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Dodatok č. 6 
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. Geometrickým plánom č. 134/2015 zo dňa 11.1.2016 vyhotoveným GEODÉZIA 

ROZŇAVA s.r.o., Kosu Schoppera 22, 048 01 Rožňava, IČO: 36 210 161 
v katastrálnom území Plešivec, obec Plešivec, okres Rožňava došlo : 

 
1.1.  k zmene vo výmere pozemkov registra C KN, uvedených v Prílohe č. 1 Protokolu 

č. 1 v bode č. 15 s poradovými číslami :  
 

8. parc. č. 630/4, zastavané plochy a nádvoria z pôvodnej výmery 1578 m2         
na 1517 m2 a jeho obstarávacej ceny z 1 975,16 € na 1 898,81 €, 

 
9. parc. č. 632/3, zastavané plochy a nádvoria  z pôvodnej výmery 791 m² na 770 

m² a jeho obstarávacej ceny z 990,08 € na 963,79 €, 
 

10. parc. č. 633/3, zastavané plochy a nádvoria z pôvodnej výmery 532 m2 na 510 
m2 a jeho obstarávacej ceny z 665,89 € na 638,35 €, 

 
11. parc. č. 637/3, zastavané plochy a nádvoria  z pôvodnej výmery 53 m² na 50 m² 

a jeho obstarávacej ceny z 66,34 € na 62,58 €. 
 
1.2.  k vzniku novovytvoreného pozemku registra C KN  parc. č. 630/6 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 107 m², obstarávacia cena 133,94 €, ktorý sa dopĺňa v Prílohe 
č. 1 Protokolu č. 1 bod č. 15 s poradovým číslom 80.  
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Čl. III. 
 
1. Uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 474/2017 zo dňa 

20. februára 2017 bol schválený spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra 
C KN parc. č. 630/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 107 m2 v katastrálnom 
území Plešivec. 

 
2. Týmto dodatkom v Prílohe č. 1 Protokolu č. 1 v bode č. 15 vypúšťa sa položka s por. č. 

80 :  
 
por. č. parc. č.  výmera v m² druh pozemku obstarávacia cena v € 

80.   630/6 107  zastavané plochy  133,94 
    a nádvoria 
 
 

Čl. IV. 
 

Týmto dodatkom v Prílohe č. 1 Protokolu č. 1 v bode č. 20 s poradovým číslom 26 v stĺpci 
druh pozemku sa vypúšťa text „ostatné plochy“ a nahrádza sa textom „zastavané plochy a 
nádvoria“. 
 
 

Čl. V. 
 

   
1. Vlastník k 28.02.2017 odníma pozemok uvedený v Čl. III a  potvrdzuje jeho prevzatie.  
        
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú  určené vlastníkovi, jeden 

správcovi.  
 
 
V Košiciach dňa 7.3.2017 V Košiciach dňa 28.2.2017 
 
 
Vlastník:  Správca: 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                                  ................................................                                              
    JUDr. Zdenko Trebuľa  Ing. Zoltán Bartoš 
              predseda                                                                  riaditeľ                      
 


