNAMU KULT. PAMIATOK SR ZAPíSANÁ PAMIATKA ŠKOLA-PARC.Č.1268/2-1509/98;2627/04; 
Por.č.: 1 

LIST VL.I100-3039/02., 
Por.č.: 1 

LIST VL.7783-1688/05i 
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Iný u<;iej 

Por . č .: 1 
LIST VL .7 932- 132 1 j06i 
Po r .č .: 1 

LIST VL. 7937 {VEC .BREMENO)-1420;06 i 
PO r. Č .: 1 

LI ST VL. 7501 -1 627 ; 08 ; 
Por . č .: 1 

LIS T VL . 826 {VECNÉ 8REMENO) - 448 4;08 i 
Por .č.: l 

LIST VL . 8377 , 8378 , 8379 , 8380 , 7982 , 4875 , 8512 VEC . 8REMENO- 2406/09 ; 3897/09 ; 

Objedn'vk" ::; Jlf / 20 II 
Vyhotovil: Bc. Eleonó1 onOfrejOVá 

VYHOTOVIL, OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA V MENE ÚGKK SR 

I 



ŽiLINSKÁ UNIVERZITA V tlLlNE 
Akademický senát 

VÝPIS 
zo zápisu zo zasadnutia Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline 

(ďalej len "AS UNIZA"), konaného v 'pondelok 29. marca 2021 od 13:00 hod. 
online, prostredníctvom videohovoru 

v tíme org-uniza-akademicky _ senat aplikácie MS Teams. 

Pritomní (podľa prezenčnej listiny): 31 členov AS UNIZA, od 8-, bodu programu 29 členov 
ASUNIZA. 

Rokovanie viedol: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., predseda AS UNIZA. 

Rokovanie otvoril predseda AS UNIZA a privítal prítomných členov a hostí. Na základe 
prezenčnej listiny - zoznamu účastníkov v systéme ODVate konštatoval, že v súlade s čl. 9 
ods. 12 Rokovacieho poriadku AS UNIZA je AS UNIZA uznášaniaschopný. Následne prečítal 
navrhovaný program rokovania a dal o ňom hlasovať prostredníctvom systému OnVote. 

Výsledky hlasovania: ZA: 30; PROTI: O; ZDRŽAL SA: O; Nehlasovali: 1 

Uznesenie: AS UNIZA schvaľuje návrh programu rokovania AS UNIZA v zmysle čl. 9 
ods. 14 Rokovacieho poriadku AS UNIZA. 

Ôsme zasadnutie AS UNIZA sa riadilo nasledovným programom rokovania: 

PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Prerokovanie vyhlásenia Akademického _senátu UNIZA k pripravovanému návrhu novely 
zákona o vysokých školách a k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. (materiál 
Č. l) 

2. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám volieb do AS UNIZA. (materiál č. 2) 
3. Návrh na schválenie člena Spr!Ívnej rady UNIZA, ktorého navrhuje na vymenovanie rektor 

UNIZA. (materiál č. 3) 
4. Návrh rozpočtu výnosov a nákladov Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2021. (materiál 

č.4) 

5. Návrh Dodatku č. 4 k Smernici č. 108 - Štipendijný poriadok. (materiál č. 5) 
6. Návrh Študijného poriadku Strojníckej fakulty UNIZA. (materiál Č. 6) 
7. Výpožička historickej budovy "A" spolu s pril'ahlými nehnuteľnosťami z dôvodu jej 

obnovy v spolupráci s eVTI SR, v rámci projektu "Podpora národného systému 
pre popularizáciu výskumu a vývoja - PopVaT II". (materiál č. 7) 

8. Rôzne 
a) Rozvoj športovej infraštruktúry v spolupráci s mestom a VÚC 

Všetky hlasovania kjednotlivým bodom rokovania prebiehali prostredníctvom systému 
OnV ote a zabezpečovala ich Sčítacia komisia AS UNIZA. 
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7. 

Návrh predložil rektor UNIZA prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., ktorý uviedol, že UNIZA je 
vlastníkom historickej budovy "A", ktora sa nachádza v centre Žiliny. Budova má vel'mi 
vhodnú polohu aj pre d'alšie aktivity univerzity. Už niekol'ko rokov sa univerzita snaŽí získať 
finančné prostriedky na rekonštrukciu tejto budovy. Pri hľadaní riešení na rekonštrukciu 
historickej budovy máme možnosť spolupracovať s Centrom vedecko-technických informácii 
SR (ďalej len "CVTI SR"), v rámci projektu Podpora národného systému pre popularizáciu 
výskumu a vývoja - PopVaT Il. Výsledkom riešenia projektu bude vytvorenie "Centra vedy" 
v Žiline. Čo sa týka podmienok rekonštrukcie budovy "A", je nutné, aby ho realizovalo CVTI 
SR, lebo je nositeľom realizácie projektu, preto je potrebné vypožičať budovu "A'" CVTI SR. 
V rámci realizácie tohto projektu dôjde k rekonštrukcii budovy "A" a k zakúpeniu exponátov. 
Po dobe udržateľnosti nám bude budova vrátená späť bez nárokov na refundácie nákladov 
na rekonštrukciu. Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing prof Ing. Jozef Ristvej, 
PhD. prostredníctvom prezentácie s vizualizáciami priblížil vzhľad budovy, jej okolia 
i interiéru po rekonštrukcii. Dodal j že budova je pamiatkovo chránená, preto musia byť 
dodržané podmienky pamiatkového úradu. Prezentácia obsahovala aj vizualizáciu vnútorného 
priestoru jednotlivých podlaží budovy. Ďalej objasnil ako sa univerzita zúč&Stňuje 
na popularizácii vedy v spolupráci s CVTI . V závere uviedol, že má ísť o interaktívne centrum 
vedy a techniky. Prorektor pre rozvoj prof. Ing. Josef Vičan, CSc. požiadal o podporu návrhu. 
Konštatoval, že zo strany univerzity ako aj eVTI SR je záujem, aby aktivita bola úspešná. 
Dodal, že nakoľko ide o národnú pamiatku, musí byť konzultované s pamiatkovým úradom, 
do akej miery sa môže zasahovať do budovy, musí být' zachovaný ten istý ráz budovy. Predseda 
AS UNIZA požiadalo stanovisko predsedu Hospodárskej komisie prof. Ing. Tomáša Klieštika, 
PhD., ktorý uviedol, že väčšina členov komisie bola za návrh. Následne predseda AS UNIZA 
požiadal o stanovisko Legislatívnu komisiu. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. 
JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia odpoľÓča navrhnutý materiál 
na schválenie. Dodala, že komisia sa pýtala, či budú generované ďalšie náklady a či UNIZA 
bude môcť vykonávať stavebný dozor. Pripomienka týkajúca sa gramatickej úpravy bola 
uvedená v stanovisku komisie. V súvislosti s nákladmi rektor UNIZA uviedol, že všetky 
náklady by mali ísť v réžii eVTl SR resp. projektu. Univerzita sa bude zúčastňovať 
kontrolných dní počas rekonštrukcie. Čo sa týka gramatickej úpravy, bude prerokovaná 
pri ďalšej konzultácii s CVTI, V následnej diskusii predsedníčka Legislatívnej komisie, 
predseda AS UNIZA, predseda Pedagogickej komisie vyjadrili potešenie z takejto aktivity. 
Rektor UNIZA odpovedal na kladené otázky: RNDr. Hynka Bachratého, PhD. ohľadne 
premostenia budovy a predstavy o udržateľnosti od roku 2028; predsedu AS UNIZA ohl'adne 
bezproblémovej využiteľnosti priestorov; doc. Ing. Daniela Káčika, PhD. ohľadne exponátov
odpoveď doplnil aj prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing. AS UNTZA hlasoval 
o návrhu prostredníctvom systému OnVote. 

Výsledky hlasovania: ZA: 31; PROTI: O; ZDRŽAL SA: O; Nehlasovali: O 

Uznesenie Č. 66: AS UNIZA v zmysle § 13 ods. 1 písm. g) zákona, č. 176/2004 Z. z. 
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v platnom znení súhlasi s návrhom 
rektora na výpoži(!ku nehnutel'nosti vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline, vedených 
'Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na LV č. 111 vk. ú. Žilina ako: 

CKN parc. č 1268/1 ~ zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2477 m2, 

CKN parc. č.1268/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1921 m2, 
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CKN parc. ~. 1268/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 184 mZ, 
CKN parc. ~. 1268/7 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 307 mZ, 
CKN pa rc. č. 1268/10 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2, 

CKN parc. č. 1269 - záhrada o výmere 780 m2, 

dom č. s. 236 postavený na C KN pa rc. Č . 1268/2, ktorý je zap'saný v Ústrednom 
zozname pamiatko\'ého fondu SR pod číslom 1438/1, 
garáž č . s. 6487 postavená na C KN pa rc. Č. 1268/4, 

ktore dobsne neslúžia Žilinskej univerzite v Žiline na plnenie jej základných úloh, 
na dobu určitú do 31. 12.2028 pre Centrum vedecko-technických informácií SR so síd lom 
Lamačská cesta S/A, 811 04 Bratislava, IČO: 00151882, pričom počas doby výpožičky 
budú tieto nehnuteľnosti obnovené v rámci projektu ITMS 3130llT136 Podpora 
národného systému pre popularizáciu výs kumu a vývoja - PopVaT ll. 

v Ži line, dňa l. 4. 2021 

Zapísala: Ing. Irena Kubinová, tajomn íčka AS UNIZA 

doc . mg. Norbert Adamko, PhD. 
predseda AS UN IZA 

Strana j z J 




