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Dodatok č. 1  
k Protokolu č. 1 o zverení nehnute ľností do správy  

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  
sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice 
zastúpený:             Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ 
IČO:  35 555 777 
 
(ďalej len „správca“) 
 

Čl. I. 

 
Správca spravuje nehnuteľnosti zverené do správy Protokolom č. 1 o zverení 
nehnuteľností do správy (ďalej len „Protokol č. 1“). 

 
 

Čl. II. 
 
1. Uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 197/2015 zo dňa 

16. februára 2015 bol schválený prevod vlastníctva pozemku registra C 
KN parcelné č. 7011/6 o výmere 184 m2, zastavané plochy a nádvoria, v 
katastrálnom území Dobšiná, obec Dobšiná, okres Rožňava, vedený Okresným 
úradom Rožňava v liste vlastníctva č. 4037 vo vlastníctve Košického 
samosprávneho kraja. 
 

2. Týmto dodatkom sa v Prílohe č. 1 Protokolu č. 1 v bode č. 5 vypúšťa položka pod 
por. č. 3 :  

 
poradové LV parcela parcelné výmera druh  obstarávacia cena 

 číslo  číslo v m2  pozemku   v € 
_______________________________________________________________________ 

 
3.  4037 C 7011/6 184 zastavané plochy a nádvoria  122,15 

   
3. Vlastník odníma správcovi pozemok uvedený v bode 2 a potvrdzuje jeho 

prevzatie.  
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Čl. III.  
 

1. Košický samosprávny kraj sa v súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky 
s účinnosťou od 01.01.2004 stal vlastníkom stavieb - ciest 2. a 3. triedy, ktoré sú 
správcovi zverené do správy. 
 

2. Slovenská republika -  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik bol v katastri 
nehnuteľností zapísaný ako vlastník pozemkov registra E KN v katastrálnom 
území Gemerská Poloma, nachádzajúcich sa pod stavbou - cestou 2. triedy II/533 
a to :  

 
2.1. parc. č. 1793 o výmere 463 m2, trvalé trávne porasty 
2.2. parc. č. 1794 o výmere 2657 m2, trvalé trávne porasty  
2.3. parc. č. 1795 o výmere 292 m2, trvalé trávne porasty 
2.4. parc. č. 1796 o výmere 3275 m2, lesné pozemky  
2.5. parc. č. 1808 o výmere 433 m2, lesné pozemky.  

 
3. V súlade s § 3b zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov do vlastníctva vyššieho územného celku 
prechádzajú z majetku štátu pozemky pod stavbami, ktoré prešli do vlastníctva 
vyššieho územného celku podľa § 3 a § 3a citovaného zákona a osobitného 
predpisu, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou. 
 

4. V súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov bol Okresnému úradu Rožňava predložený protokol 
na zápis vlastníckeho práva v prospech KSK. 

 
5. Týmto dodatkom sa v Prílohe č. 1 Protokolu č. 1 dopĺňa bod č. 30 a to:  

 
30. Okresný úrad : Rožňava 

Katastrálne územie: Gemerská Poloma 
List vlastníctva: 2451 
 

poradové LV parcela parcelné výmera druh  obstarávacia cena 
 číslo  číslo v m2  pozemku   v € 

_______________________________________________________________________ 
 

1.  2451 E 1793 463 trvalé trávne porasty  307,39 
2. 2451 E 1794 2657 trvalé trávne porasty   1 763,98 
3. 2451 E 1795 292 trvalé trávne porasty  193,86 
4. 2451 E 1796 3275  lesné pozemky   2 174,27 
5. 2451 E 1808 433 lesné pozemky  287,47
  

   
6. Vlastník zveruje správcovi pozemky uvedené v bode 5 a správca potvrdzuje ich  

prevzatie.  
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Čl. IV.  
 
1. Košický samosprávny kraj v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná 

os 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, 
realizuje projekt s názvom „Cesty KSK 10 – Rožňava – napojenie na Rožňavu.“ 
 

2. Predmetná stavba bola odovzdaná vlastníkovi aj za účasti správcu na základe 
„Zápisu o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)“ 
zo dňa 10.11.2014 podľa jednotlivých stavebných objektov. 

 
3. Vlastník odovzdáva správcovi do správy technické zhodnotenie ciest 2. a 3. triedy 

uvedené v Prílohe č. 3 Protokolu č. 1 v celkovej sume 1 318 036,01 €, podľa 
jednotlivých stavebných objektov a zdrojov financovania: 
a) zo zdrojov Európskej únie v celkovej sume 1 120 330,60 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v celkovej sume 131 803,61 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v celkovej sume 65 901,80 

€ a to pod poradovými číslami: 
 

3. „Cesta II/533 smer Hnilec od križovatky II/535 s II/533“ v celkovej sume 
809 415,78 € : 
a) zo zdrojov Európskej únie v sume 688 003,41 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 80 941,58 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 40 470,79 € 

 
5. „Cesta II/549 Úhorná-Krásnohorské Podhradie“ v celkovej sume 132 054,26 €  

a) zo zdrojov Európskej únie v sume 112 246,12 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 13 205,43 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 6 602,71 € 
 

51. „Cesta III/52624  spojka Slavoška“ v celkovej sume 167 521,60 € : 
a) zo zdrojov Európskej únie v sume 142 393,36 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 16 752,16 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 8 376,08 € 

 
52. „Cesta III/52625  spojka Hanková“ v celkovej sume 209 044,37 € : 

a) zo zdrojov Európskej únie v sume 177 687,71 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 20 904,44 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 10 452,22 €. 

 
 

Čl. V. 
 

1. Košický samosprávny kraj v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná 
os 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, 
realizuje projekt s názvom „Cesty KSK 10 – Rožňava – napojenie na Rožňavu.“ 
 

2. Predmetná stavba bola odovzdaná vlastníkovi aj za účasti správcu na základe 
„Zápisu o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)“ 
podľa jednotlivých stavebných objektov a kolaudačného rozhodnutia 
pravoplatného dňa 24.02.2015.  
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3. Vlastník odovzdáva správcovi do správy technické zhodnotenie ciest 2. a 3. triedy 
uvedené v Prílohe č. 3 Protokolu č. 1 v celkovej sume 1 970 605,09 €, podľa 
jednotlivých stavebných objektov a zdrojov financovania: 
a) zo zdrojov Európskej únie v celkovej sume 1 675 014,33 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v celkovej sume 197 060,51 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v celkovej sume 98 530,25 

€ a to pod poradovými číslami: 
 

4. „Cesta II/535 Mlynky h. okres SNV/RV-Mlynky-križovatka II/535 s II/533“  
v celkovej sume 1 485 972,68 € : 
a) zo zdrojov Európskej únie v sume 1 263 076,78 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 148 597,27 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 74 298,63 €. 

 
44. „Cesta III/0679 Nižná Slaná - Kobeliarovo“ v celkovej sume 354 928,55 € : 

a) zo zdrojov Európskej únie v sume 301 689,27 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 35 492,86 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 17 746,43 € 

 
62. „Most č. 000587-005 - dočasné dopravné značenie“ v celkovej sume 

66 520,54 €  
a) zo zdrojov Európskej únie v sume 56 542,46 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 6 652,05 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 3 326,03 € 

 
107. „Most č. 067014-001 cez rieku Hnilec - dočasné dopravné značenie“ 

v celkovej sume 63 183,32 € : 
a) zo zdrojov Európskej únie v sume 53 705,82 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 6 318,33 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 3 159,17 € 

 
 

Čl. VI. 
 
1. Dodatok nadobúda účinnosť dňom 01.03.2015. 

 
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú  

určené vlastníkovi, jeden správcovi a jeden sa priloží k návrhu na zápis a výmaz 
správcu.    

 
V Košiciach dňa 24.3.2015                            V Košiciach dňa 10.03.2015 
 
Vlastník:        Správca:  
 
 
 
...............................................                              ................................................                                              
    JUDr. Zdenko Trebuľa       Ing. Zoltán Bartoš 
              predseda                                                                   riaditeľ                                                  


