
2242/2015/OMP-37650 

Dodatok č .  3  
 k  P ro tok o lu  o  zve ren í  hnu teľn ých  v ec í  do  sp rávy  zo  dňa  29 .04 .20 15  

uzavretý podľa § 3 ods. 4 
Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja 

 
 
Vlastník:       Košický samosprávny kraj 
zastúpený: JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda  
sídlo:   Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice 
IČO:   35 541 016  

(ďalej len „vlastník“) 
 
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. 
 
Týmto dodatkom vlastník odovzdáva správcovi do správy hnuteľné veci (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, a to: 
1. osobné motorové vozidlo značky Škoda Fabia, inventárne číslo SAP č. 2000857, VIN: 

TMBPB46Y233691998, rok obstarania 2002, obstarávacia cena 13 639,38 €, zostatková 
cena 0,00 € odo dňa 19.11.2015, 

2. trvalé dopravné značenia odo dňa 01.12.2015, inventárne číslo SAP č. 9087134, rok 
obstarania 2015, obstarávacia cena 1,20 €, umiestnené na: 
2.1. ceste II/587 smer Revúca, ktorá križuje cestu I. triedy I/50. Dopravné značenie 

pozostáva z 1ks B6, 1ks E6 (12t), 1ks E12 (okrem dopravnej obsluhy). 
2.2. ceste II/587 smer Domica, ktorá križuje cestu I. triedy I/50. Dopravné značenie 

pozostáva z 1ks B6, 1ks E6 (12t), 1ks E12 (okrem dopravnej obsluhy). 
2.3. ceste II/526 smer Revúca, ktorá v kruhovom objazde križuje cestu I. triedy I/67. 

Dopravné značenie pozostáva 1ks vlepu B6, E6 (12t), E12 (okrem dopravnej 
obsluhy) nalepenom na existujúcom dopravnom značení, a ďalej za kruhovým 
objazdom z 1ks B6, 1ks E6 (12t), 1ks E12 (okrem dopravnej obsluhy). 

2.4. ceste II/535 smer Dedinky, ktorá križuje cestu I. triedy I/67. Dopravné značenie 
pozostáva z 1ks B6, 1ks E6 (12t), 1ks E12 (okrem dopravnej obsluhy). 

2.5. ceste II/587 smer Štítnik, ktorá križuje cestu I. triedy I/67. Dopravné značenie 
pozostáva z 1ks B6, 1ks E6 (12t), 1ks E12 (okrem dopravnej obsluhy). 

2.6. ceste II/533 smer Spišská Nová Ves, ktorá križuje cestu I. triedy I/67. Dopravné 
značenie pozostáva z 1ks B6, 1ks E6 (12t), 1ks E12 (okrem dopravnej obsluhy). 

2.7. ceste II/576 smer Herľany, ktorá križuje cestu I. triedy I/50. Dopravné značenie 
pozostáva z 1ks B6, 1ks E6 (12t), 1ks E12 (okrem dopravnej obsluhy). 

2.8. ceste II/552 smer Košice, ktorá v kruhovom objazde križuje cestu I. triedy I/79. 
Dopravné značenie pozostáva 1ks vlepu B6, E6 (12t), E12 (okrem dopravnej 
obsluhy) nalepenom na existujúcom dopravenom značení,  a ďalej za kruhovým 
objazdom z 1ks B6, 1ks E6 (12t), 1ks E12 (okrem dopravnej obsluhy). 

2.9. ceste II/582 smer Hlivištia, ktorá križuje cestu I. triedy I/50. Dopravné značenie 
pozostáva z 1ks B6, 1ks E6 (12t), 1ks E12 (okrem dopravnej obsluhy). 
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2.10. ceste II/582 smer centrum Michalovce, ktorá križuje cestu I. triedy I/18. Dopravné 
značenie pozostáva z 1ks B6, 1ks E6 (12t), 1ks E12 (okrem dopravnej obsluhy). 

 
Čl. II. 

 
1. Ďalej týmto dodatkom vlastník odovzdáva správcovi doklady súvisiace s hnuteľnou 

vecou uvedenou v Čl. I bod 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku, a to: 
a) Opatrenie na zvýšenie výberu mýta na spoplatnených úsekoch ciest I. triedy, 

II. Etapa, Košický kraj (Technická správa) - fotokópia,  
b) Opatrenie na zvýšenie výberu mýta na spoplatnených úsekoch ciest I. triedy, 

II. Etapa, Košický kraj (Výkazu dopravného značenia) - fotokópia,  
c) fotokópia rozhodnutí,  
d) projekt trvalého dopravného značenia č. 1 - Plešivec okres Rožňava, križovatka ciest 

I/50 a II/587 -1x, fotokópia 
e) projekt trvalého dopravného značenia č. 2 - Rožňava okres Rožňava, križovatka ciest 

I/67 a II/526 -1x, fotokópia 
f) projekt trvalého dopravného značenia č. 4 - k. ú. Dedinky – Mlynky  okres Rožňava, 

križovatka ciest I/67 a II/535 -1x, fotokópia 
g) projekt trvalého dopravného značenia č. 5 - k. ú. Henckovce  okres Rožňava, 

križovatka ciest I/67 a II/587 -1x, fotokópia 
h) projekt trvalého dopravného značenia č. 6 - Gemerská Poloma okres Rožňava, 

križovatka ciest I/67 a II/533 -1x, fotokópia 
i) projekt trvalého dopravného značenia č. 7 - k. ú. Bidovce, Svinica okres Košice 

okolie, križovatka ciest I/50 a II/576 -1x, fotokópia 
j) projekt trvalého dopravného značenia č. 9 - Komárov okres Trebišov, križovatka 

ciest I/79 a II/552 -1x, fotokópia 
k) projekt trvalého dopravného značenia č. 11. - Sobrance okres Sobrance, križovatka 

ciest I/50 a II/582 -1x, fotokópia 
l) projekt trvalého dopravného značenia č. 12 - Michalovce okres Michalovce, 

križovatka ciest I/18 a II/582 -1x, fotokópia. 
 

 
2. 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. 

 
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené vlastníkovi a jeden  

správcovi. 
 
 
Košice, dňa 16.12.2015                                Košice, dňa 9.12.2015                                
 
Vlastník:                                                            Správca:  
 
 
 
 
................................................                                        ................................................                                              
    JUDr. Zdenko Trebuľa                                                     Ing. Zoltán Bartoš 
              predseda                                                                         riaditeľ 


