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Dodatok č. 5 
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  
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. 2 o zverení 
nehnuteľností do správy zo dňa 24.03.2015 vrátane dodatkov (ďalej len „Protokol č. 
2“).  
 
 

Čl. II. 
 
 
1. V rámci pozemkových úprav s cieľom sceľovania pozemkov sa Košický 

samosprávny kraj stal vlastníkom pozemkov registra C KN v katastrálnom území 
Veľký Ruskov. 

 
2. Týmto dodatkom v Prílohe č. 1 k Protokolu č. 2 dopĺňajú sa v bode č. 18 poradové 
čísla 7 až 9 : 

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

 7. 1099  C  1000/1 1/1 5432  zastavané plochy   2 232,55 
          a nádvoria 
 8. 1099  C 1000/5 1/1 4004  zastavané plochy  1 645,64 
           a nádvoria 
 9. 1099  C 1326/1 1/1 7751  zastavané plochy  3 433,69 
           a nádvoria 
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Čl. III. 
 

1. Uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 407/2016 zo dňa 
22. augusta 2016 bol schválený spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku 
registra C KN parcelné č. 2793/2 o výmere 816 m2, zastavané plochy a nádvoria  v 
katastrálnom území Streda nad Bodrogom, obec Streda nad Bodrogom, okres 
Trebišov, vedený Okresným úradom Treibišov v liste vlastníctva č. 2069 vo 
vlastníctve Košického samosprávneho kraja. 
 

2. Týmto dodatkom sa v Prílohe č. 1 Protokolu č. 2 v bode č. 53 vypúšťa položka pod 
por. č. 11 :  

 
poradové LV register parcelné výmera druh  obstarávacia cena 

 číslo  číslo v m2  pozemku   v € 
________________________________________________________________ 

  
11.  2069 C  2793/2 816        zastavané plochy    462,00 

      a nádvoria   
 
 
 

Čl. IV. 
   
1. Vlastník k 01.09.2016 : 
 
1.1. zveruje pozemky uvedené v Čl. II a  správca potvrdzuje ich prevzatie 
1.2. odníma pozemok uvedený v Čl. III a potvrdzuje jeho prevzatie. 
        
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú  určené vlastníkovi, 

jeden správcovi a jeden sa priloží k návrhu na výmaz a zápis správcu na Okresný 
úrad Trebišov.    

 
 
 
V Košiciach dňa 19.09.2016                 V Košiciach dňa 08.9.2016 
 
Vlastník:  Správca: 
 
 
 
 
 
    
 
 
...............................................                                       ................................................                                              
    JUDr. Zdenko Trebuľa       Ing. Zoltán Bartoš 
              predseda                                                                  riaditeľ                            


