Informácia
o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Prehľad sa predkladá o stave plnenia 81 uznesení z celkového počtu prijatých 765 uznesení
v II. volebnom období a z III. volebného obdobia je štatisticky v realizácii sledovaných
spolu 78 uznesení z celkového počtu prijatých 426 uznesení.

Volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2001 – 2005

25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 8. 2005
Číslo
uznesenia
2005/508

Názov uznesenia

Stav realizácie jednotlivých úloh
vyplývajúcich z uznesenia
Plán prípravy a výstavby ciest II. Plán prípravy a výstavby ciest II. a III. triedy je
a III. triedy na území Košického základným rámcovým dokumentom dlhodobého
samosprávneho kraja s doplnkami
charakteru, ktorý je postupne realizovaný
s prihliadnutím na dostupné finančné zdroje.
Niektoré stavby boli realizované z úverových
zdrojov EIB, menšie akcie z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja. Niektoré stavby, ktoré
vyhovovali podmienkam a kritériám čerpania
zdrojov EÚ boli realizované v rámci
Regionálneho operačného programu. Dovedna
bolo spracovaných, predložených a schválených
5 projektových zámerov Cesty KSK 1 - 5.
Stavebné práce prebiehajú.

II. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2005 – 2009

4. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 3. 4. 2006
Číslo
uznesenia
66/2006

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov Projekt
Regionálneho
inovačného
centra
Košického samosprávneho kraja
Košického samosprávneho kraja: projektová
2006- 2013 (priority a opatrenia)

3

žiadosť bola schválená, projekt bol plánovanou
dôležitou súčasťou naplnenia Stratégie rozvoja
ľudských zdrojov v kraji. Spustenie tohto projektu
však vedenie Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR zastavilo novým uznesením vlády SR
č.

256/2011.

Samosprávne

kraje

sa

prostredníctvom SK8 niekoľkokrát listami obrátili
na
príslušných
ministrov
konať
v prospech konceptu Regionálnej inovačnej
stratégie. Posledný list z Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR so zamietavým
stanoviskom
bol
doručený
Košickému
samosprávnemu kraju v mesiaci február 2012.
Z tohto dôvodu po dohode s ostatnými
samosprávnymi
krajmi
Úrad
Košického
samosprávneho kraja pripraví na nasledujúce
zasadnutie zastupiteľstva návrh na jeho zrušenie
resp. jeho transformáciu do vedeckého parku pri
Technickej univerzite v Košiciach.
Projekt Zlepšenie kapacity a
efektivity
regionálnej samosprávy: po roku aj pol
nastavovania zo strany hlavného koordinátora
Banskobystrického kraja je spustený do
realizácie počnúc januárom 2012.

68/2006

Projekt „Skvalitnenie povodňového
manažmentu a protipovodňového
plánovania v povodí Hornádu na
území SR“

Projekt bol zrealizovaný, je finančne a už aj
administratívne ukončený. V sledovanom období
bola schválená Správa o ukončení projektu
Úradom pre finančný mechanizmus, na ktorý
Výbor pre finančný mechanizmus a Ministerstvo
zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva preniesli
svoju kompetenciu schvaľovania. Uznesenie
splnené.

9. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 11. 12. 2006
Číslo
uznesenia
183/2006

Názov uznesenia

Stav realizácie

Koncepcia
rozvoja
sociálnych Koncepcia rozvoja sociálnych služieb do úrovne
služieb v Košickom kraji na roky priorít a opatrení je na rok 2012 pravidelne
2007 – 2013
monitorovaná a vyhodnocovaná. V súlade s touto
koncepciou
prebiehajú
jednotlivé
etapy

4

optimalizácie
siete
sociálnych
služieb
v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja.

10. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 26. 2. 2007
Číslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
220/2007 Globálny logistický industriálny park Dňa 2. 6. 2011 bolo vydané Územné rozhodnutie
v Košiciach
pre „Verejný terminál intermodálnej prepravy“,
ktorého investorom sú Železnice SR. V súčasnej
dobe prebieha výber zhotoviteľa dokončenia
projektovej dokumentácie a realizácie 1. etapy
stavby umiestnenej v katastri Košice – Šaca
a obce Sokoľany. V spolupráci s Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Košický samosprávny kraj očakáva vstup do
formálnych rokovaní so strategickým investorom
v oblasti logistiky pre nadväzné Logistické
centrum (cca 110 ha). Súbežne robí PR akcie pre
potencionálnych strategických investorov.

12. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 11. 6. 2007
Číslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
282/2007 Koncepcia využívania obnoviteľných Košický samosprávny kraj vypracoval spoločný
zdrojov
energie v
Košickom
akčný plán pre obnoviteľné zdroje energie
samosprávnom kraji
v súlade s možnosťami a potrebami kraja
a Boršodsko – Abovsko – Zemplínskej župy.
V súčasnosti po ukončení odbornej diskusie
prebiehajú
odborné
práce
za
Košický
samosprávny
kraj
v
dvoch
vybraných
demonštračných projektových zámerov, ktoré
budú dopracované do plných marketingových
biznis plánov s plánovaným výstupom:
marketingový plán – jún 2012, finančný
plán – 31. júl 2012, cost benefit
analýza
–
30.
august
2012,
biznis
plán – 30. september 2012.

15. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 10. 12. 2007
Číslo

Názov uznesenia

Stav realizácie

5

uznesenia
361/2007 Koncepcia rozvoja športu Košického 1. Vypracovaním dotazníkov bol zahájený zber
samosprávneho kraja
údajov týkajúcich sa činnosti športových
klubov v mestách a obciach Košického
samosprávneho kraja. Výsledky zberu budú
podkladom v súčasnosti tvorenej Koncepcie
rozvoja športu Košického samosprávneho kraja
(bude predložená na októbrové zasadnutie
zastupiteľstva), ktorá nahradí súčasne platnú
koncepciu.
2. Rovnako boli spracované dotazníky pre zber
údajov o napĺňaní úloh v oblasti športu
týkajúcich sa stredných škôl a školských
zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického
samosprávneho
kraja.
Ich
spracovanie a vyhodnotenie
je súčasťou
materiálu
Vyhodnotenie
plnenia
úloh
vyplývajúcich zo schválených koncepcií
rozvoja v oblasti školstva predloženého na
júnové zasadnutie zastupiteľstva.
V súčasnosti prebiehajú prípravy na vyvrcholenie
4. ročníka dlhodobých športových súťaží - na
Krajskú olympiádu. V porovnaní s rokom
2010/2011 stúpol počet družstiev zapojených do
dlhodobých športových súťaží z 334 na 376.
Okrem dlhodobých športových súťaží boli
realizované aj ďalšie športové súťaže a aktivity
(napr.„Štafeta Londýn 2012“, plánované aktivity
projektov
spojené s výročím založenia
olympijského klubu a dňami mesta Košice), ktoré
sú obsiahnuté v materiáli Vyhodnotenie plnenia
úloh vyplývajúcich zo schválených koncepcií
rozvoja v oblasti školstva.
politika
Košického Košický samosprávny kraj pripravuje zahájenie
362/2007 Energetická
samosprávneho kraja
prác na realizácie odborných podkladov pre
aktivity energetickej efektívnosti realizovaných
v Košickom samosprávnom kraji. Pripravil
v rámci spoločného akčného plánu zásobník
investičných zámerov, inovačných zámerov
a vzdelávacích zámerov v oblasti obnoviteľných
zdrojov energie a systematicky sleduje
a identifikuje nové príležitosti, ktoré postupne tak
ako pôjdu výzvy pre programovacie obdobie
2014 - 2020 bude realizovať.

17. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 28. 4. 2008
Číslo
uznesenia

Názov uznesenia

Stav realizácie

6

409/2008

Koncepcia starostlivosti o tradičnú
ľudovú
kultúru
Košického
samosprávneho kraja na obdobie
rokov 2008-2015

422/2008

Zámer rozvoja cestnej infraštruktúry
Košického samosprávneho kraja
zo zdrojov EÚ na roky 2008 – 2013

423/2008

Projekt Cesta – Centrá komunitných
služieb – terénna realizácia nástroja
zmeny kvality života viacnásobne
marginalizovaných
rómskych
komunít v Košickom, Prešovskom
a Banskobystrickom samosprávnom
kraji

Úlohy stanovené v koncepcii sa priebežne plnia.
Z investičných zámerov sa realizuje Dom
Tradičnej ľudovej kultúry v
Rožňave,
neinvestičné aktivity realizujú jednotlivé kultúrne
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci
svojej činnosti. Trvalo podporené podujatia sa
v roku
2011
uskutočnili
podľa
plánu.
V mesiacoch marec a apríl sa uskutočnilo
hodnotenie plnenia koncepcie organizácií.
Košický samosprávny kraj pripravil v rámci
II. aktualizačného kola k ďalšej priebežnej výzve
k regionálnemu
operačnému
programu
(plánovanej na mesiac august 2011, opatrenie
5.1) 5
projektových zámerov v celkovom
objeme 29,037 mil. EUR. V súčasnosti je už
implementácia projektov Cesty KSK 1, KSK 3
a KSK 4 ukončená, prebieha ich finančné
vysporiadanie. V prípade ďalších 2 projektov –
Cesty KSK 2 a KSK 5 – sa dokončujú posledné
úseky.
Predpokladaný
termín
ukončenia
stavebných prác je v júni 2012.
Vzhľadom na zmeny vo vedení fondu sociálneho
rozvoja a európskeho sociálneho fondu Košický
samosprávny kraj čaká na modifikáciu tých
národných programov, ktoré zasahujú do
obsahovej náplne projektu CESTA.

18. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 23. 6. 2008
Číslo
Názov uznesenia
uznesenia
rozvoja
odborného
450/2008 Koncepcia
vzdelávania
na
školách
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja

453/2008

Stav realizácie

Dňa 25. apríla 2012 zorganizoval Košický
samosprávny kraj medzinárodnú konferenciu
o vzdelávaní na stredných školách „Vzdelávanie
– stabilný pilier vedomostnej spoločnosti“, ktorá
patrila v danom období medzi najvýznamnejšie
udalosti. Konferencia bola rozdelená do dvoch
blokov: 1. blok odborného vzdelávania, zameraný
predovšetkým
na
prezentáciu
spolupráce
stredných odborných škôl a spolupracujúcich
firiem; 2. blok gymnaziálneho vzdelávania,
zameraný na prezentáciu profilácie gymnázií.
Podrobné hodnotenie úloh vyplývajúcich
z koncepcie je obsahom materiálu Vyhodnotenie
plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených
koncepcií rozvoja v oblasti školstva, ktorý je
predložený na júnové zasadnutie zastupiteľstva.
Stratégia rozvoja cestovného ruchu Účasť na medzinárodnej výstave cestovného
7

v regióne
Národného
Slovenský kras

454/2008

parku ruchu v Miškolci, Maďarská republika – dňa
29.
3.
2012
prezentácia
Košického
samosprávneho kraja ako turistickej destinácie
v národnej expozícii Slovenskej agentúry pre
cestovný ruch. Printová prezentácia programu
Terra Incognita, tématické cesty Gotická, Vinná,
Železná v „COT business“ časopis pre
profesionálov v cestovnom ruchu vydávaný
v Českej republike. Dňa 24. 5. 2012 uskutočnené
pracovné zasadnutie zamestnancov informačných
centier na území Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti spustenia letnej turistickej sezóny
„Leto 2012“.
Priebežná
správa
k
projektu V mesiaci apríl bolo vydané záverečné stanovisko
vybudovania
Integrovaného k Správe o hodnotení vplyvov na životné
dopravného
systému
koľajovej prostredie (EIA) pre stavbu Terminálu
osobnej dopravy v Košickom regióne integrovanej osobnej prepravy Moldava nad
a na území mesta Košice
Bodvou – mesto. V súčasnosti prebieha
projekčná príprava – proces vyhotovenia
dokumentácie zámeru a dokumentácie pre
územné rozhodnutie na túto stavbu. Integrovaný
dopravný systém osobnej koľajovej dopravy
Košice, stavby IKD – pokračujú v projekčnom
spracovávaní.

19. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 8. 2008
Číslo
uznesenia

484/2008

487/2008

491/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja kultúry v Košickom Úlohy sa priebežne plnia, predovšetkým
samosprávnom kraji
investičné aktivity v kultúrnom turizme. Viď
plnenie ďalších uznesení.
Koncepcia rozvoja informačných Koncepcia rozvoja informačných systémov
systémov Košického samosprávneho Košického samosprávneho kraja bola schválená
kraja
Ministerstvom financií SR a je povinnou prílohou
projektu Elektronizácia služieb VÚC Košického
samosprávneho kraja. Koncepcia rozvoja
informačných
systémov
Košického
samosprávneho kraja bude naplnená realizáciou
projektu Elektronizácia služieb VÚC.
Spolufinancovanie
projektu
zo Prebehlo druhé verejné obstarávanie na
štrukturálnych fondov EÚ – Európsky vzdelávanie zamestnancov, ktoré bolo riadiacim
sociálny fond
orgánom schválené. Zmluvy s víťazmi verejného
obstarávania spolu s časovým harmonogramom
na zabezpečenie
jednotlivých aktivít boli
podpísané zmluvnými stranami. V súčasnosti
prebiehajú vzdelávania na jednotlivé moduly.

20. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 10. 2008

8

Číslo
uznesenia

530/2008

410/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

Informácia
o
implementácii Vyhodnotenie inovačných zámerov a inovačných
stratégie projektov v Košickom samosprávnom kraji za
Regionálnej
inovačnej
prostredníctvom projektov
roky 2010 - 2011 bolo predmetom aprílového
zasadnutia zastupiteľstva. Ich realizáciu Košický
Regionálna
inovačná
stratégia
samosprávny kraj priebežne monitorujeme
Košického samosprávneho kraja
a vyhodnocujeme. Analytická časť Regionálnej
inovačnej stratégie je predmetom júnového
zasadnutia zastupiteľstva.

22. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 8. 12. 2008
Číslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
559/2008 Koncepcia rozvoja práce s mládežou Súbor spracovaných dotazníkov a tabuliek
Košického samosprávneho kraja
zameraných na zber aktivit v oblasti práce
s mládežou bol odoslaný na stredné školy
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja. Vyhodnotenie aktivít je
súčasťou materiálu Vyhodnotenie plnenia úloh
vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja
v oblasti školstva predloženého na júnové
zasadnutie zastupiteľstva.

562/2008

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika – Slovenská
republika 2007 – 2013 – „Skároš –
Holloháza – obnova cesty“

V tomto období bola schválená záverečná
Monitorovacia správa na úrovni projektu. Dňa
15. 5. 2012 bol na tento projekt vykonaný audit
firmou Hydea Consulting, ktorá v mene
Generálneho riaditeľstva pre audit európskych
fondov vykonáva audit projektov realizovaných
v rámci programu cezhraničnej spolupráce
Maďarsko – Slovensko 2007 – 2013.

563/2008

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Programu
cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika –
Slovenská republika 2007 – 2013 –
„Trstené pri Hornáde – Kéked –
obnova cesty“

Stavebné práce prebiehajú podľa odsúhlaseného
harmonogramu v súlade so Zmluvou o dielo.
Práce budú ukončené v termíne ukončenia
projektu
t.
j.
do
30.
júna
2012.
Dňa 19. 6. 2012 – odovzdanie a prevzatie stavby
Súčasne Skanska zabezpečuje porealizačné
zameranie.
Zároveň
Úrad
Košického
samosprávneho kraja požiadal Správu ciest
Košického samosprávneho kraja o zabezpečenie
trvalého dopravného značenia, ktoré nebolo
súčasťou projektu.

9

564/2008

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Programu
cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika –
Slovenská republika 2007 – 2013 –
„Streda nad Bodrogom – Káros –
stavebné úpravy cesty, križovatky
a prvkov verejnej osobnej dopravy“

V súčasnosti
dochádza
k
vysporiadaniu
pozemkov pod preložkou elektrického vedenia.
Žiadosť o zápis vecného bremena je podaná na
katastri v Trebišove. Následne bude uzatvorená
zmluva o súhlase s realizáciou preložky
elektrického vedenia. Stavebné práce sa realizujú
v zmysle prijatého harmonogramu prác, sú vo
fáze finalizácie a budú dokončené v termíne
podľa Zmluvy o dielo – do 30. septembra 2012.

574/2008

Informácia o príprave Regionálnej
surovinovej politiky a o zámere
spoločnosti Tournigan realizovať
dobývanie uránu v lokalite Jahodná
Kurišková

Pre nedostatok finančných prostriedkov Košický
samosprávny

kraj

zatiaľ

nevyhlásil

verejné

obstarávanie
na
spracovateľa
regionálnej
surovinovej politiky. Finančné zdroje na
spracovanie regionálnej surovinovej politiky
Košický samosprávny kraj plánuje získať
z pripravovanej výzvy Regionálneho operačného
programu opatrenie 4. 1 d. V rámci prípravy na
výzvu Úrad Košického samosprávneho kraja
vypracoval zadávacie podmienky na feasibility
štúdiu „Regionálna surovinová politika pre oblasť
nerastných surovín", ktorú aj podal.

24. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 4. 2009
Číslo
Názov uznesenia
uznesenia
opatrení
na
zníženie
624/2009 Návrh
energetickej náročnosti objektov škôl
a
školských
zariadení
v
zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja

10

Stav realizácie
Návrh bol zameraný na 3 oblasti. Prvá sa týkala
samotných objektov – ich tepelnej odolnosti,
druhá zdrojov a rozvodov vykurovania a tretia
ostatných médií. Čo sa týka prvej oblasti, bola
v rámci realizácie 4. projektov zo štrukturálnych
fondov
EÚ zlepšená tepelná
odolnosť
rekonštruovaných objektov.
1. Na Strednej odbornej školy Ostrovského
1 v Košiciach sa realizoval projekt „Kvalitné
podmienky školy – vynikajúci odborník“
Úspora nákladov na prevádzku po realizácii
projektu je 10,39 % aj napriek zvýšenému
počtu IKT (nárast o 151 PC a počítačových
zariadení, a o 7 počítačových učební viac)
a zväčšeniu celkového objemu miestností
o 2 240,30 m3.
2. Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7,
Spišská Nová Ves realizáciou
projektu
„Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie“ ušetrila
v roku 2011 oproti roku 2009 31 603 m3
plynu, 5 449 kWh elektrickej energie, 180 m3

vody.
3. „Rekonštrukcia 16 triedneho Gymnázia
Kráľovský Chlmec“ bol názov ďalšieho
projektu, ktorý ušetril 11 068 m3 plynu.
4.Posledný projekt: „Gymnázium Trebišov –
kvalitná a otvorená škola – na ceste
k prívlastku moderná“. Porovnáme roky
2009/2010 a 2011/2012. Úspora plynu je
4 284 m3.
Pokračovaním druhej oblasti je Analýza možnosti
uplatnenia systému EPC pri zabezpečovaní
energetickej úspornosti budov škôl a školských
zariadení, schválená Zastupiteľstvom Košického
samosprávneho kraja uznesením č.77/2010. Čo sa
týka ostatných médií, školy a školské zariadenia
priebežne realizujú v súlade s návrhom čiastkové
opatrenia na zníženie energetickej náročnosti,
v závislosti od ich rozpočtov.
626/2009

Vytvorenie
Fondu
udržateľnosti Projekt bol úspešne zrealizovaný podľa
k projektu SK 0138 – Obnoviteľné stanoveného plánu. Administratívne a finančne
zdroje energie na školách
bol ukončený až tento rok v marci schválením
Záverečnej správy projektu Úradom pre finančný
mechanizmus v Bruseli. Fond udržateľnosti sa
začne tvoriť až od roku 2013.

643/2009

Uzatvorenie
Zmluvy
o združení
právnických osôb medzi Košickým
samosprávnym krajom a Fakultou
umení
Technickej
univerzity
v Košiciach – vznik Regionálneho
multifunkčného centra v areáli na
Strojárskej ulici v Košiciach

Úrad
Košického
samosprávneho
kraja
v spolupráci
s
BONA
FIDE
o.
z.
(prevádzkovateľom kultúrneho centra Tabačka
Kulturfabrik) a spoločnosťou OneClick chce na
Gorkého 2 v Košiciach (časť areálu na
Strojárenskej č.3) dobudovať kultúrne centrum
Tabačka Kulturfabrik na polyfunkčný komplex
s rovnakým názvom s tým, že súčasťou centra
budú aj kreatívny hub, inkubátor a rezidencie.
V rámci tejto aktivity chce Košický samosprávny
kraj podporiť aj vzdelávanie a rozvoj ľudských
zdrojov v oblasti kreatívnej ekonomiky a bude
úzko spolupracovať s Fakultou umení Technickej
univerzity v Košiciach.

25. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 6. 2009
Číslo
uznesenia
650/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku
na realizáciu projektu „SK0108 –
Rekonštrukcia
objektu
kaštieľa

V kaštieliku prebieha rehabilitácia a fyzioterapia
pod dohľadom odborných zamestnancov pre
prijímateľov sociálnych služieb tohto zariadenia.
V záujme otvorenosti zariadenia a možnosti

11

v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta
za
účelom
zriadenia
hydroterapeutického/rehabilitačného
centra“ a vytvorenie fondu na
udržanie výsledkov realizovaného
projektu z rozpočtu KSK

652/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Regionálny
operačný
program
2007 – 2013, Prioritná os 2:
„Infraštruktúra sociálnych služieb
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately“

653/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Regionálny
operačný
program
2007 – 2013, Prioritná os 2:
„Infraštruktúra sociálnych služieb
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately“

654/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
program
Regionálny
operačný
2007 – 2013, Prioritná os 2:
„Infraštruktúra sociálnych služieb
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately“
Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Regionálny
operačný
program
2007 – 2013, Prioritná os 2:
„Infraštruktúra sociálnych služieb
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately“

655/2009

656/2009

Stratégia rozvoja cestovného ruchu
v regióne Dolný Zemplín
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poskytovania týchto služieb vo väčšej frekvencii
aj pre prijímateľov sociálnych služieb z iných
zariadení, príp. verejnosť bol zo strany zariadenia
IDEA – DSS pripravený cenník pre jednotlivé
úkony a procedúry (masáže, bazén, perličková
kúpeľ, sauna..).
Košický samosprávny kraj bude pravidelne, 1x za
rok (vždy k 30. 5.) predkladať Úradu vlády SR
monitorovaciu správu, ktorej súčasťou je aj popis
stavu udržateľnosti projektu.
Navrhuje sa sledovať uznesenie v 3 - ročnom
intervale.
Projekt „DSS RAMIREZ - Domov sociálnych
služieb Rakovec – miesto pre integráciu, rovnaké
šance a lepší život pre mentálne postihnutých
klientov v Košickom kraji“ verejné
obstarávanie na dodávateľa stavebných prác bolo
zrušené. Nové oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku
č. 233/2011 zo dňa 1. 12. 2011.
Proces verejného obstarávania bol ukončený.
Projekt „Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie
energetickej účinnosti v Zariadení pre seniorov
a DSS Trebišov“ – verejné obstarávanie na
dodávateľa stavebných prác bolo zrušené. Nové
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
bolo zverejnené vo Vestníku č. 233/2011 zo dňa
1. 12. 2011. Proces verejného obstarávania bol
ukončený.
Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia objektu
DSS Prakovce – Matilda Huta“ –
Dňa
1. 12. 2011 bolo vo Vestníku verejného
obstarávania č. 233/2011 zverejnené nové
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na
stavebné práce súvisiace s projektom. Proces
verejného obstarávania bol ukončený.
Projekt „TIS - Technická Inovácia Služieb
zariadenia pre seniorov a domova sociálnych
služieb“ – verejné obstarávanie na dodávateľa
stavebných prác bolo zrušené. Nové oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania bolo
zverejnené vo Vestníku č. 233/2011 zo
dňa 1. 12. 2011. Proces verejného obstarávania
bol ukončený.
Účasť na medzinárodnej výstave cestovného
ruchu v Miškolci, Maďarská republika – dňa
29.
3.
2012
prezentácia
Košického
samosprávneho kraja ako turistickej destinácie
v národnej expozícii Slovenskej agentúry pre
cestovný ruch. Printová prezentácia programu

Terra Incognita, tématické cesty Gotická, Vinná,
Železná v „COT business“ časopis pre
profesionálov v cestovnom ruchu vydávaný
v Českej republike. Dňa 24. 5. 2012 uskutočnené
pracovné zasadnutie zamestnancov informačných
centier na území Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti spustenia letnej turistickej sezóny
„Leto 2012“. Printová prezentácia regiónu Dolný
Zemplín ako turistickej destinácie v časopise
„Cestovateľ“.
Účasť Referátu cestovného ruchu Úradu
Košického samosprávneho kraja na prednáškach
študentov 1. a 3. ročníka Strednej odbornej školy
Obchodu a služieb v Michalovciach v rámci
výučby v odbore cestovný ruch dňa 29. 3. 2012
na tému: Postavenie, ciele, úlohy a aktivity
Referátu cestovného ruchu Úradu Košického
samosprávneho kraja.
662/2009

Dramaturgický plán programu Terra Tézy dramaturgického plánu boli zapracované do
Incognita
1. výzvy dotačného systému programu Terra
Incognita. Z
dramaturgického plánu sa
vychádzalo aj pri kreovaní 2. výzvy.

666/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania
–
„Rekonštrukcia
16 – triedneho Gymnázia Kráľovský
Chlmec“, Gymnázium, Horešská 18,
077 33 Kráľovský Chlmec

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny
operačný program bola schválená dňa
21.
10.
2009
Ministerstvom
výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Bol schválený proces
verejného obstarávania. Stavba je ukončená
a skolaudovaná. Projekt bol ukončený.

667/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Gymnázium Trebišov
– kvalitná a otvorená škola na ceste k
prívlastku moderná“, Gymnázium,
Komenského 32, 075 01 Trebišov

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny
operačný program bola schválená dňa
21.
10.
2009
Ministerstvom
výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Bol schválený proces
verejného obstarávania. Stavba je ukončená
a skolaudovaná. Projekt bol ukončený.

668/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania
–
„RE –
PRE
Spiš – nová generácia“, Hotelová
nám.
1,
akadémia,
Radničné
052 01 Spišská Nová Ves

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny
operačný program nebola v septembri 2009
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
SR odporučená na schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.
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669/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Obnova budovy
Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave –
kultúrnej pamiatky“, Gymnázium P.
J. Šafárika, Akademika Hronca 1,
048 01 Rožňava

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny
operačný program nebola v septembri 2009
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
SR odporučená na schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.

670/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania
–
„Modernizácia
a rekonštrukcia školy – Oblečieme
tučniaka“, Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Školská 4,
071 01 Michalovce
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Rekonštrukcia budovy
SPŠH Košice“, Stredná priemyselná
škola hutnícka, Alejová 1, 040 11
Košice

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny
operačný program nebola v septembri 2009
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
SR odporučená na schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.

672/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
program,
Regionálny
operačný
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Pomoc klenotu
Zemplínskeho školstva“, Gymnázium
P. Horova, Masarykova 1, 071 79
Michalovce

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny
operačný program nebola v septembri 2009
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
SR odporučená na schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.

673/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Kvalitná škola –
kvalitné vzdelanie“, Stredná odborná

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny
operačný program bola schválená dňa 21. 10.
2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho
rozvoja SR. Bol ukončený proces verejného
obstarávania. Stavba je ukončená a skolaudovaná.

671/2009
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Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny
operačný program nebola v septembri 2009
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
SR odporučená na schválenie. Dňa 21. 2. 2011
odsúhlasilo
Zastupiteľstvo
Košického
samosprávneho kraja vyradenie a následné
zrušenie Strednej priemyselnej školy hutníckej
k 31. 8. 2011. Uvedený objekt na ulici Alejová
č.1 je od 1. 9. 2011 v správe Gymnázia, Alejová
1, Košice. V súvislosti s tým, môže tento projekt
v budúcnosti poslúžiť ako podklad k projektu
Gymnázia, Alejová 1, Košice.

škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Bola spracovaná a zaslaná záverečná správa.
Spišská Nová Ves
674/2009

675/2009

676/2009

677/2009

678/2009

697/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania
–
„Rekonštrukcia
a modernizácia
objektu
SOŠ
zdravotníckej v Rožňave“, Stredná
odborná
škola
zdravotnícka,
Nám. 1. Mája 1, 048 01 Rožňava
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Príprava kvalitných
odborníkov v KSK pre služby
v automobilovom priemysle (AP)“,
Stredná odborná škola automobilová,
Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Energo – Racio
Project“,
Športové
gymnázium,
Trieda SNP 104, 041 52 Košice
Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania
–
„Rekonštrukcia
a modernizácia objektu SOŠ –
Szakközepiskola
Grešáková
1
Košice“, Stredná odborná škola –
Szakközepiskola,
Grešáková
1,
042 13 Košice
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
program,
Regionálny
operačný
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „V kvalitnejších
podmienkach kvalitnejšia odborná
príprava a vzdelávanie“, Obchodná
akadémia, Akademika Hronca 8,
048 01 Rožňava
Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
č. 596 zo dňa 16. 2. 2009
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Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny
operačný program nebola v septembri 2009
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
SR odporučená na schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny
operačný program nebola v septembri 2009
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
SR odporučená na schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny
operačný program nebola v septembri 2009
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
SR odporučená na schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny
operačný program nebola v septembri 2009
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
SR odporučená na schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP nebola
v septembri 2009 Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja SR odporučená na
schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.

Z realizovaných piatich aktivít projektu Cesty
KSK 1, KSK2, KSK 3, KSK 4, KSK 5 boli
ukončené a odovzdané stavby projektov: Cesty

k
Spolufinancovaniu
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
prioritná os: 5 regionálne komunikácie
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť
regiónov
596/2009

699/2009

598/2009

700/2009

599/2009

701/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
prioritná os: 5 regionálne komunikácie
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť
regiónov – projekt „Cesty KSK 1“
Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č. 598 zo dňa 16. 2. 2009
k
Spolufinancovaniu
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny operačný program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov – projekt „Cesty
KSK 3“
Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č. 599 zo dňa 16. 2. 2009
k
Spolufinancovaniu
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny operačný program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov

KSK 1 - Košice okolie s celkovým nákladom
realizovaných stavieb 2 750 054,70 €.
V súčasnosti boli všetky realizované stavebné
práce zo strany Košického samosprávneho kraja
uhradené dodávateľovi. Projekt vstupuje do
záverečnej fázy – dňa 9. 5. 2012 bola SO/RO
odoslaná Záverečná žiadosť o platbu, ktorej
predmetom je refundácia oprávnených nákladov
na
projektovú
dokumentáciu.
Košický
samosprávny kraj predpokladá, že žiadosť bude
vysporiadaná v priebehu mesiaca jún 2012.
Z realizovaných piatich aktivít projektu Cesty
KSK 1, KSK2, KSK 3, KSK 4, KSK 5 boli
ukončené a odovzdané stavby projektov: Cesty
KSK 3 – Trebišov - Cesta Nižný Žipov –
Zemplínsky Branč s celkovým nákladom
realizovaných stavieb 2 005 873,09 €.
Projekt je fyzicky ukončený a finančne
vysporiadaný s riadiacim orgánom pre regionálny
operačný program a teda riadne ukončený.
Splnené.

Z realizovaných piatich aktivít projektu Cesty
KSK 1, KSK2, KSK 3, KSK 4, KSK 5 boli
ukončené a odovzdané stavby projektov: Cesty
KSK 4 – Michalovce – Zemplínska Šírava
s celkovým nákladom realizovaných stavieb
3 026 075,88 €.
Projekt je fyzicky ukončený a zatiaľ nie je
finančne vysporiadaný s riadiacim orgánom pre
regionálny operačný program. Podaná záverečná
žiadosť o refundáciu na riadiaci orgán pre
Spolufinancovanie
projektov regionálny operačný program.
zo štrukturálnych fondov EÚ –
program,
Regionálny
operačný
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov – projekt „Cesty
KSK 4“
Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva V súčasnosti po zimnej prestávke sú realizované
Košického samosprávneho kraja stavebné práce v úseku cesty cez obec Hnilec
č. 600 zo dňa 16. 2. 2009 a práce, spojené so sanáciou zosuvu v obci
k
Spolufinancovaniu
projektov Hnilec. Predpokladaný termín ukončenia
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zo
štrukturálnych
fondov všetkých stavebných prác je 30. 6. 2012.
EÚ – Regionálny operačný program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov
600/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov – projekt „Cesty
KSK 5“

26. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 8. 2009
Číslo
uznesenia
714/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja cestovného ruchu Účasť na medzinárodnej výstave cestovného
v regióne
Národného
parku ruchu v Miškolci, Maďarská republika – dňa
Slovenský raj
29.
3.
2012
prezentácia
Košického
samosprávneho kraja ako turistickej destinácie
v národnej expozície Slovenskej agentúry pre
cestovný ruch. Printová prezentácia programu
Terra Incognita, tématické cesty Gotická, Vinná,
Železná v „COT business“ časopis pre
profesionálov v cestovnom ruchu vydávaný
v Českej republike. Dňa 24. 5. 2012 uskutočnené
pracovné zasadnutie zamestnancov informačných
centier na území Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti spustenia letnej turistickej sezóny
„Leto 2012“.

716/2009

Projekt Regionálne inovačné centrum
Košického samosprávneho kraja,
zabezpečenie
spolufinancovania
z ESF

Po obdržaní listu generálneho riaditeľstva
Sociálnej implementačnej agentúry z Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR predsedovi
SK8, Košický samosprávny kraj pripraví návrh na
zrušenie
uvedeného
projektu.
Zároveň
v spolupráci s univerzitami a s novou vládou
bude hľadať iné cesty ako vecný zámer
Regionálneho inovačného centra naplniť.

718/2009

Spolufinancovanie
projektu
„Zlepšenie kapacity a efektivity
regionálnej
samosprávy
pri
poskytovaní verejných služieb“

Košický samosprávny kraj je partnerom
národného
projektu
„Budovanie
kapacít
regionálnej samosprávy pre implementáciu
verejných politík prostredníctvom programov
a projektov financovaných EÚ“. Doposiaľ bol
vykonaný audit pripravenosti na čerpanie
eurofondov na Úrade Košického samosprávneho
kraja a boli vykonané vzdelávacie aktivity podľa

17

určeného harmonogramu a prebiehajú práce na
analytických výstupoch.

721/2009

Podanie a spolufinancovanie projektu
MEDIAVEL
–
reinštalácia
a vytváranie interaktívnych expozícií
múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika –
Slovenská republika

Projekt je ukončený a realizovaný po stránke
obsahovej. Všetky aktivity boli splnené. Je
potrebné ho
uzavrieť aj z
pohľadu
administratívneho – čo v súčasnosti prebieha.

722/2009

Spolufinancovanie
projektu
„Elektronizácia
služieb
VÚC
z Operačného
programu
Informatizácia spoločnosti OPIS“

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s dodávateľom
hlavných aktivít projektu bol podpísaný dňa
22. 3. 2012 a zverejnený na webovej stránke dňa
27. 3. 2012. Štart projektu 26. 4. 2012. Bol
zriadený riadiaci výbor projektu, v ktorom sú
predsedom Košického samosprávneho kraja
menovaní zástupcovia: predseda riadiaceho
výboru projektu Ing. Ondrej Bernát, hlavný
používatelia: Ing. Oliver Kovács, Ing. Imrich
Fülöp a projektový manažér Ing. Jozef Houska.
Stretnutia riadiaceho výboru projektu prebehli
dňa 4. 5. 2012 a dňa 25. 5. 2012. V súčasnosti sa
spracováva Projektový iniciálny dokument, ktorý
predloží projektový manažér na schválenie
riadiacemu výboru projektu.
Výsledky kontroly z verejného obstarávania na
podporné aktivity zatiaľ nie sú známe.

728/2009

Informácia o stave regionálnej
železničnej dopravy a infraštruktúry
na území Košického samosprávneho
kraja
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V mesiaci marec sa uskutočnilo pracovné
rokovanie na Obecnom úrade v Borši, kde bola
prerokovaná požiadavka starostky obce na
zastavovanie vlaku Zr 1964 v Borši, resp. úprava
autobusového spoja tak, aby došlo k skráteniu
prestupového času na vlak v železničnej stanici
Slovenské Nové Mesto. Vzhľadom na to, že
požadovaná zmena by mala negatívny dopad na
ostatných cestujúcich (rozviazanie autobusového
prípoja na Trebišov), bude táto požiadavka
riešená až na parciálnej porade, kde bude
prerokovaný návrh nového cestovného poriadku
za účasti starostov dotknutých obcí. V období
marca a apríla 2012 bol „na skúšobnú prevádzku“
(finančné zainteresovanie obce)
zavedený
autobusový spoj s odchodom zo Spišskej Novej
Vsi o 12.55 h a príchodom do Spišských

Tomášoviec o 13.05 h, ktorý rieši dlhé čakanie
žiakov (takmer 2 hodiny v popoludňajších
hodinách) na ďalší spoj. Tento spoj, ktorý má
dĺžku 10 km, zabezpečuje dopravu v podstate len
do jednej obce, má dobrú obsadenosť – priemerne
15 cestujúcich. Vzhľadom na uvedené
skutočnosti, bude tento spoj súčasťou služieb vo
verejnom záujme a Košický samosprávny kraj ho
bude financovať v plnom rozsahu.

729/2009

Koncepcia
merania
hmotnosti
a nápravových zaťažení cestných
vozidiel na cestách II. a III. Triedy vo
vlastníctve Košického samosprávneho
kraja

V roku 2012 je pripravený Harmonogram váženia
pre jednotlivé okresy Košického samosprávneho
kraja na cestách II. a III. triedy, vo vytipovaných
lokalitách vhodných na odstavenie nákladných
vozidiel najviac preťažovaných podnikateľskými
aktivitami (ťažba dreva, lomy, obaľovacie
strediska).
Tabuľka vykonaných meraní
1. Dátum 6. 3. 2012, číslo cesty II/552, miesto
váženia Bohdanovce, počet vážených vozidiel
– 1, počet preťažených vozidiel – 0,
2. Dátum 3. 4. 2012, číslo cesty II/552, miesto
váženia Bohdanovce, počet vážených vozidiel
– 5, počet preťažených vozidiel – 1,
3. Dátum 11. 4. 2012, číslo cesty II/552, miesto
váženia Bohdanovce, počet vážených vozidiel
– 4, počet preťažených vozidiel – 1,
4. Dátum 15. 5. 2012, číslo cesty II/552, miesto
váženia Bohdanovce, počet vážených vozidiel
– 8, počet preťažených vozidiel – 2,
5. Dátum 21. 5. 2012, číslo cesty II/533, miesto
váženia Novoveská Huta, počet vážených
vozidiel – 2, počet preťažených vozidiel – 0,
6. Dátum 22. 5. 2012, číslo cesty III/068009,
miesto váženia Ploské, počet vážených
vozidiel – 1, počet preťažených vozidiel – 0.
Spolu počet vážených
preťažených vozidiel 4.

vozidiel

21,

počet

Merania v obci Ploské boli vykonané z dôvodu
prevencie – dodržiavania osadenia dopravného
značenia – križovatka ciest I/68-III/068009 zákaz odbočenia nákladných motorových vozidiel
ktorých celková hmotnosť presahuje 12,5 t
s dodatkovou tabuľou / okrem dopravnej
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obsluhy/, križovatka ciest D1 - III/068010/Prešovský kraj/ 2 ks - prikázaný smer jazdy pre
vozidlá ktorých celková hmotnosť presahuje
12,5 t, resp. zákaz odbočenia nákladných
motorových vozidiel, ktorých celková hmotnosť
presahuje 12,5t /okrem dopravnej obsluhy/.
Merania boli vykonané v súčinnosti s policajnou
hliadkou Okresného riaditeľstva policajného
zboru
Okresný
dopravný
inšpektorát
Košice – okolie.

731/2009

696/2009

Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č. 696/2009 k spolufinancovaniu
projektov z Európskeho sociálneho
fondu
a
Štátneho
rozpočtu
SR – Operačný program Vzdelávanie
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Európsky sociálny fond
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V rámci tohto uznesenia bolo schválené
spolufinancovanie pre 8 škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK na 8 projektov vo výške
81 612,71 €. K 28. 5. 2012 boli na projekty
v súlade s plánom spolufinancovania poukázané
z rozpočtu Košického samosprávneho kraja
nasledovné finančné prostriedky:
– Pre Gymnázium Horešská 18, 077 33
Kráľovský Chlmec s projektom „Odborná
profilácia gymnázia Kráľovský Chlmec - nové
horizonty regionálneho vzdelávania“ zo
schválenej sumy spolufinancovania 7 129,34 €
bolo poukázaných 6 764,97 €,
– Stredná odborná škola, Ostrovského 1 040 01
Košice s projektom „Moderne sa učiť zo
schválenej
sumy
moderne
žiť“
spolufinancovania 16 146,68 € bolo
poukázaných 8 740,61 €,
– Stredná
priemyselná
škola
stavebná,
Hviezdoslavova 5, 048 01
Rožňava
s projektom „Tvorivá škola - úspešný štart do
života“ zo schválenej sumy spolufinancovania
6 866,58 € bolo poukázaných 4 434,02 €,
– Gymnázium, Lorencova 46, 053 42
Krompachy s projektom „Moderné európske
gymnázium - úspešní absolventi“ zo
schválenej sumy spolufinancovania 8 144,62 €
bolo poukázaných 7 430,30 €,
– Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4,
052 01 Spišská Nová Ves s projektom
„Implementácia
operačného
programu
vzdelávania žiakov v prostrední strednej
odbornej školy“ zo schválenej sumy
spolufinancovania
7
954,47
€
bolo
poukázaných 7 169,35 €,
– Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 01

Košice s projektom „Moderné vyučovanie
odborných predmetov na obchodnej akadémii
pre potreby reg. trhu práce“ zo schválenej
sumy spolufinancovania 6 517,67 € bolo
poukázaných 4 753,82 €, (došlo k zníženiu
sumy poskytnutej na spolufinancovanie
o 0,32 € z dôvodu vrátenia neoprávnených
výdavkov),
– Stredná odborná škola, Komenského 12,
075 01 Trebišov s projektom „Zlatý kľúčik“ zo
schválenej sumy spolufinancovania 12 945 €
bolo poukázaných 11 257,93 € (došlo
k zníženiu
sumy
poskytnutej
na
spolufinancovanie
o
1
578,95
€
z dôvodu vrátenia nevyčerpanej čiastky –
pomerná časť z nevyčerpaných finančných
prostriedkov vrátených národnej agentúre
z dôvodu ukončenia projektu).
Z celkovej schválenej sumy spolufinancovania
bolo do 28. 5. 2012 poukázaných 50 551,00 €.
734/2009

Informácia o stave poškodenia ciest V zmysle schválených uznesení Správa ciest
II. A III. Triedy na území Košického Košického samosprávneho kraja zabezpečila
samosprávneho kraja
plnenie týchto úloh:
– poškodené úseky ciest boli
zaradené do
pripravovanej výzvy projektových zámerov zo
štrukturálnych fondov EU - regionálny
operačný program, prioritnej osi 5 „Regionálne
komunikácie
zabezpečujúce
dopravnú
obslužnosť regiónov“. Cesty KSK 6 Košice
okolie, KSK 7 – Spišská Nová Ves , KSK 8 –
Trebišov, KSK 9 – Michalovce, KSK 10 –
Rožňava, ktoré boli schválené zastupiteľstvom
dňa 19. 4. 2010,
– boli vypracované a dodané stavebno technické
dokumentácie, v ktorých sú zahrnuté na
obnovu aj úseky poškodených ciest II. III.
triedy na území KSK v jednotlivých okresoch,
– ukončená inžinierska činnosť a technická
kontrola pre legislatívnu prípravu projektov do
pripravovanej výzvy zo štrukturálnych fondov
EÚ ROP 5.1. „Regionálne komunikácie
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov“.

735/2009

Schválenie a
spolufinancovanie
projektu
„Značenie
kultúrnych
a turistických cieľov na pozemných
komunikáciách
po
tematických
trasách – INFOTOUR“
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V projekte prebieha schvaľovací proces
grafických
návrhov
siluet
kultúrnych
a turistických cieľov dopravného značenia „hnedé
tabule“ /48 cieľov na území Košického
samosprávneho kraja/ a verejné obstarávanie na
osadzovanie priestorových tabúľ. Žiadosti

o zmenu projektového tímu na strane partnera
a požadované predĺženie projektu do 30. 9. 2012
boli zo strany riadiaceho orgánu schválené.

740/2009

Schválenie nájmu cestného telesa Uznesenie sa realizuje vždy pri uzatváraní
a pozemkov pod cestným telesom pre nájomných zmlúv s obcami a mestami na
obce a mestá na verejnoprospešné uvedený účel.
účely

27. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 12. 10. 2009
Číslo
uznesenia
755/2009

Názov uznesenia
Regionálne multifunkčné
Strojárenská
ulica
spolufinancovanie
revitalizácie hnedej zóny

Stav realizácie
centrum Poslednú výzvu riadiaci orgán (Ministerstvo
Košice, hospodárstva SR) zrušil, ale stále nie je určený
projektu nový termín vyhlásenia výzvy. Košický
samosprávny kraj čaká na zverejnenie výzvy,
v rámci ktorej projekt opätovne podá.

758/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – „Rekonštrukcia
historickej
účelovej
budovy
Východoslovenského múzea“

Opakované verejné obstarávanie na dodávateľa
stavebných prác bolo vyhlásené externým
obstarávateľom (LT-consult s.r.o., Prešov)
dňa 1. 12. 2011 vo Vestníku verejného
obstarávania č. 233/2011. Proces verejného
obstarávania bol ukončený.

759/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – „Letohrádok
Dardanely – revitalizácia areálu
hudobného múzea“

Opakované verejné obstarávanie na dodávateľa
stavebných
prác,
vyhlásené
externým
obstarávateľom (LT-consult s.r.o., Prešov)
dňa 1. 12. 2011 vo Vestníku verejného
obstarávania č. 233/2011 pokračuje. Proces
verejného obstarávania bol ukončený.

760/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – „Dom tradičnej
ľudovej kultúry Gemer“

Dňa 1. 12. 2011 bolo vo Vestníku verejného
obstarávania č. 233/2011 zverejnené nové
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na
dodávateľa stavebných prác. Proces verejného
obstarávania bol ukončený.
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762/2009

764/2009

765/2009

Spolufinancovanie projektu Príprava Pripravuje sa vyhlásenie verejného obstarávania
zberu a zneškodnenia odpadov na nadlimitnú zákazku – služby. Dňa 26. 3. 2012
kontaminovaných
PCB
látkami Košickému samosprávnemu kraju riadiaci orgán
vo vybraných lokalitách okresu Ministerstvo životného prostredia SR doručil
Michalovce
žiadosť o doplnenie dokumentácie k verejnému
obstarávaniu na základe
ex ante kontroly
oznámenia a súťažných podkladov. V zmysle
usmernení v tomto liste Košický samosprávny
kraj upravuje súťažné podklady a návrh
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Po konečnom schválení týchto dokumentov
riadiacim orgánom bude vyhlásené verejné
obstarávanie.
Spolufinancovanie
projektu Dňa 1. 12. 2011 bolo vo Vestníku verejného
zo štrukturálnych
fondov EÚ obstarávania č. 233/2011 zverejnené nové
Rekonštrukcia
Historickej
sály oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na
Východoslovenskej galérie
dodávateľa stavebných prác. Proces verejného
obstarávania bol ukončený.
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych
fondov EÚ
Operačný program životné prostredie
(OPŽP), Prioritná os 3: Ochrana
ovzdušia
a minimalizácia
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
–
„Nákup
čistiacej
techniky
v Košickom samosprávnom kraji

Projekt bol úspešne ukončený dodaním 20 ks
čistiacej techniky pre Správu ciest Košického
samosprávneho kraja. Dňa 14. 5. 2012 bola
zaslaná
záverečná
monitorovacia
správa
a následne je pripravovaná záverečná Žiadosť
o platbu.

III. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
r. 2009 – 2013

2. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 8. 2. 2010
Číslo
uznesenia
22/2010

Názov uznesenia

Stav realizácie

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Ministerstvo školstva, Operačný
program: Vzdelávanie, Prioritná os: 1
Reforma
systému
vzdelávania
a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1:
Premena tradičnej školy na modernú

V rámci tohto uznesenia bolo schválené
spolufinancovanie pre 25 škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na 25
projektov vo výške 457 197,03 €. K 28. 5. 2012
boli na projekty v
súlade s
plánom
spolufinancovania
poukázané
z
rozpočtu
Košického samosprávneho kraja nasledovné
finančné prostriedky:
– Stredná odborná škola stavebná a geodetická,
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–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Lermontovova 1, Košice s
projektom
„Inovatívne
myslenie
a
vzdelávanie
v modernej strednej priemyselnej škole
stavebnej a geodetickej“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 24 917,33 € bolo
poukázaných 18 685,32 €,
Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
Komenského 44, Košice s projektom „Moderná
škola - cesta k zlepšovaniu odborných
kompetencií“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania 11 000,57 € bolo
poskytnutých 8 043,76 €,
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice 12
s projektom „Učíme (sa) moderne a efektívne –
učíme (sa) pre budúcnosť“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 11 393,86 € bolo
poskytnutých 8 285,45 €,
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7,
Spišská Nová Ves s projektom „Technologické
centrum – most medzi teóriou a praxou“ zo
schválenej
sumy
spolufinancovania
24 998,28 € bolo poukázaných 15 545,53 €,
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8,
Rožňava s projektom „Efektívnosť školského
vzdelávacieho programu - cesta k rozvíjaniu
kľúčových kompetencií žiakov“ zo schválenej
sumy spolufinancovania 18 250 € bolo
poukázaných 10 959,12 €,
Stredná odborná škola – Szakközépiskola,
J.Majlátha 2, Pribeník s projektom „Premena
a inovácia
vzdelávania
na
SOŠSzakközépiskola, J.Majlátha 2, 076 51
Pribeník“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania 13 427,04 € bolo
poukázaných 8 201,90 €,
Stredná odborná škola – Szakközépiskola,
Grešákova 1, Košice s projektom „Ekonomika
a logistika v treťom sektore“ zo schválenej
sumy spolufinancovania 12 444,82 € bolo
poukázaných 3 157,90 €,
Stredná priemyselná škola, Markušovská cesta
2, Spišská Nová Ves s projektom „Škola pre
život“ zo schválenej sumy spolufinancovania
15 204,55 € bolo poukázaných 10 247,48 €,
Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
s projektom „Inovácia vzdelávania na Spojenej
škole v Sečovciach“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 21 736,15 € bolo
poukázaných 13 609,25 €,
Stredná odborná škola technická, Kukučínova

23, Košice s projektom „Centrum odborného
vzdelávania – stavebný odborník budúcnosti“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania
26 289,37 € bolo poukázaných 15 718,47 €,
– Stredná odborná škola - Szakközépiskola,
Moldava nad Bodvou, Hlavná 54, Moldava nad
Bodvou
s projektom
„Škola
logistiky
a podnikania – potreba každodenná“ zo
schválenej
sumy
na
spolufinancovanie
20 381,61 € bolo poukázaných 9 257,25 €
(z toho na bežné výdavky 6 788,35 € a na
kapitálové výdavky 2 468,90 €),
– Spojená škola, Rákocziho 23, Kráľovský
Chlmec s projektom „Odborne a moderne“ zo
schválenej
sumy
na
spolufinancovanie
26 217,87 € bolo poukázaných 20 114,16 €,
– Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
s projektom „Implementácia inovatívneho
študijného programu Informačné a sieťové
technológie na Východnom Slovensku“ zo
schválenej sumy 25 000 € bolo poukázaných 12
377,69 €.
Z celkovej schválenej sumy spolufinancovania
bolo do 28. 5. 2012 poukázaných 154 203,28 €.

3. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 19. 4. 2010
Číslo
uznesenia
69/2010

70/2010

71/2010

Názov uznesenia

Stav realizácie

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ
Regionálny
operačný
program,
prioritná os: 3 – Posilnenie
kultúrneho
potenciálu
regiónov
a infraštruktúra cestovného ruchu –
„Rekonštrukcia budovy hlavného
kaštieľa
Zemplínskeho
múzea
v Michalovciach“
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ
Regionálny
operačný
program,
prioritná os: 3 – Posilnenie
kultúrneho
potenciálu
regiónov
a infraštruktúra cestovného ruchu –
„Tokajské vinárstvo a vinohradníctvo
– revitalizácia expozície v Trebišove“
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ
program,
Regionálny
operačný
prioritná os: 3 – Posilnenie

Stavebný projekt je hotový, je vydané stavebné
povolenie. Čaká sa na vhodnú výzvu.
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Stavebný projekt je hotový, je vydané stavebné
povolenie. Čaká sa na vhodnú výzvu.

Na stránke programu sú zverejnené víťazné
projekty. Projekt SENTINEL medzi nimi nie je.
Oficiálny dokument ešte nie je k dispozícii.

72/2010

73/2010

74/2010

75/2010

77/2010

kultúrneho
potenciálu
regiónov
a infraštruktúra cestovného ruchu –
„Zážitkové centrum SENTINEL
v Rožňave“
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ
Regionálny
operačný
program,
prioritná os: 3 – Posilnenie
kultúrneho
potenciálu
regiónov
a infraštruktúra
cestovného
ruchu – „Provinčný dom v Spišskej
Novej
Vsi
–
rekonštrukcia
a modernizácia“
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ
Regionálny
operačný
program,
prioritná os: 3 – Posilnenie
kultúrneho
potenciálu
regiónov
a infraštruktúra
cestovného
ruchu
–
„Astronomický
areál – rekonštrukcia Moussonovho
domu a parku“
Schválenie a
spolufinancovanie
projektu s názvom „KRÁĽOVSTVO
ROZPRÁVOK“ v rámci Regionálny
operačný program, prioritná os
3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov a infraštruktúra cestovného
ruchu
Schválenie a
spolufinancovanie
projektu s názvom „KLASTER
TERRA INCOGNITA – partnerstvo
v kultúrnom
turizme“
v rámci
Regionálny
operačný
program,
prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu
Analýza
možnosti
uplatnenia
systému EPC pri zabezpečovaní
energetickej úspornosti budov škôl
a školských zariadení
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Stavebný projekt je hotový, je vydané stavebné
povolenie. Čaká sa na vhodnú výzvu.

Stavebný projekt je hotový, je vydané stavebné
povolenie. Čaká sa na vhodnú výzvu.

Zmluvy s dodávateľmi sú skontrolované SO/ROm
a sú pripravené na podpis.

V projekte stále prebiehajú verejné obstarávania
a príprava zmlúv s dodávateľmi jednotlivých
aktivít.

Na výber strategického partnera pre systém
financovania energetických výkonov a služieb
pomocou metódy EPC (energy performance
contracting) bolo dňa 3. 5. 2011 zaslané
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania do
Úradného vestníka Európskej únie a dňa
4. 5. 2011 do Vestníka úradu pre verejné
obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní. V súčasnej dobe prebieha
proces verejného obstarávania.

4. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 28. 6. 2010
Číslo
uznesenia
96/2010

Názov uznesenia

Stav realizácie

Informatívna správa o povodňových
škodách a
návrh odstránenia
havarijného
stavu
cestnej
infraštruktúry

Stavebné práce na odstraňovaní havarijného stavu
a škôd po povodniach z roku 2010 na cestách a na
mostoch II. a
III. triedy v Košickom
samosprávnom kraji pokračujú aj v roku 2012.
Obnova poškodených úsekov ciest je realizovaná
na základe poskytnutých finančných zdrojov:
A: Po schválení finančných prostriedkov
zastupiteľstvom boli pripravené na obnovu ďalšie
úseky poškodených ciest povodňami. Stavebné
práce budú zabezpečované vlastnými kapacitami
a dodávateľsky.
Informácia
P.č. Číslo cesty Miesto
realizácie
o realizácii
1.
III/555011 Poškodený
04/2012/
most Veľké 08/2012
Kapušany
Odstránených bolo 9 poškodených úsekov ciest
a poškodená opravárenská dielňa v Trebišove.
Výška nákladov na odstránenie uvedených škôd
637 434,16 € vrátane uvedeného mostného
objektu.
B: Škody na majetku spôsobené povodňami poskytnutá dotácia v pôsobností Ministerstva
financií SR, ktorá je účelovo viazaná na úhradu
škôd na majetku spôsobených povodňami.
Na základe rozpočtového opatrenia č. K3 zo dňa
31. 03. 2011,
Správa ciest Košického
samosprávneho kraja zahájila prípravu na obnovu
poškodených ciest povodňami z júna 2010. Od
uvedeného termínu do 05/2012 bolo vyhlásených
38 verejných obstarávaní na uskutočnenie
stavebných prác. Odstránených bolo 23
poškodených úsekov ciest a mostov. Po zimnom
období sa pokračuje v stavebných prácach na
obnove poškodených úsekoch ciest a mostov do
výšky poskytnutej dotácie.
Prehľad realizovaných a pripravovaných stavieb:
P.č.

1.

2.
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Názov akcie
Most cez rieku
Hnilec v obci
Švedlár 546 035
Most cez rieku
Hornád v obci
Kluknava 018186 -

Informácia o realizácii
Termín
Termín
začatia
ukončenia
05/2012

09/2012

05/2012

09/2012

13.

009
Most cez Mlynský
náhon v obci
Kluknava
Most cez rieku
Hornád pred obcou
Olcnava 536001
Priepust na ceste
II/546Helcmanovce
Most v meste
Spišská Nová Ves
oproti ZOO
Most cez rieku
Rovňa v obci
Michaľany
Most cez rieku
Hornád v obci
Kolinovce
Priepust
vyšná
Hutka
Zalomený priepust
na ceste II/547 pred
Nálepkovom
Zosuv na ceste
III/5472 Trebejov Kysak
Zosuv na ceste
III/54715 v meste
Krompachy
Zosuv na ceste
II/533
Novoveská
Huta

14.

Priepust na ceste
II/546 za obcou
Prebieha proces VO
Hnilčík
Helcmanovce

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

104/2010

Plnenie
úloh
vyplývajúcich
z Koncepcie rozvoja odborného
vzdelávania na stredných školách
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
a z toho vyplývajúce zmeny v sieti
stredných škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva Slovenskej
republiky

05/2012

09/2012

04/2012

10/2012

05/2012

09/2012

04/2012

08/2012

05/2012

09/2012

05/2012

08/2012

05/2012

09/2012

Prebieha proces VO

Prebieha proces VO

Prebieha proces VO

Prebieha proces VO

V súčasnej dobe prebieha písomná komunikácia
(doplnenie podania) medzi žiadateľom o zaradenie
súkromnej školskej jedálne, Kollárova 4, Sečovce
a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Po splnení všetkých podmienok Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodne vo
veci zaradenia súkromnej školskej jedálne do siete
škôl a školských zariadení.

5. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 30. 8. 2010
Číslo
uznesenia
133/2010

135/2010

Názov uznesenia

Stav realizácie

Informatívna správa o programe
Terra Incognita v rámci projektu
Košice – EHMK 2013 (európske
hlavné mesto kultúry)
Informatívna správa o podporených

Realizujú sa podujatia podporené v druhom kole
prvej výzvy.
Žiadosti v druhej výzve boli vyhodnotené;
podporu získalo 39 projektov.
V decembri 2011 tri podporené miestne akčné
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miestnych
akčných
skupinách
v Košickom samosprávnom kraji
a hodnotenie absorpčnej kapacity
vidieka v nadväznosti na programové
dokumenty

137/2010

Spolufinancovanie projektu Program
cezhraničnej
spolupráce
ENPI
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko
– Ukrajina 2007 – 2013 s názvom
„Výchova k európskym hodnotám“

143/2010

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
s NDS a. s.

skupiny požiadali listom o poskytnutie dotácie na
podporu projektov podporených v jednotlivých
integrovaných stratégiách. Vzhľadom na možnosti
poskytovania dotácií boli tieto miestne akčné
skupiny vyzvané k predloženiu ich žiadosti vo
formáte žiadosti o dotáciu v zmysle VZN
č. 3/2006. Miestne akčné skupiny v súčasnosti
aktualizujú svoje programovacie dokumenty, na
základe ktorých budú postupne vyhlasovať výzvy.
V rámci tohto uznesenia bolo schválené
spolufinancovanie pre Školský internát, Medická
2, Košice na projekt „Výchova k európskym
hodnotám“ vo výške 2 760,10 €. K 28. 5. 2012
bolo zo schválenej sumy spolufinancovania
poukázaných 1 535,48 €.
Prebieha proces pripomienkovania nového návrhu
zmluvy.

6. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 18. 10. 2010
Číslo
uznesenia
168/2010

Názov uznesenia

Stav realizácie

Likvidácia stavby OKB
Nemocnice s poliklinikou
Kukuru Michalovce, a. s.

v areáli Uznesenie
splnené.
Stavba
Štefana zlikvidovaná koncom mája 2012.

OKB

bola

7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 6. 12. 2010
Číslo
uznesenia
182/2010

Názov uznesenia
Investičný
profil
samosprávneho kraja

Stav realizácie

Košického Investičný profil pravidelne Úrad Košického
samosprávneho kraja prezentuje na investičných
fórach, posledný krát v Ruskej federácii na
Hospodárskom fóre v Krasnojarsku v mesiaci
február 2012 a v máji 2012 na podnikateľskom
fóre s rakúskymi podnikateľmi a na stretnutí
s obchodným radcom čínskeho veľvyslanectva.

8. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 21. 2. 2011
Číslo
uznesenia
207/2011

Názov uznesenia

Stav realizácie

Zmeny v sieti škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky na
stredných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja

Košický samosprávny kraj požiadal v zmysle
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR o vyradenie Strednej
priemyselnej školy, Markušovská cesta 2, Spišská
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Nová Ves zo siete škôl a školských zariadení SR.

9. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 18. 4. 2011
Číslo
uznesenia
236/2011

238/2011

258/2011

Názov uznesenia

Stav realizácie

Štandardizácia regionálnych knižníc Dohľad nad plnením úloh má Verejná knižnica
Jána
Bocatia,
na
základe
dohodnutého
– strategický materiál
harmonogramu.
Koncepcia
rozvoja
kreatívnej Košický samosprávny kraj v spolupráci s BONA
ekonomiky
v
Košickom FIDE o. z. a OneClick s.r.o. pripravuje
samosprávnom kraji
vybudovanie polyfunkčného kultúrneho centra pre
podporu kreatívnej ekonomiky v časti areálu
na Strojárenskej č. 3 v Košiciach. (Tabačka
Kulturfabrik). Súčasťou centra budú aj kreatívny
hub, inkubátor a rezidencie. Dňa 20. 4. 2012
Košický samosprávny kraj v rámci výzvy
regionálneho operačného programu podal žiadosť
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na projekt „Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj
kreatívnej ekonomiky Košického kraja“. Košický
samosprávny kraj dňa 4. 5. 2012 podal koncept
projektu v rámci výzvy Európskej komisie Európske kreatívne regióny. V rámci tejto výzvy
v prvej fáze bolo treba predložiť krátky koncept
projektu, na základe ktorého v 2. fáze budú
vyzvaní 5 žiadatelia, aby predložili celkový
projekt. V závere budú vybraté 2 projekty, ktoré
získajú grant v celkovej hodnote max. 500 000 €
na projekt. Cieľom je preukázať potenciál
kreatívneho priemyslu pri transformácii tradične
priemyselných regiónov pomocou konkrétnych
príkladov. Košický samosprávny kraj pripravil
koncept projektu: Creative Transformer. Partneri
projektu: Košický samosprávny kraj, Koalícia
2013+, Košice 2013, British Council, Košice IT
Valley.

Obchodná verejná súťaž na predaj Predmetom obchodnej verejnej súťaže je pozemok
pozemkov v Rožňave
parc. č. 559/97,
na ktorom sa nachádza
komunikácia vo vlastníctve mesta Rožňava. Mesto
požiadalo KSK o vyňatie predmetného pozemku.
Návrh na zmenu uznesenia bude predložený na
augustové zasadnutie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja.

10. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 20. 6. 2011
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Číslo
uznesenia
270/2011

592/2009

452/2008
382/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

Plán hospodárskeho a sociálneho Košický samosprávny kraj analyzuje požiadavky,
rozvoja Košického samosprávneho ktoré vyplynú z plnenia kondicionalít na úrovni
kraja – 3. aktualizácia
SR, ktoré budú nutnou podmienkou pre čerpanie
prostriedkov EÚ v období 2014 – 2020. Úrad
Plán hospodárskeho a sociálneho Košického samosprávneho kraja pokračuje
rozvoja Košického samosprávneho v príprave sektorových stratégií v rámci výzvy
kraja v programovacom období 2007 ROP 4.1.b. Súčasne prebiehajú práce na príprave
– 2013, II. aktualizácia
stratégie pre Európske zoskupenie územnej
spolupráce.
Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho
kraja v programovacom období 2007
– 2013, I. aktualizácia

11. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 8. 2011
Číslo
uznesenia
298/2011

Názov uznesenia

Stav realizácie

Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
program,
Regionálny
operačný
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov –
„Cesty KSK 6 – Košice okolie –
napojenie obcí na Košice“

Na
11. zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja bol schválený návrh na
5%-né spolufinancovanie projektu, čím bol
splnený základný predpoklad na predloženie
projektovej žiadosti o nenávratný finančný
príspevok do najbližšej výzvy. Termín vyhlásenia
2. výzvy opatrenie 5.1 bol riadiacim orgánom
stanovený na apríl 2012, avšak doteraz nebola
výzva vyhlásená.
Na
11. zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja bol schválený návrh na
5%-né spolufinancovanie projektu, čím bol
splnený základný predpoklad na predloženie
projektovej žiadosti o nenávratný finančný
príspevok do najbližšej výzvy. Termín vyhlásenia
2. výzvy opatrenie 5.1 bol riadiacim orgánom
stanovený na apríl 2012, avšak doteraz nebola
výzva vyhlásená.
Na
11. zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja bol schválený návrh na
5%-né spolufinancovanie projektu, čím bol
splnený základný predpoklad na predloženie
projektovej žiadosti o nenávratný finančný
príspevok do najbližšej výzvy. Termín vyhlásenia
2. výzvy opatrenie 5.1 bol riadiacim orgánom
stanovený na apríl 2012, avšak doteraz nebola
výzva vyhlásená.
Na
11. zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja bol schválený návrh na

299/2011

Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Regionálny
operačný
program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov –
„Cesty KSK 7 – Spišská Nová Ves –
napojenie obcí na SNV a Gelnicu“

300/2011

Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Regionálny
operačný
program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov –
„Cesty KSK 8 – Trebišov – napojenie
obcí
na
Trebišov
a Sečovce“
Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–

301/2011
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302/2011

Regionálny
operačný
program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov –
„Cesty KSK 9 – Michalovce –
napojenie obcí na Michalovce
a Sobrance“
Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Regionálny
operačný
program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov –
„Cesty KSK 10 – Rožňava –
napojenie obcí na Rožňavu“

303/2011

Program Švajčiarsko – slovenskej
spolupráce,
podanie
projektu
s názvom „Vstúpte k nám“

305/2011

Zmluva o združení právnických osôb
pre
realizáciu
Urbanistickoarchitektonickej štúdie religióznej
krajiny Spišský Jeruzalem

5%-né spolufinancovanie projektu, čím bol
splnený základný predpoklad na predloženie
projektovej žiadosti o nenávratný finančný
príspevok do najbližšej výzvy. Termín vyhlásenia
2. výzvy opatrenie 5.1 bol riadiacim orgánom
stanovený na apríl 2012, avšak doteraz nebola
výzva vyhlásená.
Na
11. zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja bol schválený návrh na
5%-né spolufinancovanie projektu, čím bol
splnený základný predpoklad na predloženie
projektovej žiadosti o nenávratný finančný
príspevok do najbližšej výzvy. Termín vyhlásenia
2. výzvy opatrenie 5.1 bol riadiacim orgánom
stanovený na apríl 2012, avšak doteraz nebola
výzva vyhlásená.
Zostavuje sa projektový tím k projektu. Bol
vybraný verejný obstarávateľ, ktorý začne proces
verejného obstarávania v zmysle zákona
o verejnom
obstarávaní.
Prebieha
verejné
obstarávanie na externý manažment k projektu.
Práce na technickej dokumentácii budú ukončené
do 30. 6. 2012, a následne bude zrealizovaná aj
záverečná platba. Zároveň Košický samosprávny
kraj pripravuje vznik neziskovej organizácie, ktorá
by mala v budúcnosti pokračovať v spravovaní
projektu.

12. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 17. 10. 2011
Číslo
uznesenia
331/2011

Názov uznesenia

Stav realizácie

Podanie
a
spolufinancovanie Na stránke programu sú zverejnené víťazné
projektu SENTINEL – zážitkové projekty. Projekt SENTINEL medzi nimi nie je.
aktivity na Železnej ceste v rámci Oficiálny dokument ešte nie je k dispozícii.
Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika - Slovenská
republika 2007 – 2013

13. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 12. 12. 2011
Číslo
uznesenia
349/2011

Názov uznesenia

Stav realizácie

Zmena uznesenia č. 445/2008: Vstup Aktivity vyvíjané v rámci programu Terra
Košického samosprávneho kraja do Incognita budú prispôsobené novému časovému
projektu kandidatúry Mesta Košice rámcu. Viď ďalšie uznesenia.
na titul
Európske hlavné mesto
kultúry – Košice 2013
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445/2008

356/2011

359/2011

363/2011

Vstup Košického samosprávneho
kraja do projektu kandidatúry Mesta
Košice na titul Európske hlavné
mesto kultúry 2013
Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č. 120/2010 zo dňa 28. júna 2010 –
Predaj areálu na Popradskej ulici
v Košiciach
Predaj pozemku na ulici Farská v k.
ú. Michalovce

Vzhľadom k prebiehajúcim rokovaniam medzi
Košickým samosprávnym krajom a Mestom
Košice obchodná verejná súťaž na predaj areálu
na Popradskej ulici v Košiciach nebola zatiaľ
vyhlásená.
Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva
v prospech žiadateľa bol Správou katastra
Michalovce povolený.
Predaj pozemkov v k. ú. Stráňany pre Kúpne zmluvy s 11 kupujúcimi boli uzatvorené
vlastníkov garáží
a kúpne ceny zaplatené. Do katastra nehnuteľností
boli podané návrhy na vklad vlastníckeho práva
v prospech kupujúcich.

14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 20. 2. 2012
Číslo
uznesenia
371/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

Tvorba
efektívnej
siete
škôl,
študijných a učebných odborov na
stredných
odborných
školách
pôsobnosti
v zriaďovateľskej
Košického samosprávneho kraja
odpovedajúcej požiadavkám trhu
práce

Košický samosprávny kraj požiadal v zmysle
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR o vyradenie zo siete škôl
a školských zariadení:
1. Strednej priemyselnej školy, Markušovská
cesta 2, Spišská Nová Ves,
2. Strediska odbornej praxe Rejdová 43 ako
súčasť Strednej odbornej školy obchodu
a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava,
3. Strediska odbornej praxe, Inovce 88 ako súčasť
Strednej odbornej školy obchodu a služieb,
Námestie slobody 12, Sobrance.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
už rozhodlo o vyradení zo siete oboch stredísk
odborného vzdelávania.
Zastupiteľstvom
bol
schválený
Návrh
nadregionálnej
stratégie
Košického
samosprávneho kraja. Zároveň sa na prvom
zasadnutí zišla pracovná skupina Partnerstvo pre
súdržnosť. Ďalší vývoj v tejto oblasti Úrad
Košického samosprávneho kraja očakáva od
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR.
Zabezpečenie
úverových
zdrojov
v sume
do 1 mil. € bolo realizované formou verejného
obstarávania ako podprahová zákazka na

372/2012

Politika
súdržnosti
Európskej
únie
v programovacom období
2014 – 2020, Návrh nadregionálnej
stratégie Košického samosprávneho
kraja

376/2012

Riešenie havarijného stavu cesty
II/535 v katastrálnom území obce
Mlynky a spôsob financovania
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poskytnutie úverových prostriedkov na riešenie
havarijného stavu cesty II. triedy Mlynky. Na
základe vyhodnotenia predložených ponúk bola
vybratá ponuka Slovenskej sporiteľne z hľadiska
najnižšej celkovej ceny tohto finančného
produktu. V súčasnosti Košický samosprávny kraj
rokuje s bankou o ostatných podmienkach
úverovej zmluvy.
Prebieha zabezpečovanie procesu verejného
obstarávania v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác
vrátane spracovania projektovej dokumentácie na
odstránenie
havarijného
stavu
v zmysle
predložených dokladov deklarujúcich tento
havarijný stav na ceste II/535 po schválení
finančného krytia z úverových zdrojov.
377/2012

Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č. 698 zo dňa 22. 6. 2009
k
spolufinancovaniu
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny operačný program,
prioritná
os
5:
regionálne
komunikácie
zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov

698/2009

Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č. 597 zo dňa 16. 2. 2009
k
Spolufinancovaniu
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny operačný program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov

597/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny operačný program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov –
projekt „Cesty KSK 2“
Zmena uznesenia č. 306/2011
a predloženie projektu „Ostrovy
kultúry, otvorená zóna 4 – Nádvorie
Barkóczyho paláca, knižnica“ podľa
písomného vyzvania ROP – 7.1 –
2012/01, Európske hlavné mesto

378/2012
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V súčasnosti prebiehajú stavebné práce v úsekoch
cesty Spišské Vlachy – Bystrany, okružných
križovatiek v Spišskej Novej Vsi a v Spišských
Vlachoch. Tieto práce budú ukončené v termíne
do 30. 6. 2012.

Ukončený proces verejného obstarávania na výber
dodávateľa
stavebných
prác,
okrem
Východoslovenského Múzea pre námietky
záujemcu.

kultúry – Košice 2013
306/2011

Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
program,
Regionálny
operačný
prioritná os 7, Európske hlavné mesto
kultúry – Košice 2013

15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 16. 4. 2012
Číslo
uznesenia
382/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

Záverečný
účet
Košického Uznesenie splnené.
samosprávneho kraja za rok 2011
Rozdelenie prebytku hospodárenia Košického
samosprávneho kraja za rok 2011 vo výške
10 087 532,34 € bolo zrealizované nasledovne:
projektov
– dofinancovanie
investičných
schválených v Zastupiteľstve Košického
samosprávneho kraja v roku 2011 ale
k 31. 12. 2011 neukončených, resp.
neuhradených 27 948,39 €,
– dofinancovanie
investičných
akcií
schválených v Zastupiteľstve Košického
samosprávneho kraja v roku 2011 ale
k 31. 12. 2011 neukončených, resp.
neuhradených 275 731,98 €,
– výdavky na jazykové školy vytvorené
príjmami budúcich období 107 996,30 €,
– poistné plnenie za odcudzené vozidlo
Športovému gymnáziu Košice na kúpu
nového osobného motorového vozidla
2 382,99 €,
– riešenie
výpadku
daňových
príjmov
2 500 000 €,
– výdavky na daň z príjmov z predaja akcií
1 900 000 €,
– výdavky na úhradu straty pre dopravcov pri
poskytovaní výkonov vo verejnom záujme
2 600 000 €,
– rekonštrukcia
Tabačky
kulturfabrik
500 000 €,
– nevyčerpané bežné výdavky na projekt
EHMK na akumuláciu do rezervného fondu
72 700 €,
– povinný prídel do rezervného fondu
1 008 753,68 €,
– prídel do rezervného fondu účelovo neurčený
1 092 019,00 €.
Na Úrade Košického samosprávneho kraja bola
vypracovaná právna analýza legislatívnych
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383/2012

možností na realizáciu príspevku Košického
samosprávneho kraja na opravu hradu Krásna
Hôrka.
Úprava
rozpočtu
Košického Uznesenie splnené.
samosprávneho kraja v roku 2012
Úprava rozpočtu na organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti a Úrad Košického samosprávneho
kraja bola vykonaná v zmysle schváleného
uznesenia.

384/2012

Zoznam trvalo podporených podujatí
na rok 2012 a poskytnutie dotácií nad
3300 Eur v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov

V zmysle schváleného uznesenia sú pripravované
zmluvy o poskytnutí dotácie na príslušný účel
a postupne sú poskytované finančné prostriedky
jednotlivým subjektom. Podujatia sa pripravujú.

386/2012

Vzdanie sa odmeny poslancov
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
a
podpredsedov
Košického
samosprávneho
kraja
na
verejnoprospešný
účel
obnovy
a ochrany kultúrnej pamiatky hradu
Krásna Hôrka

387/2012

Všeobecne
záväzné
nariadenie
Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné
nariadenie
Košického
samosprávneho kraja č. 3/2010
o podmienkach
poskytovania
príspevku
finančného
akreditovanému subjektu, právnickej
osobe, fyzickej osobe alebo obci na
vykonávanie
opatrení
sociálnoprávnej
ochrany
detí
a sociálnej kurately na území
Košického samosprávneho kraja

Na základe predmetného uznesenia boli
poslancom
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja elektronicky odoslané
tlačivá „Potvrdenie o vzdaní sa odmeny za mesiac
máj 2012“. V tlačive poslanci určili čiastku, ktorú
potvrdili svojim podpisom a toto potvrdenie
zaslali poštou Úradu Košického samosprávneho
kraja Odbor personálnej práce a odmeňovania.
Úhrady na verejnoprospešný účel v zmysle
uznesenia budú zrealizované vo výplatnom
termíne za mesiac máj 2012, t.j. v mesiaci
jún 2012.
Všeobecne záväzné nariadenie Košického
samosprávneho kraja po podpise predsedom
Košického samosprávneho kraja bolo dňa
18. 4. 2012 vyvesené na úradnej tabuli,
zverejnené na webovej stránke Košického
samosprávneho kraja a zároveň bolo zaslané
poslancom
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja, všetkým mestám a obciam
v Košickom kraji a Krajskej prokuratúre.

388/2012

Všeobecne
záväzné
nariadenie
Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné
nariadenie
Košického
samosprávneho kraja č. 5/2008
výšky
príspevku
na
o určení
čiastočnú úhradu nákladov v školách
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Všeobecne záväzné nariadenie Košického
samosprávneho kraja po podpise predsedom
Košického samosprávneho kraja bolo dňa
18. 4. 2012 vyvesené na úradnej tabuli,
zverejnené na webovej stránke Košického
samosprávneho kraja a zároveň bolo zaslané
poslancom
Zastupiteľstva
Košického

390/2012

393/2012

394/2012

395/2012

396/2012

397/2012

398/2012

399/2012

400/2012

a školských zariadeniach v znení
neskorších predpisov
Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja za rok 2011

samosprávneho kraja, všetkým mestám a obciam
v Košickom kraji a Krajskej prokuratúre.
Uznesenie bolo splnené. Vyhodnotenie zobralo na
vedomie aprílové zastupiteľstvo so schválením
vypustenia indikátorov.

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Budovanie
strategického
spravodajského
systému PHSR KSK“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Externá
štúdia
a stratégia
pre
rozvoj
kreatívnej ekonomiky Košického
kraja“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Program
budovania logistického centra pre
agrokomodity v Košickom kraji“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia
zvýšenia
zamestnateľnosti
prostredníctvom
celoživotného
vzdelávania v Košickom kraji“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Štúdia
vytvorenia integrovaného systému
nakladania s odpadmi v Košickom
kraji“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia na
zmiernenie
sociálnej
exklúzie
v Košickom kraji“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia
trvalej udržateľnosti financovania
ciest II. a III. triedy v Košickom
kraji“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Regionálna
inovačná stratégia Košického kraja
2013 – 2020“

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude
SO/RO doručená v auguste 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 2. kole výzvy ROP-4.1d2012/01.

37

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
SO/RO doručená dňa 20. 4. 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 1. kole výzvy ROP-4.1d2012/01.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
SO/RO doručená dňa 26. 4. 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 1. kole výzvy ROP-4.1d2012/01.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
SO/RO doručená dňa 26. 4. 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 1. kole výzvy ROP-4.1d2012/01.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
SO/RO doručená dňa 27. 4. 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 1. kole výzvy ROP-4.1d2012/01.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
SO/RO doručená dňa 19. 4. 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 1. kole výzvy ROP-4.1d2012/01.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
SO/RO doručená dňa 25. 4. 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 1. kole výzvy ROP-4.1d2012/01.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
SO/RO doručená dňa 24. 4. 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 1. kole výzvy ROP-4.1d2012/01.

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Regionálna
surovinová politika pre oblasť
nerastných surovín“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Plán
využívania obnoviteľných zdrojov
energie v Košickom kraji z pohľadu
udržateľnosti
a
energetickej
efektívnosti“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia
a realizácia marketingu pre Košický
samosprávny kraj“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Štúdia
realizovateľnosti Vedecko technologického parku pre Košický kraj“

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
SO/RO doručená dňa 24. 4. 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 1. kole výzvy ROP-4.1d2012/01.

405/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia
podpory rozvoja dobrovoľníctva
v Košickom kraji“

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
SO/RO doručená dňa 25. 4. 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 1. kole výzvy ROP-4.1d2012/01.

407/2012

Dlhodobý nájom majetku Košického
samosprávneho kraja pre účely
zriadenia
kultúrneho
centra
s kreatívnym hub-om

Úrad Košického samosprávneho kraja a Správa
majetku Košického samosprávneho kraja s. r. o.
pripravili návrh nájomnej zmluvy medzi Správou
majetku Košického samosprávneho kraja, s. r. o.
(správcom areálu na Strojárenskej č. 3
v Košiciach) a
BONA FIDE o. z.
(prevádzkovateľom kultúrneho centra Tabačka
Kulturfabrik).

409/2012

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa Úrad Košického samosprávneho kraja listom
do rád škôl a školských zariadení na oznámil riaditeľom škôl/školských zariadení
funkčné obdobie rokov 2012 – 2016
mená delegovaných zástupcov zriaďovateľa na
funkčné obdobie rokov 2012 – 2016.

411/2012

Vystúpenie
Košického Na základe uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja z odbornej samosprávneho kraja bol spracovaný a zaslaný list
organizácie Slovenská asociácia oznamujúci vystúpenie Košického samosprávneho
procesného riadenia
kraja z odborovej organizácie Slovenská asociácia
procesného riadenia. Uznesenie splnené.

412/2012

Nájom

401/2012

402/2012

403/2012

404/2012

hnuteľného

majetku

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude
SO/RO doručená v auguste 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 2. kole výzvy ROP-4.1d2012/01.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
SO/RO doručená dňa 27. 4. 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 1. kole výzvy ROP-4.1d2012/01.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude
SO/RO doručená v auguste 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 2. kole výzvy ROP-4.1d2012/01.

vo Predmetom nájomného vzťahu so športovým
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vlastníctve
Košického klubom bude:
samosprávneho kraja pre športový 1) nehnuteľný
majetok
štátu
v správe
Slovenského pozemkového fondu,
klub Klub MADA Bulík –
Michalovce
2) nehnuteľný majetok Košického samosprávneho
kraja v správe Strednej odbornej školy
technickej, Partizánska 1, Michalovce.
Nájom majetku štátu v správe Slovenského
pozemkového fondu, podlieha schváleniu zo
strany fondu, doposiaľ
súhlas Slovenského
pozemkového
fondu
nebol
Košickému
samosprávnemu kraju doručený. Po obdržaní
informácie o vydaní súhlasu Slovenského
pozemkového fondu na nájom majetku štátu,
bezodkladne uzavrie správca majetku Košický
samosprávny kraj nájomný vzťah so športovým
klubom Klub MADA Bulík Michalovce.
414/2012

417/2012

418/2012

419/2012

420/2012

Podanie a spolufinancovanie projektu
„Virtuálna Terra Incognita“ v rámci
Operačného programu Informatizácia
spoločnosti, Prioritná os 2: Rozvoj
pamäťových a fondových inštitúcií
a obnova ich národnej infraštruktúry,
Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu
pamäťových a fondových inštitúcií,
jeho archivovanie, sprístupňovanie
a zlepšenie systémov jeho získavania,
spracovania a ochrany, kód: OPIS2012/2.1/06-DP
Spôsob prevodu domu a pozemkov
v k. ú. Stredné Mesto na ulici
Svätoplukova č. 28 v Košiciach na
základe obchodnej verejnej súťaže
a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže
Spôsob prevodu budovy a pozemku
v k. ú. Kráľovský Chlmec na ulici Pri
štadióne č. 69 v Kráľovskom Chlmci
na základe obchodnej verejnej súťaže
a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže
Priamy predaj nehnuteľností v k. ú.
Spišská Nová Ves na Jánskeho ulici
v Spišskej Novej Vsi pre Karpi,
spol. s r. o.
Zrušenie uznesení č. 341/2011 zo dňa
17. októbra 2011 - „Predaj chaty
a pozemku v k. ú. Bukovec“,
č. 315/2011 zo dňa 22. augusta 2011
- „Schválenie vyhlásenia obchodnej
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Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude
podaná k 15. 6. 2012. Pripravujú sa podklady.

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená
s termínom predloženia ponúk do 28. 5. 2012 do
12. 00 hod. V stanovenom termíne nebola
doručená žiadna ponuka, a preto bude obchodná
verejná súťaž opätovne vyhlásená.
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená
s termínom predloženia ponúk do 28. 5. 2012 do
12.00 hod. V stanovenom termíne nebola
doručená žiadna ponuka, a preto bude obchodná
verejná súťaž opätovne vyhlásená.
Kúpna zmluva bola zaslaná kupujúcemu na
podpis.

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená
s termínom predloženia ponúk do 28. 5. 2012
do 12.00 hod. V stanovenom termíne nebola
doručená žiadna ponuka, a preto bude obchodná
verejná súťaž opätovne vyhlásená.

315/2011

verejnej súťaže na predaj chaty
a pozemku v
k. ú. Bukovec
a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže“ v časti B) bod 2
a doplnenie uznesenia č. 315/2011
zo dňa 22. augusta 2011 „Schválenie vyhlásenia obchodnej
verejnej súťaže na predaj chaty
a pozemku v k. ú. Bukovec
a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže“

421/2012

Kúpa pozemkov v k. ú. Michalovce Kúpna zmluva
na
Lastomírskej
ulici predávajúcemu.
v Michalovciach
od
Slovak
Telekom, a. s.

422/2012

Predĺženie doby nájmu nebytových
priestorov v zdravotníckom zariadení
v Moldave nad Bodvou z dôvodov
hodných osobitného zreteľa

423/2012

424/2012

425/2012

426/2012

bola

zaslaná

na

podpis

Správou nebytových priestorov, s. r. o. Moldava
nad Bodvou pripravené nájomné zmluvy sú
predmetom
pripomienkovania
na
Úrade
Košického samosprávneho kraja. Po schválení
zmlúv budú podpísané nájomníkmi a zverejnené
na úradnej tabuli Košického samosprávneho kraja
s dobou nájmu do 30. 6. 2017.
Nájom nebytových priestorov na ul. Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru
Tatranská č. 25 v Košiciach pre bola podpísaná dňa 30. 4. 2012 na dobu určitú so
mesto Košice z dôvodov hodných začiatkom nájmu od 1. 5. 2012.
osobitného zreteľa
Prevod pozemkov v k. ú. Stráňany Kúpne zmluvy s 2 kupujúcimi boli uzatvorené
pre vlastníkov garáží na ul. Školská a kúpne ceny zaplatené. Do katastra nehnuteľností
boli podané návrhy na vklad vlastníckeho práva
v Michalovciach
v prospech kupujúcich.
Prevod pozemku v k. ú. Južné Mesto Kúpna zmluva s kupujúcimi bola uzatvorená
pre vlastníkov garáže na ul. Alejová a kúpna cena zaplatená. Do katastra nehnuteľností
v Košiciach
bol podaný návrh na vklad vlastníckeho práva
v prospech kupujúcich.
Zámer Košického samosprávneho V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na
kraja na vstup do Európskeho zákonom stanovených dokumentov potrebných
pre vznik združenia. Po odsúhlasení dokumentov
zoskupenia územnej spolupráce
s Boršodsko – Abovsko – Zemplínskou župou
Košický samosprávny kraj ich predloží na
schválenie zastupiteľstvu.

Košice 7. 6. 2012
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