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predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
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Košice, 1. 10. 2012  
 

ZÁZNAM O VÝSLEDKU HLASOVANIA ČLENOV SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH 
SPÔSOBOM ROKOVANIA PER ROLLAM 

 
V súlade s čl. 6 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ prebehlo v dňoch 28. 9. 2012 až 
1. 10. 2012 hlasovanie členov Správnej rady UPJŠ spôsobom rokovania „per rollam“:  
 
    Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 
Z.z. o nakladaní 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. v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas s uzavretím 
nájomnej zmluvy na prenájom: 
a) Odovzdávacej stanice tepla, nachádzajúcej sa v objekte UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach 
b) Odovzdávacej stanice tepla, nachádzajúcej sa v objekte UPJŠ na Tr. SNP 1 v Košiciach 
    a to medzi UPJŠ v Košiciach a TEKO a. s. Košice na dobu 15 rokov, pričom pred 
uplynutím dohodnutej doby nájmu bude možné realizovať ukončenie platnosti oboch 
nájomných zmlúv výpoveďou aj bez udania dôvodov najviac s 3-mesačnou výpovednou 
dobou. Akademický senát UPJŠ v Košiciach udelil predchádzajúci súhlas s predmetným 
návrhom na svojom zasadnutí dňa 21. 6. 2012.  
  

 Výsledky hlasovania:  

Počet členov SR: 13 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 1 
 

Uznesenie č. 12/2012: 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z.z. 
o nakladaní 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. v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas s uzavretím 
nájomnej zmluvy na prenájom: 
a) Odovzdávacej stanice tepla, nachádzajúcej sa v objekte UPJŠ, Jesenná 5 v Košiciach 
b) Odovzdávacej stanice tepla, nachádzajúcej sa v objekte UPJŠ na Tr. SNP 1 v Košiciach 
a to medzi UPJŠ v Košiciach a TEKO a. s. Košice na dobu 15 rokov, pričom pred uplynutím 
dohodnutej doby nájmu bude možné realizovať ukončenie platnosti oboch nájomných zmlúv 
výpoveďou aj bez udania dôvodov najviac s 3-mesačnou výpovednou dobou. 
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