
  3166/2015/OMP-37864 

1 
 

Dodatok č. 3 
k Protokolu č. 2 o zverení nehnute ľností do správy zo d ňa 12.05.2015  
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  
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 zo dňa 12.05.2015 vrátane dodatkov (ďalej len „Protokol č. 2“). 
 

 
 

Čl. II. 
 

 
1. Košický samosprávny kraj v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce 

MR-SR 2007-2013 realizoval projekt s názvom „Obnova ciest k hraničnému 
prechodu SR-MR Veľký Kamenec-Pacín (KAPA)“. 
 

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 24.6.2015 podľa jednotlivých stavebných objektov. 

 
3. Predmetom zverenia do správy je technické zhodnotenie ciest 3. triedy uvedených 

v Prílohe č. 3 k Protokolu č. 2 v celkovej sume 935 981,78 €, podľa jednotlivých 
stavebných objektov a zdrojov financovania: 

 
a) zo zdrojov Európskej únie v celkovej sume 795 584,52 € 
b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v celkovej sume 93 598,17 € 
c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v celkovej sume 46 799,09 €  

a to pod poradovými číslami: 
 

43. „SO 03 Cesta III/553027 Veľký Kamenec – smer Malý Kamenec“ v celkovej 
sume 11 159,83 €: 
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  a) zo zdrojov Európskej únie v sume 9 485,86 € 
  b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 1 115,98 € 
  c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 557,99 € 

 
 

40. „SO 01 Cesta III/553023 Veľký Kamenec – Pácín“ v celkovej sume 633 871,57 
€: 

  a) zo zdrojov Európskej únie v sume 538 790,83 € 
  b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 63 387,16 € 
  c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 31 693,58 € 
 

137. „SO 02 Cesta III/553023  oprava mosta č 553023-2“ v celkovej sume 17 447,95 
€: 

  a) zo zdrojov Európskej únie v sume 14 830,75 € 
  b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 1 744,80 € 
  c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 872,40 € 

 
43. „SO 03 Cesta III/553027 Veľký Kamenec – smer Malý Kamenec“ v celkovej 

sume 273 502,43 €: 
  a) zo zdrojov Európskej únie v sume 232 477,07 € 
  b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 27 350,24 € 
  c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 13 675,12 € 

 
 

3. Predmetom zverenia do správy je investičný majetok predstavujúci investičné 
výdavky spojené s projektom uvedeným v bode č. 1 v celkovej sume 13 708,00 € 
podľa zdrojov financovania a to : 

 
 3.1. „stavebný dozor“ v celkovej sume 4 800,00 € : 

 a) zo zdrojov Európskej únie v sume 4 080,00 € 
  b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 480,00 € 
  c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 240,00 € 
 

 3.2. „realizačný projekt“ v celkovej sume 1 908,00 € : 
 a) zo zdrojov Európskej únie v sume 1 621,80 € 
  b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 190,80 € 
  c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 95,40 € 
 

 3.3. „projektová dokumentácia z roku 2013“ v celkovej sume 7 000,00 € : 
 a) zo zdrojov Európskej únie v sume 5 950,00 € 
  b) zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR v sume 700,00 € 
  c) z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja v sume 350,00 € 
 

Čl. III 
 

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 
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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 C KN a registra E KN v katastrálnom území Trebišov 
nachádzajúcich sa pod stavbami – cestami. 

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

3.1. v bode č. 62 za slová „List vlastníctva: 3100“ vkladá sa číslo „8867“ a dopĺňajú 
sa položky s por. č. 16 až č. 19 : 

 
por.  LV  parcela  parc.    výmera   podiel   druh pozemku  obstarávacia cena 
číslo  číslo v m2    v €  
 
16. 8867 C 4756 19459  1/1 zastavané plochy  2 652,33 

        a nádvoria 
 17. 8867 C 4819 18193  1/1 zastavané plochy  2 479,77 

        a nádvoria 
 18. 8867 C 4848 2217  1/1 zastavané plochy  302,18 

        a nádvoria 
 19. 8867 E 7704/1 3522  1/1 zastavané plochy  480,06 

        a nádvoria 
 

Čl. IV. 
 

1. Vlastník odovzdáva správcovi k 01.12.2015 investičný majetok  uvedený v Čl. II. a 
nehnuteľnosti uvedené v Čl. III. a správca potvrdzuje ich prevzatie. 

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

jeden správcovi a jeden pre Okresný úrad Trebišov. 
 
 
V Košiciach dňa 24.12.2015                 V Košiciach dňa 11.12.2015 
 
 
Vlastník:  Správca:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                              ................................................                                              
    JUDr. Zdenko Trebuľa    Ing. Zoltán Bartoš 
              predseda                                                                 riaditeľ                                                  


