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Dodatok č. 1  
k Protokolu č. 2 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. 2 o zverení 
nehnuteľností do správy (ďalej len „Protokol č. 2“). 
 

Čl. II. 
 
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 8 - Trebišov - napojenie obcí na Trebišov a 
Sečovce.“ 
 

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 05.12.2014 a „Zápisu o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo 
jej dokončenej časti)“ zo dňa 06.03.2015 podľa jednotlivých stavebných objektov. 

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

uvedených v Prílohe č. 3 Protokolu č. 2 v celkovej sume 1 311 904,50 €, podľa 
jednotlivých stavebných objektov a zdrojov financovania: 

 
a) zo zdrojov Európskej únie v celkovej sume 1 115 118,818 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v celkovej sume 131 190,45 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v celkovej sume 65 595,22 

€  
a to pod poradovými číslami: 
 

81. Most č. 050211/4 pred  Zemplínskou Teplicou v celkovej sume 11 684,52 €: 
  a) zo zdrojov Európskej únie v sume 9 931,84 € 
  b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 1 168,45 € 
  c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 584,23 € 
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82. Most č. 050211/5 pred  Zemplínskou Teplicou v celkovej sume 12 968,41 €: 

  a) zo zdrojov Európskej únie v sume 11 023,15 € 
  b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 1 296,84 € 
  c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 648,42 € 
 

66. Cesta III/553006 Parchovany - Božčice - príjazdná v celkovej sume   
201 511,56 €: 

 a) zo zdrojov Európskej únie v sume 171 284,83 € 
 b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 20 151,16 € 
 c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 10 075,58 € 

 
6. Cesta III/050211 Sečovce - Zemplínska Teplica v celkovej sume 614 134,79 €:  

a) zo zdrojov Európskej únie v sume 522 014,57 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 61 413,48 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 30 706,74 € 
 

6. Cesta III/050211 Sečovce - Zemplínska Teplica v celkovej sume 2 044,38 €:  
a) zo zdrojov Európskej únie v sume 1 737,72 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 204,44 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 102,22 € 
 

6. Cesta III/050211 Sečovce - Zemplínska Teplica v celkovej sume 9 626,81 €:  
a) zo zdrojov Európskej únie v sume 8 182,78 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 962,68 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 481,34 € 
d) neoprávnený výdavok vo výške 0,01 € 
 

6. Cesta III/050211Sečovce - Zemplínska Teplica v celkovej sume 2 869,72 €:  
a) zo zdrojov Európskej únie v sume 2 439,26 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 286,97 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 143,49 € 
 

6. Cesta III/050211Sečovce - Zemplínska Teplica v celkovej sume 14 704,66 €:  
a) zo zdrojov Európskej únie v sume 12 498,96 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 1470,47 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 735,23 € 
 

6. Cesta III/050211Sečovce - Zemplínska Teplica v celkovej sume 3 116,78 €:  
a) zo zdrojov Európskej únie v sume 2649,26 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 311,68 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 155,84 € 
 

6. Cesta III/050211Sečovce - Zemplínska Teplica v celkovej sume 10 763,50 €:  
a) zo zdrojov Európskej únie v sume 9 148,98 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 1 076,35 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 538,18 € 
 

6. Cesta III/050211Sečovce - Zemplínska Teplica v celkovej sume 50 767,03 €:  
a) zo zdrojov Európskej únie v sume 43 151,98 € 
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b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 5 076,70 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 2 538,35 € 
 

83. Most č. 050211/Z1 v Sečovciach v celkovej sume 1 875,85 €:  
 a) zo zdrojov Európskej únie v sume 1 594,47 € 
 b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 187,59 € 
 c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 93,79 € 

 
8. Cesta III/050213 Sečovce - Veľký Ruskov v celkovej sume 12 525,12 €:  

a) zo zdrojov Európskej únie v sume 10 646,35 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 1252,51 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 626,26 € 

 
8. Cesta III/050213 Sečovce - Veľký Ruskov v celkovej sume 12 218,13 €:  

a) zo zdrojov Európskej únie v sume 10 385,41 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 1 221,81 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 610,91 € 
 

1. Cesta II/552 Slanec - št. hranica Ukrajina - Kučany v celkovej sume 12 408,17 
€:  
a) zo zdrojov Európskej únie v sume 10 546,94 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 1 240,82 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 620,41 € 
 

10. Cesta III/50215 Horovce - Albínov v celkovej sume 277 562,82 €:  
a) zo zdrojov Európskej únie v sume 235 928,40 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 27 756,28 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 13 878,14 € 
 

53. Cesta III/55337 Biel - Čierna nad Tisou v celkovej sume 61 122,26 €:  
a) zo zdrojov Európskej únie v sume 51 953,91 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 6 112,22 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 3 056,11 € 
d) neoprávnený výdavok vo výške 0,01 €. 
 

4. Súčasne vlastník odovzdáva správcovi do správy investičný majetok - náklady 
na vypracovanie projektovej dokumentácie  v rámci Regionálneho operačného 
programu, prioritná os 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú 
obslužnosť regiónov, realizuje projekt s názvom „Cesty KSK 8 - Trebišov - 
napojenie obcí na Trebišov a Sečovce“ v celkovej výške 98 198,50 €. 
 

Čl. III. 
 

1. Vlastník odovzdáva správcovi do správy investičný majetok - náklady na 
vypracovanie projektovej dokumentácie, týkajúce sa stavieb: 
 
a) ciest 2. a 3. triedy uvedených v Prílohe č. 3 Protokolu č. 2 pod položkami s  

poradovými číslami: 
 

1. Cesta II/552 Slanec - št. hranica Ukrajina a Kučany a  
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2. Cesta II/555 Michalovce - Kr. Chlmec  
v celkovej výške 4 481,54 €, číslo stavby 6300/0123 

 
b) mostov uvedených v Prílohe č. 3 Protokolu č. 2 pod položkami 

s poradovými číslami: 
 
    165. Most č.555/12 cez Latoricu v celkovej výške 2 599,68 €, číslo stavby  
            6300/0227 a  

                 101. Most č.552-025 cez rieku Ondava pri obci Sírnik v celkovej výške  
                         14 938,06 €, číslo stavby 6300/0626 

 
Čl. IV. 

 
1. Geometrickým plánom č. 34877649 - 008/2013 zo dňa 25.03.2013 vyhotoveným 

Stanislavom Turinským GEOTUR, 076 05  Cejkov 403 došlo v k. ú. Zemplín: 
 

a) k zmene výmery pozemku registra C KN parc. č. 154/2, zastavané plochy 
a nádvoria z výmery 16 767 m2 na  16 755 m2,  

 
b) k vytvoreniu nového pozemku registra C KN parc. č. 154/6, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 12 m²  
 
vedených Okresným úradom Trebišov v liste vlastníctva č. 586. 
 
2. Týmto dodatkom sa Príloha č. 1 k Protokolu č. 2 v bode č. 52.: 

 
a) mení v položke pod por. č. 1 výmera pozemku z 16 767 m² na 16 755 m² a 

jeho obstarávacia cena z ….€ na …..€ 
 

b) dopĺňa o položku pod por. č. 3.: 
  
poradové LV parcela  parcelné    výmera  podiel     druh              obstarávacia  

 číslo   číslo    v m2          pozemku          cena v €  
_______________________________________________________________ 

 
3.  586 C   154/6     12        1/1  zastavané plochy      ………… 
                                                                       a nádvoria   

   
3. Vlastník odovzdáva správcovi pozemok uvedený v bode 2 písm. b) tohoto článku  

a správca potvrdzuje jeho prevzatie.  
 

Čl. V. 
 
1. Geometrickým plánom č. 99/2014 zo dňa 11.11.2014 vyhotoveným GEODÉZIA 

Trebišov, s. r. o., M. R. Štefánika 1755, 075 01  Trebišov došlo v k. ú. Zemplín: 
 
a) k zmene výmery pozemku registra C KN parc. č. 154/2, zastavané plochy 

a nádvoria z výmery 16 755 m2 na  16 023 m2,  
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b) k vytvoreniu nových pozemkov registra C KN  

ba) parc. č. 154/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m²  

bb)  parc. č. 154/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 280 m²  

bc) parc. č. 154/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 333 m²  
 
vedených Okresným úradom Trebišov v liste vlastníctva č. 586. 
 
2. Týmto dodatkom sa Príloha č. 1 k Protokolu č. 2 v bode č. 52.: 

 
a) mení v položke pod por. č. 1 výmera pozemku z 16 755 m² na 16 023 m² a 

jeho obstarávacia cena z…….€ na ……..€ 
 

b) dopĺňa o položky pod por. č. 4,5,6: 
  
poradové LV parcela parcelné výmera    podiel          druh               obstarávacia 

 číslo  číslo v m2           pozemku             cena v €    
 

4.  586 C 154/8 119       1/1     zastavané plochy          ……… 
                                                                           a nádvoria    
5.  586 C 154/9 280       1/1    zastavané plochy            …..… 
               a nádvoria    
6.  586 C 154/10 333       1/1    zastavané plochy          ………. 
                                                                           a nádvoria    

   
3. Vlastník odovzdáva správcovi pozemky uvedené v bode 2 písm. b) tohoto článku 

a správca potvrdzuje ich prevzatie.  
 

Čl. VI. 
 
1. Dodatok nadobúda účinnosť dňom 15.04.2015. 

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

určené vlastníkovi, jeden správcovi a jeden sa priloží k návrhu na zápis správcu.    
 
V Košiciach dňa 14.5.2015 V Košiciach dňa 30.04.2015 
 
Vlastník:        Správca:  
 
 
 
 
 
 
...............................................                              ................................................                                          
    JUDr. Zdenko Trebuľa       Ing. Zoltán Bartoš 
              predseda                                                                   riaditeľ                                                  


