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Dodatok č. 8 
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 v znení dodatku č. 1  

 
 
Vlastník: Košický samosprávny kraj   
zastúpený: Ing. Rastislav Trnka, predseda 
sídlo:   Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice 
IČO:   35 541 016  
 
(ďalej len „vlastník“) 
 
Správca: Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
zastúpený:             Ing. Jozef Rauch, 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 12.05.2015 vrátane dodatkov č. 1 až č. 7 (ďalej len 
„Protokol   č. 2“).  
 
 

Čl. II. 
 
1. Košický samosprávny kraj sa povolením vkladu vlastníckeho práva rozhodnutím 

Okresného úradu Trebišov č. vkladu V 1364/2018 zo dňa 21.01.2019 stal 
vlastníkom pozemku registra C KN parc. č. 537/8 v katastrálnom území Čierna      
nad Tisou. 

 
2.Týmto dodatkom sa mení znenie „Zoznam nehnuteľností – pozemky“, tzn. Prílohy 
č. 1 k Protokolu č. 2 v bode č. 61 za slová „List vlastníctva: 106“ vkladá sa číslo 
„1369“ a dopĺňa sa položka s por. č. 2: 

 
por.  LV  register   parc.  výmera   podiel   druh pozemku  obstarávacia cena 
číslo  číslo v m2    v €  
 
 2. 1369 C 537/8   2806 1/1 zastavaná plocha 7 463,96
             a nádvorie 
 

3. Na zverovanom pozemku registra C KN neviaznu žiadne vecné bremená, záložné 
práva, zádržné práva, zabezpečovacie prevody práva, prípadne iné práva tretích 
osôb (napr. nájom, výpožička), zverovaný pozemok nie je predmetom žiadnych 
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súdnych, exekučných, správnych alebo iných konaní či sporov, a teda nie je 
zaťažený takými právami a konaniami, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo 
ovplyvniť  výkon práv a povinností správcu zverovaného pozemku. 

 
4. Vlastník dňom účinnosti tohto dodatku zveruje do správy pozemok uvedený 

v bode č. 2 a správca potvrdzuje jeho prevzatie. 
 
 

Čl. III. 
 
1. Košický samosprávny kraj realizoval projekt financovaný z úveru EIB s názvom 

„Stavby na cestách KSK – C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, 
Sobrance a Trebišov, časť III/3680 Čerhov – Veľká Tŕňa – Malá Tŕňa – križovatka 
s I/79 – stavebná úprava cesty“. 
 

2. Realizáciou projektu uvedeného v bode č. 1, ktorý predstavuje stavebné práce, 
projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť došlo k technickému zhodnoteniu 
cesty 3. triedy v celkovej hodnote 363 083,25 €. 
 

3. Týmto dodatkom sa mení znenie „Zoznamu nehnuteľností vo vlastníctve 
Košického samosprávneho kraja zverených do správy“, tzn. v Prílohe č. 3 
k Protokolu č. 2 „Zoznam nehnuteľností - stavby (cesty, mosty)“, vypúšťa a 
nahrádza sa položka s por. číslom 31, a to: 

 
 
 
 
Por. 
č.  
 

 
Názov 

 

 
 
Dátum 
zaradenia 

Obstarávacia cena 
v EUR 

Inventárne 
číslo 

31. 
 

 
CESTA III/3680 (pôv.č. 55314) Čerhov 
- Veľká Tŕňa - Malá Tŕňa 
 

01.01.1974 
 

614 302,44 
 

21041255 
 

 
  

4. 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 23.04.2019. 

 
Čl. IV. 

 
1. Okresný úrad Trebišov, katastrálny odbor na základe vlastného podnetu vo veci 

opravy chyby v katastrálnom operáte vydal rozhodnutie č. X 45/2019/Kz zo dňa 
21.03.2019, na základe ktorého došlo k zmene výmery pozemkov registra C KN 
parc. č. 728 z výmery 4543 m2 na 4788 m2 a parc. č. 729 z výmery 622 m2 na 749 
m2 v k. ú. Malá Tŕňa vedených na liste vlastníctva č. 682. 

  
2. Týmto dodatkom sa mení znenie „Zoznamu nehnuteľností vo vlastníctve 

Košického samosprávneho kraja zverených do správy“, tzn. v Prílohe č. 1 
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k Protokolu č. 2 „Zoznam nehnuteľností - pozemky“ v bode č. 48 vypúšťajú a 
nahrádzajú sa položky s por. číslami 5 a 6 a to: 

 
por.  LV  register   parc.  výmera   podiel   druh pozemku  obstarávacia cena 
číslo  číslo v m2    v €  
 
 5. 682 C 729   749 1/1 zastavaná plocha 269,64
             a nádvorie 
 6. 682 C 728  4788 1/1 zastavaná plocha 1 723,68
             a nádvorie 

    
Čl. V. 

 
1. Týmto dodatkom sa mení znenie Protokolu č. 2, a to : 
 1.1. v Čl. II bod 1 nasledovne: 

„Tento protokol nahrádza všetky doterajšie dokumenty, ktorými boli 
nehnuteľnosti správcovi zverené do správy alebo odňaté zo správy.“ 

 1.2. v Čl. II bod 2 nasledovne: 
 „Obstarávacia cena zverených nehnuteľností je celkom vo výške 
31 017 195,97 €.“ 

 1.3. v Čl. III bod 1 nasledovne: 
„Neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu je „Zoznam nehnuteľností                     
vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja zverených do správy“ ako 
príloha č. 1, č. 2 a č. 3. 

 
Čl. VI. 

 
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.   
 
2. Ostatné ustanovenia Protokolu č. 2 ostávajú nezmenené. 
 
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú  určené vlastníkovi, 

jeden správcovi a jeden sa priloží k návrhu na zápis správcu na Okresný úrad 
Trebišov, katastrálny odbor.   

 
V Košiciach dňa 05.08.2019                 V Košiciach dňa 24.7.2019 
 
Vlastník:        Správca:  
 
 
 
 
 
 
 
..........................................                              ................................................                                              
     Ing. Rastislav Trnka  Ing. Jozef Rauch 
            predseda                                                           riaditeľ                                            


