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Dodatok č. 2  
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“) vrátane Dodatku č. 1.  

 
Čl. II. 

1. Uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 218/2015 zo dňa 
20. apríla 2015 bol schválený spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku 
registra C KN parcelné č. 7011/7 o výmere 1211 m2, vodné plochy 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. 4. :  

 
poradové LV parcela parcelné výmera druh  obstarávacia cena 

 číslo  číslo v m2  pozemku   v € 
________________________________________________________________ 

 
4.  4037 C 7011/7 1211           zastavané plochy a nádvoria  803,96 

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

prevzatie.  
 

4. Rozhodnutím Okresného úradu Rožňava č. OU-RV-OSZP-2014/010140 zo dňa 
18.12.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.01.2015 došlo k zmene druhu 
pozemku registra C KN parcelné č. 7011/7 o výmere 1211 m² zo „zastavané 
plochy a nádvoria“ na „vodné plochy“.  
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Čl. III.  
1. V kat. území Jablonov nad Turňou bolo ukončené konanie o obnove evidencie 

niektorých pozemkov a  právnych vzťahov k nim. V danom konaní sa zisťujú 
dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahov k nim a na ich základe sa 
zostavuje a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). 

 
2. V rámci vyššie uvedeného konania Košickému samosprávnemu kraju zapísali 

v kat území Jablonov nad Turňou do LV č. 1802 pozemky registra E KN, a to: 
 

a) parc. č. 299/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7778 m²,  
b) parc. č. 675/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 34205 m²,  
c) parc. č. 1183/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7040 m²,  
d) parc. č. 1183/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 888 m²,  
e) parc. č. 1184/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6578 m²,  
f) parc. č. 1184/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1091 m²,  
g) parc. č. 1184/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1574 m²,  
h) parc. č. 1199/101, zastavané plochy a nádvoria o  výmere 69 m².  
 

3. Týmto dodatkom sa Príloha č. 1 Protokolu č. 1 dopĺňa o bod č. 31. takto:   
 
    31. Okresný úrad Rožňava 
          Katastrálne územie: Jablonov nad Turňou 
          List vlastníctva: 1802 
 
Poradové 
číslo LV Parcela 

Parcela 
číslo 

Výmera  
v m2 

Podiel  
Druh pozemku 

    Obstarávacia 
cena v EUR 

1. 1802 E 299/1 7778 
1/1 zastavané plochy a 

nádvoria 13 345,30 

2. 1802 E 675/1 34205 
1/1 zastavané plochy a 

nádvoria 58 688,12 

3. 1802 E 1183/2 7040 
1/1 zastavané plochy a 

nádvoria 12 079,06 

4. 1802 E 1183/4 888 
1/1 zastavané plochy a 

nádvoria 1 523,61 

5. 1802 E 1184/1 6578 
1/1 zastavané plochy a 

nádvoria 11 286,37 

6. 1802 E 1184/2 1091 
1/1 zastavané plochy a 

nádvoria 1 871,91 

7. 1802 E 1184/3 1574 
1/1 zastavané plochy a 

nádvoria 2 700,63 

8. 1802 E 1199/101 69 
1/1 zastavané plochy a 

nádvoria 118,39 
   
4. Vlastník odovzdáva správcovi pozemky uvedené v bode 3. a správca  potvrdzuje 

ich prevzatie.  
 

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.“ 
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2. Vlastník odovzdáva správcovi do správy technické zhodnotenie stavieb (cesta, 
most) uvedených v Prílohe č. 3 Protokolu č. 1 realizovaných v rámci projektu v 
celkovej sume 237 798,23 €, podľa jednotlivých stavebných objektov a zdrojov 
financovania: 
a) zo zdrojov Európskej únie v celkovej sume 202 128,50 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v celkovej sume 23 779,82 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v celkovej sume 11 889,91 

€  
a to pod poradovými číslami: 
 
16. Cesta III/050154 Gombasek - SIlica v celkovej sume 164 143,56 € : 

a) zo zdrojov Európskej únie v sume 139 522,03 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 16 414,36 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 8 207,18 € 

 
123. Most č. 526-065 cez potok pred Gočaltovom v celkovej sume 73 654,67 €  

a) zo zdrojov Európskej únie v sume 62 606,47 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 7 365,47 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 3 682,73 € 

 
3. Súčasne vlastník odovzdáva správcovi do správy investičný majetok - náklady na 

vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb uvedených v bode 2 tohto článku 
v celkovej výške 87 423,75 €. 
   

4. Predmetné stavby boli odovzdané vlastníkovi aj za účasti správcu na základe 
„Zápisu o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)“ 
zo dňa 17.12.2014 podľa jednotlivých stavebných objektov a boli skolaudované 
dňa 02.04.2015. 

    
       
       Čl. V. 
1. Dodatok nadobúda účinnosť dňom 01.05.2015. 

 
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 26.5.2015         V Košiciach dňa 15.05.2015 
 
Vlastník:        Správca:  
 
 
 
 
 
 
...............................................                                       ................................................                                              
    JUDr. Zdenko Trebuľa       Ing. Zoltán Bartoš 
              predseda                                                                   riaditeľ                                                  


