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Protokol  č .  2  

o zverení  nehnute ľnost í  do správy 
uzavretý podľa § 3 ods. 2 

Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja 
 
 
1. Odovzdávajúci 
    Vlastník:       Košický samosprávny kraj 
    zastúpený: JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda  
    sídlo:   Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice 
    IČO:   35 541 016  

    (ďalej len „vlastník“) 
 
 
2. Preberajúci 

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. 
 
1. Košický samosprávny kraj je vlastníkom nehnuteľností špecifikovaných v prílohe 

č. 1., č. 2. a č. 3 tohto protokolu. 
 

2. Správca spravuje nehnuteľnosti uvedené v prílohách tohto protokolu, ktoré mu 
boli zverené do správy v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v  znení neskorších predpisov a  § 3 Zásad 
hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja (ďalej len „zverené 
nehnuteľnosti“). 

 
3. Správca je oprávnený a povinný užívať zverené nehnuteľnosti v súlade s jeho 

činnosťou vymedzenou v zriaďovacej listine a hospodáriť s nimi v súlade so 
zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom Košického 
samosprávneho kraja. 
 

4. Správca je povinný zachovať účelové určenie zverených nehnuteľností. 
 

 
Čl. II. 

 
 

1. Tento protokol nahrádza všetky doterajšie dokumenty, ktorými boli nehnuteľnosti 
správcovi zverené do správy, odňaté zo správy a predstavuje aktuálny stav 
zverených nehnuteľností ku dňu 31.03.2015. 

 
2. Obstarávacia cena zverených nehnuteľností je celkom vo výške 28 008 691,79 €. 
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Čl. III. 
 
 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu je Zoznam nehnuteľností vo vlastníctve 
Košického samosprávneho kraja zverených do správy ku dňu 31.03.2015 ako 
príloha č. 1, č. 2 a č. 3. 
 

2. Protokol je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých dva sú určené vlastníkovi, 
jeden správcovi a dva sú určené pre Okresný úrad Trebišov, katastrálny odbor. 

 
 
 
Košice, dňa 12.5.2015                                Košice, dňa 20.04.2015                              
 
Vlastník:                                                            Správca:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................                                        ................................................                                              
    JUDr. Zdenko Trebuľa                                                      Ing. Zoltán Bartoš  
              predseda                                                                           riaditeľ 
 
 
 


