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Dodatok č .  1  

 k Pro toko lu  o  zverení  hnuteľných vecí  do správy 
uzavretý podľa § 3 ods. 4 

Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja 
 
 
 
 
1. Odovzdávajúci 
    Vlastník:       Košický samosprávny kraj 
    zastúpený:  JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda  
    sídlo:   Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice 
    IČO:   35 541 016  

    (ďalej len „vlastník“) 
 
2. Preberajúci 
    Správca:   Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
    zastúpený:  Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ  
    sídlo:  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice     
    IČO:   35 555 777 

    (ďalej len „správca“) 
 

 
Čl. I. 

 
1. Týmto dodatkom vlastník odovzdáva správcovi do správy hnuteľné veci, a to 305 ks 

dopravných značiek (ďalej len „odovzdávané veci“), zverené v súlade s § 6a ods. 2 zákona 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 3 
ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja odo dňa 
01.03.2015 (v prílohe č. 1).  
 

2. Obstarávacia cena odovzdávaných vecí je 100 050,- €.  
 

3. Správca je oprávnený a povinný užívať odovzdávané veci v súlade s jeho činnosťou 
vymedzenou v zriaďovacej listine a hospodáriť s nimi v súlade so zákonom č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásadami 
hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja. 

 
4. Správca berie na vedomie, že odovzdávané veci uvedené v bode 1 tohto článku boli 

nadobudnuté v rámci projektu s názvom „Značenie kultúrnych a turistických cieľov na 
pozemných komunikáciách po tématických trasách“ na základe programu 
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 
(HUSK/0901/1.3.1/0023).  

 
5. Správca je povinný písomne oznámiť vlastníkovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré sa 

týkajú, môžu týkať, alebo súvisia s odovzdávanými vecami, a to bezodkladne, najneskôr 
do 3 pracovných dní od ich vzniku.  
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6. Správca je povinný oznámiť vlastníkovi každú poistnú udalosť na odovzdávaných 
veciach, a to bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od jej vzniku na odbor správy 
majetku a odbor kultúry a cestovného ruchu Úradu Košického samosprávneho kraja. 

 
7. Správca je povinný na požiadanie vlastníka bezodkladne predložiť informácie týkajúce sa 

monitorovania a využívania odovzdávaných vecí.  
 

 
 

Čl. II. 
 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú: 
1.1.  zoznam odovzdávaných vecí ako príloha č. 1, 
1.2.  projektová dokumentácia (obsahuje: technickú správu, celkovú situáciu, zoznam   

kultúrnych a turistických cieľov v KSK, zoznam dotknutých ciest vo vlastníctve KSK, 
zoznam cieľov KSK-UNESCO, grafický vzhľad návestných tabúľ a ilustračné 
fotografie, prehľadnú situáciu a prílohy umiestnenia dopravných značení, doklady, 
výkaz, výmer a rozpočet) ako príloha č. 2, 

1.3.  zoznam dopravných značení na CD nosiči ako príloha č. 3. 
 

2. Dodatok je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určených vlastníkovi a 
jeden správcovi. 

 
 
 
 
 
Košice, dňa 11.5.2015                                Košice, dňa 20.4.2015                                
 
Vlastník:                                                            Správca:  
 
 
 
 
................................................                                        ................................................                                              
    JUDr. Zdenko Trebuľa                                                       Ing. Zoltán Bartoš 
              predseda                                                                           riaditeľ 
 


