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Dodatok č. 3 
k Protokolu č. 1 o zverení nehnute ľností do správy zo d ňa 24.03.2015 

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. 

 
Správca spravuje nehnuteľnosti zverené do správy Protokolom č. 1 o zverení 
nehnuteľností do správy zo dňa 24.03.2015 vrátane dodatkov (ďalej len „Protokol č. 1“). 
 

 
Čl. II. 

 
1. 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. 

 
2. Košický samosprávny kraj sa v súlade s vyššie citovaným zákonom stal vlastníkom 

pozemkov registra E KN v katastrálnom území Dedinky nachádzajúcich sa pod 
stavbami – cestami  3. triedy. 

 
3. Týmto dodatkom v Prílohe č. 1 k Protokolu č. 1 v bode č. 4 za slová „List vlastníctva: 

194“ vkladá sa  číslo „673“ a dopĺňajú sa položky s por. č. 2 a č. 3 : 
 

por.  LV  register   parc.  výmera   podiel   druh pozemku     obstarávacia cena 
číslo  číslo v m2    v €  
 

 2. 673  E 5521/1 2521 1/1 Lesné  pozemky  1 673,69 

 3. 673  E 5652/1 574 1/1 Lesné pozemky 381,08 
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Čl. III. 
 

1. Košický samosprávny kraj sa stal vlastníkom pozemku registra C KN v katastrálnom 
území Rožňava realizáciou uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 
č. 196/2015 zo dňa 16. februára 2015, ktorým bola schválená zámena pozemku vo 
vlastníctve Košického samosprávneho kraja za pozemok vo vlastníctve mesta 
Rožňava. 

 
2. Týmto dodatkom v Prílohe č. 1 k Protokolu č. 1 v bode č. 20 za slová „List vlastníctva : 

1719“ vkladá sa číslo „427“ a dopĺňa sa položka s por. č. 26 : 
 

por.  LV  register   parc.  výmera   podiel  druh pozemku  obstarávacia cena 
číslo   číslo v m2   v €  
 

 26. 427  C 2226/11 2397  1/1 ostatné plochy  11 913,09 
    
 

Čl. IV. 
 

1.  V rámci pozemkových úprav s cieľom sceľovania pozemkov sa Košický samosprávny 
kraj stal vlastníkom pozemkov registra C KN v katastrálnom území Silica a Gemerská 
Poloma. 

 
2. Týmto dodatkom v Prílohe č. 1 k Protokolu č. 1 dopĺňa sa : 
 

2.1. bod č. 30 s por. č. 1 : 
 

Okresný úrad Rožňava 
Katastrálne územie :  Silica 

 List vlastníctva : 2579 
 

por.  LV  register   parc.   výmera   podiel druh pozemku  obstarávacia cena 
číslo  číslo v m2    v €  
 

1. 2579 C 8276  39313 1/1 zastavané plochy   1 511,00 
              a nádvoria 
 
2.2. bod č. 31 s por. č. 1 až 6 : 

 
Okresný úrad Rožňava 
Katastrálne územie :  Gemerská Panica 

 List vlastníctva : 997 
 

por.  LV  register   parc.   výmera   podiel druh pozemku  obstarávacia cena 
číslo  číslo v m2    v €  
 

1. 997  C 1570  139 1/1 ostatné plochy  18,16
           

 2. 997 C 1572  1213 1/1 ostatné plochy    149,97 
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  3. 997  C  15952246 1/1 ostatné plochy 292,04 
            

4. 997  C 1628  269 1/1 zastavané plochy 178,58 
          a nádvoria   
5. 997 C 1632  3175  1/1 ostatné plochy  416,92 

            
 6. 997  C  1633 2474 1/1 ostatné plochy 304,39 
 
 

Čl. V. 
 
1. Košický samosprávny kraj v rámci konania o obnove evidencie niektorých pozemkov 

a právnych vzťahov k nim sa stal vlastníkom pozemkov registra E KN v katastrálnom 
území Drnava, Kováčová a Slavošove. 

 
2. V Prílohe č. 1 k Protokolu č. 1 : 
 

2.1. v bode č. 6 za slová „List vlastníctva: 374“ vkladá sa číslo „716“ a dopĺňajú sa 
položky s por. č. 3 až č. 6 : 

 
por.  LV  parcela  parc.    výmera   podiel   druh pozemku  obstarávacia cena 
číslo  číslo v m2    v €  
 

3. 716  E 513 14022 1/1  zastavané plochy  24 058,61
               a nádvoria     
4.  716  E 595/1  2251   1/1 zastavané plochy  3 862,21
              a nádvoria    
5. 716  E 986/2 1007  1/1 zastavné plochy 1 727,79 

          a nádvoria 
6.  716  E 1125/201 1338  1/1 zastavné plochy 2 295,71 

          a nádvoria 
 

2.2. v bode č. 9 za slová „List vlastníctva: 17“ vkladá sa číslo „226“ a dopĺňa sa 
položka s por. č. 2 : 

 
por.  LV  register  parc.    výmera   podiel   druh pozemku  obstarávacia cena 
číslo  číslo v m2    v €  
 

2. 226  E 191/103 74 1/1  ostatné plochy  126,97 
               
2.3. v bode č. 25 za slová „List vlastníctva: 593“ vkladá sa číslo „1237“ a dopĺňajú sa 

položky s por. č. 2 až č. 6 : 
 

por.  LV  register  parc.    výmera   podiel   druh pozemku  obstarávacia cena 
číslo  číslo v m2    v €  
 

2. 1237 E 4127/1 7052 1/1  zastavané plochy  12 099,65
               a nádvoria     
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3.  1237 E 4127/2  2233  1/1 zastavané plochy  3 831,33
              a nádvoria    
4. 1237 E 4129/2 2518  1/1 ostatné plochy 4 320,32
         
5.  1237 E 4129/101 927  1/1 ostatné plochy 1 590,52 
 
6.  1237 E 4129/201 1473 1/1 ostatné plochy 2 527,34 

           
 

Čl. VI. 
 

1. Vlastník k 01.11.2015 odovzdáva správcovi nehnuteľnosti uvedené v Čl. lI. až V. 
a správca potvrdzuje ich prevzatie.  

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

jeden správcovi a jeden sa priloží k návrhu na zápis Okresnému úradu Rožňava.    
 
 
 
V Košiciach dňa 27.11.2015                           V Košiciach dňa 18.11.2015 
 
 
Vlastník :  Správca:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                                       ................................................                                              
    JUDr. Zdenko Trebuľa       Ing. Zoltán Bartoš 
              predseda                                                                   riaditeľ                                                  


