Informácia
o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Informácia o plnení uznesení uvádza aktuálny štatistický stav v realizácii uznesení
od 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v mesiaci február 2012, ako
ostatnej vyhodnocujúcej informácie v treťom volebnom období.
Z hľadiska prehľadu, v tomto nie sú uvádzané uznesenia, ktorými zastupiteľstvo
odsúhlasilo v úvode rokovania zmeny, resp. doplnenie a schválenie celkového
programu, uznesenia, ktorými zobralo na vedomie informatívne správy a splnené uznesenia
uvedené v informáciách o plnení uznesení prerokovaných do 16. zasadnutia zastupiteľstva
dňa 25. 06. 2012. Ich počet je uvedený pre štatistické sledovanie v časti II. na strane 4.
Prehľad je s polročnou periodicitou, t.j. so stavom plnenia uznesení k termínu 18. 7. 2012.

Volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2001 – 2005
I. Prehľad o realizácii uznesenia z rokovaní Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
Z celkového počtu prijatých uznesení 549 v I. volebnom období bolo do II. volebného
obdobia prenesené 1 uznesenie v etape realizácie.

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. Strategický - rámcový dokument, ktorým je
a III. triedy na území Košického Plán prípravy a výstavby ciest II. a III. triedy má
samosprávneho kraja s doplnkami
dlhodobý charakter. Jednotlivé zámery sú
postupne realizované s prihliadnutím na
zdroje
Košického
dostupné
finančné
samosprávneho kraja. Zo zdrojov EIB boli
realizované niektoré stavby a menšie akcie boli
realizované
z
rozpočtu
Košického
samosprávneho kraja. Kritériám a podmienkam
čerpania zdrojov EÚ vyhovovali niektoré stavby
a preto boli realizované v rámci Regionálneho
operačného
programu.
Dovedna
bolo
spracovaných, predložených a schválených 5
projektových zámerov Cesty KSK 1 - 5.
Stavebné práce prebiehajú a budú ukončené
v roku 2012.
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Volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2006 - 2009
V druhom volebnom období na 27 – tich zasadnutiach Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja bolo prijatých spolu 765 uznesení. Z tohto počtu:
• 171
uzneseniami poslanci zobrali na vedomie informácie
• 465
uznesení je evidenčne vedených ako splnené vrátane uznesení, ktorými boli
schválené prerokované návrhy, správy, resp. informácie
•
75
uznesení je v stave realizácie
– uznesenia č. 410/2008 a 530/2008 – Regionálna inovačná stratégia
Košického samosprávneho kraja,
– uznesenie 650/2009 – Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku na realizáciu projektu „SK0108 – Rekonštrukcia
objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia
hydroterapeutického/rehabilitačného centra“ a vytvorenie fondu na
udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK sa sledujú
v 3-ročnom intervale,
Súhrnná správa o inovačných zámeroch
– uznesenie č. 560/2008 –
a inovačných projektoch v regióne Košického samosprávneho kraja,
– uznesenie
č.
720/2009
–
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os
6 Technická pomoc sa sledujú v ročných intervaloch
•
29
uznesení bolo zrušených
•
25
uznesení zastupiteľstvo odsúhlasilo vypustiť zo sledovania.

II. Prehľad o splnených uzneseniach

22. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 8. 12. 2008
Číslo
Názov uznesenia
uznesenia
projektov
562/2008 Spolufinancovanie
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika – Slovenská
republika 2007 – 2013 – „Skároš –
Holloháza – obnova cesty“
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Stav realizácie
Na
projekt
bola
schválená
záverečná
Monitorovacia správa na úrovni projektu.
Prebehol aj audit projektu firmou Hydea
Consulting, ktorá v
mene Generálneho
riaditeľstva pre audit európskych fondov
vykonáva audit projektov realizovaných v rámci
programu cezhraničnej spolupráce Maďarská
republika – Slovenská republika 2007 – 2013.
Projekt je finančne a administratívne ukončený.

25. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 6. 2009
Číslo
uznesenia
697/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č. 596 zo dňa 16. 2. 2009
k
Spolufinancovaniu
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny operačný program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov

Júl 2012 – V súčasnosti sú všetky aktivity
projektu ukončené, realizované stavebné práce
boli zo strany Košického samosprávneho kraja
uhradené dodávateľovi. Dňa 4. 7. 2012 bola
riadiacim orgánom preplatená aj záverečná
žiadosť o platbu – refundácia oprávnených
nákladov
na
vyhotovenie
projektovej
dokumentácie – čím bol projekt finančne a vecne
ukončený.

596/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov – projekt „Cesty
KSK 1“

700/2009

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

599/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov – projekt „Cesty
KSK 4“
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Júl 2012 – Projekt je fyzicky ukončený
a finančne vysporiadaný s dodávateľom
a riadiacim orgánom pre Regionálny operačný
program a teda riadne ukončený.

III.

Prehľad uznesení v realizácii

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)
žiadosť bola schválená, projekt bol plánovanou
dôležitou súčasťou naplnenia Stratégie rozvoja
ľudských zdrojov v kraji. Spustenie tohto
projektu však nové vedenie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR zastavilo novým
uznesením vlády SR č. 256/2011. V súčasnosti
Úrad Košického samosprávneho kraja pracuje na
viacerých
variantoch
–
v spolupráci
s Ministerstvom hospodárstva SR pripraviť
projekt Regionálneho inovačného centra,
pripraviť zámer na nasledujúce programové
obdobie 2014 – 2020, transformácia projektu do
štruktúr do vedeckého parku, ktorý sa pripravuje
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 a jednotlivé aktivity sa realizujú v súlade
schváleným harmonogramom.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Koncepcia
rozvoja
sociálnych Koncepcia do úrovne priorít a opatrení je na rok
služieb v Košickom kraji na roky 2012 pravidelne monitorovaná a vyhodnocovaná.
2007 – 2013
V súlade s touto koncepciou prebiehajú jednotlivé
etapy 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
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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
uznesenia
361/2007 Koncepcia rozvoja športu Košického Na porade riaditeľov stredných škôl a školských
samosprávneho kraja
zariadení v dňoch 9. – 10. 6. 2012 boli
vyhodnotené úlohy vyplývajúce z koncepcie za
obdobie školského roka 2011/2012 a prijaté nové
úlohy na školský rok 2012/2013, ktoré sú
zapracované do Pedagogicko-organizačných
pokynov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja na školský rok 2012/2013.
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. V rámci
spoločného akčného plánu pripravil zásobník
investičných zámerov, inovačných zámerov
7

a vzdelávacích zámerov v oblasti obnoviteľných
zdrojov energie a energetickej efektívnosti
a systematicky sleduje a identifikuje nové trendy
a 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
Názov uznesenia
uznesenia
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

Stav realizácie
Úlohy stanovené v koncepcii sa priebežne plnia.
Z investičných zámerov sa realizuje Dom
Tradičnej ľudovej kultúry v Rožňave a Dom
autentickej kultúry v Košiciach v rámci projektu
EHMK. Neinvestičné aktivity realizujú jednotlivé
kultúrne
organizácie
v
zriaďovateľskej
pôsobnosti v rámci svojej činnosti. Pripravuje sa
vydanie ročenky tradičnej ľudovej kultúry.
Košický samosprávny kraj pripravil v rámci
II. aktualizačného kola k ďalšej priebežnej výzve
programu
k Regionálnemu
operačnému
5 projektových zámerov v celkovom objeme
29,037 mil. eur. V súčasnosti je už implementácia
projektov Cesty KSK 1, KSK 3 a KSK 4 riadne
ukončená. V prípade ďalších 2 projektov – Cesty
KSK 2 a KSK 5 – sú ukončené všetky stavebné
práce a sú v etape finančného vysporiadania
projektovaných aktivít.
Dochádza k zmenám v profilovaní národných
projektov Terénna sociálna práca a Komunitná
sociálna práca. Je predpoklad vstupu Košického
samosprávneho kraja do týchto projektov.

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
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Stav realizácie
Na porade riaditeľov stredných škôl a školských
zariadení v dňoch 9. – 10. 6. 2012 na boli
vyhodnotené úlohy vyplývajúce z koncepcie za
obdobie školského roka 2011/2012 a prijaté nové
úlohy na školský rok 2012/2013, ktoré sú
zapracované do Pedagogicko-organizačných
pokynov pre školy a školské zariadenia
pôsobnosti
Košického
v zriaďovateľskej

453/2008

454/2008

samosprávneho kraja na školský rok 2012/2013.
Stratégia rozvoja cestovného ruchu Dňa 4. 6. 2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie
v regióne
Národného
parku s riaditeľkou Junior Achievement
Slovensko,
Slovenský kras
o ďalšej
spolupráci
pri
organizovaní
celoslovenskej súťaže základných a stredných
škôl v rámci predmetu podnikanie v cestovnom
ruchu „Vitajte v našom regióne“. Dňa 5. 6. 2012
sa uskutočnilo zasadnutie Rady Turizmu
Košického samosprávneho kraja, kde hlavnou
témou bol návrh na založenie krajskej organizácie
cestovného ruchu. Dňa 23. 6. 2012 sa uskutočnilo
pracovné
stretnutie
zástupcov
regiónov
Košického samosprávneho kraja k schváleniu
grafického návrhu spoločnej výstavnej expozície
Košického
samosprávneho
kraja
na
medzinárodnej výstave ITF Slovakiatour 2013 na
ploche 104 m2, kde hlavným motívom expozície
bude EHMK 2013 a program Terra Incognita.
V dňoch 22. – 24. 6. 2012 sa Košický
samosprávny kraj prezentoval v spoločnom
výstavnom stánku Slovenskej agentúry pre
cestovný ruch na podujatí “Gurmán Fest 2012“
v Botanickej záhrade v Košiciach. V rámci
Výzvy č. 1/2012 bolo podporených z programu
Terra Incognita 9 projektov, ktoré skvalitnia
infraštruktúru cestovného ruchu v národnom
parku.
Priebežná
správa
k
projektu
vybudovania
Integrovaného
dopravného
systému
koľajovej
osobnej dopravy v Košickom regióne
a na území mesta Košice

V mesiaci apríl bolo vydané záverečné stanovisko
k Správe o hodnotení vplyvov na životné
prostredie (EIA) pre stavbu Terminálu
integrovanej osobnej prepravy Moldava nad
Bodvou – mesto. V súčasnosti bola spracovaná
dokumentácia pre územné rozhodnutie, ku ktorej
Úrad Košického samosprávneho kraja vydal
kladné stanovisko. Ostatné stavby Integrovaného
dopravného systému osobnej koľajovej dopravy
Košice, stavby IKD – taktiež pokračujú
v projekčnom
spracovávaní.
K jednotlivým
etapám spracovávania sú prizývaní zástupcovia
Úradu Košického samosprávneho kraja.

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

484/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja kultúry v Košickom Úlohy sa priebežne plnia, predovšetkým
samosprávnom kraji
investičné a aktivity v kultúrnom turizme. Viď
plnenie ďalších uznesení.
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487/2008

491/2008

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 zamestnancov
na
jednotlivé aktivity. Vzdelávanie v rámci aktivity
1 (manažéri – riaditelia zariadení sociálnych
služieb a kultúrnych zariadení) a aktivity 3
(zamestnanci informačných a poradenských
centier) boli ukončené. V súčasnosti prebieha
vzdelávanie v rámci aktivity 2 (zamestnanci
zariadení sociálnych služieb).

22. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 8. 12. 2008
Číslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
559/2008 Koncepcia rozvoja práce s mládežou Na porade riaditeľov stredných škôl a školských
Košického samosprávneho kraja
zariadení v dňoch 9. – 10. 6. 2012 na boli
vyhodnotené úlohy vyplývajúce z koncepcie za
obdobie školského roka 2011/2012 a prijaté nové
úlohy na školský rok 2012/2013, ktoré sú
zapracované do Pedagogicko-organizačných
pokynov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja na školský rok 2012/2013
a Akčného plánu na roky 2012 a 2014.
Spolufinancovanie
projektov
Stavebné
práce uskutočnené spoločnosťou
563/2008
zo
štrukturálnych
fondov Skanska SK a. s. boli ukončené
podľa
EÚ
–
Programu
cezhraničnej odsúhlaseného harmonogramu v súlade so
spolupráce Maďarská republika – zmluvou o dielo 19. júla 2012 – spoločnosť
Slovenská republika 2007 – 2013 – Skanska SK a. s. odovzdávacím protokolom
„Trstené pri Hornáde – Kéked – odovzdala do užívania cestu III. triedy číslo
obnova cesty“
06824, ktorú zrekonštruovala v úseku Žďaňa Trstené pri Hornáde - štátna hranica v smere na
Kéked. Správa ciest Košického samosprávneho
kraja na základe požiadavky zabezpečila trvalé
dopravné značenie, ktoré nebolo súčasťou
projektu. Projekt bol na slovenskej strane úspešne
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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“

574/2008

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

ukončený a daný do užívania. Práce sú
vyfakturované a
vyplatené v
termíne
do 30. 06. 2012, čo je zároveň aj termín
ukončenia projektu podľa Zmluvy o nenávratný
finančný
príspevok
(Subsidy
Contract).
Bude zaslaná záverečná monitorovacia správa
so žiadosťou o refundačnú platbu. Ukončenie
cesty (cca 1,7 km úsek), na maďarskej strane bolo
predmetom rokovania v mesiaci júl u Lead
Partnera na NIF v Budapešti. Výsledok rokovania
t. j. kedy plánuje maďarská strana ukončiť cestu
bude
Košickému
samosprávnemu
kraju
oznámený listom.
V súčasnosti sú vysporiadané pozemky pod
preložkou
elektrického
vedenia.
Došlo
k uzatvoreniu a podpísaniu zmluvy o súhlase
s realizáciou preložky elektrického vedenia medzi
Košickým
samosprávnym
krajom
a Východoslovenskou distribučnou. Rozhodnutím
Správy katastra Trebišov bol odsúhlasený vklad
zriadenia vecného bremena. Stavebné práce sa
realizujú v zmysle prijatého harmonogramu prác,
sú vo fáze finalizácie. Stavba bude odovzdaná,
a skolaudovaná v termíne do 30. septembra 2012.
Príprava Regionálnej surovinovej politiky je vo
fáze hodnotenia podanej Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok, ktorá bola na SO/RO
doručená dňa 24. 4. 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 1. kole výzvy ROP-4.1d2012/01.

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
77/2010

Analýza možnosti uplatnenia systému
EPC pri zabezpečovaní energetickej
úspornosti budov škôl a školských
zariadení

433/2012

Služba na dosiahnutie efektívnosti
a
hospodárnosti pri používaní
tepelnej energie (TE) na školách
a
školských
zariadeniach
11

Stav realizácie
Spracovanie návrhu zameraného na 3 oblasti
(prvá sa týka samotných objektov – ich tepelnej
odolnosti, druhá zdrojov a rozvodov vykurovania
a tretia ostatných médií) sa považuje za
ukončené.
Pokračuje
samotná
realizácia
navrhovaných opatrení podľa finančných
možností. V rámci zdrojov a
rozvodov
vykurovania prebieha plnenie už v zmysle
uznesenia č.77/2010.
Analýza možnosti uplatnenia EPC ukončená.
Uplatnením tejto metódy bola uskutočnená
verejná obchodná súťaž. Víťaz súťažného dialógu
predložil Rámcovú zmluvu o energetických
službách – Komplexnú zmluvu, ktorá bola
predložená na podpis predsedovi Košického

v
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja a dosiahnutie
hmotného prospechu a výhody pre
verejného obstarávateľa

samosprávneho kraja. Predseda Košického
samosprávneho kraja má k dispozícii Rámcovú
zmluvu o energetických službách – Komplexnú
zmluvu, od víťaza súťažného dialógu, ktorá je
pred samotným podpísaním analyzovaná po
energetickej a právnej stránke. Proces verejného
obstarávania bude ukončený podpísaním zmluvy
a zverejnením vo vestníku.

626/2009

Vytvorenie
Fondu
udržateľnosti Projekt
bol
úspešne
zrealizovaný.
k projektu SK 0138 – Obnoviteľné Administratívne a finančne bol ukončený až tento
zdroje energie na školách
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 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
652/2009

653/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Projekt „DSS RAMIREZ - Domov sociálnych
služieb Rakovec – miesto pre integráciu, rovnaké
šance a lepší život pre mentálne postihnutých
klientov v Košickom kraji“ – verejné
obstarávanie bolo ukončené, prebieha proces
kontroly verejného obstarávania.

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

Projekt „Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie
energetickej účinnosti v Zariadení pre Seniorov
a DSS Trebišov“ – verejné obstarávanie bolo
ukončené, prebieha proces kontroly verejného
obstarávania.
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654/2009

655/2009

656/2009

662/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Regionálny
operačný
program
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“
Stratégia rozvoja cestovného ruchu
v regióne Dolný Zemplín

Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia objektu
DSS Prakovce – Matilda Huta“ – verejné
obstarávanie bolo ukončené, prebieha proces
kontroly verejného obstarávania.

Projekt „TIS - Technická Inovácia Služieb
zariadenia pre seniorov a domova sociálnych
služieb“ – verejné obstarávanie bolo ukončené,
prebieha proces kontroly verejného obstarávania.

Dňa 4. 6. 2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie
s riaditeľkou Junior Achievement
Slovensko,
o ďalšej
spolupráci
pri
organizovaní
celoslovenskej súťaže základných a stredných
škôl v rámci predmetu podnikanie v cestovnom
ruchu „Vitajte v našom regióne“. V spolupráci so
Strednou odbornou školou obchodu a služieb
v Michalovciach boli v mesačníku Cestovateľ
uverejnené známe i menej známe typy na
poznávanie na Zemplíne. Dňa 5. 6. 2012 sa
uskutočnilo zasadnutie Rady Turizmu Košického
samosprávneho kraja, kde hlavnou témou bol
návrh na založenie krajskej organizácie
cestovného ruchu. Dňa 23. 6. 2012 sa uskutočnilo
regiónov
pracovné
stretnutie
zástupcov
Košického samosprávneho kraja k schváleniu
grafického návrhu spoločnej výstavnej expozície
Košického
samosprávneho
kraja
na
medzinárodnej výstave ITF Slovakiatour 2013 na
ploche 104 m2, kde hlavným motívom expozície
bude EHMK 2013 a program Terra Incognita.
V dňoch 22. – 24. 6. 2012 sa Košický
samosprávny kraj prezentoval v spoločnom
výstavnom stánku Slovenskej agentúry pre
cestovný ruch na podujatí “Gurmán Fest 2012“
v Botanickej
záhrade
v
Košiciach.
Dňa 17. 6. 2012 sa uskutočnilo otvorenie letnej
turistickej sezóny Zemplínska šírava – Hôrka,
Vinné. V rámci Výzvy č. 1/2012 bolo
podporených z programu Terra Incognita 11
projektov,
ktoré
skvalitnia
infraštruktúru
cestovného ruchu v regióne Dolného Zemplína.
Dramaturgický plán programu Terra Programové
línie
rozpracované
Incognita
v dramaturgickom pláne sa aplikujú pri
implementácii programu.
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666/2009

667/2009

668/2009

669/2009

670/2009

671/2009

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
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
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
program,
Regionálny
operačný
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania
–
„RE –
PRE
Spiš – nová generácia“, Hotelová
akadémia,
Radničné
nám.
1,
052 01 Spišská Nová Ves
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
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
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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. Bola zaslaná záverečná monitorovacia
správa a záverečná žiadosť o platbu.
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. Bola zaslaná záverečná monitorovacia
správa a záverečná žiadosť o platbu.
Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bezo
zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola
vypísaná.

Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bezo
zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola
vypísaná.

Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bezo
zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola
vypísaná.

Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bezo
zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola
vypísaná.

672/2009

673/2009

674/2009

675/2009

676/2009

677/2009

Košice
Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Pomoc klenotu
Zemplínskeho školstva“, Gymnázium
P. Horova, Masarykova 1, 071 79
Michalovce
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Kvalitná škola –
kvalitné vzdelanie“, Stredná odborná
škola drevárska, Filinského 7, 052 01
Spišská Nová Ves
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
program,
Regionálny
operačný
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“, SOŠ – Szakközepiskola,
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Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bezo
zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola
vypísaná.

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. Bola zaslaná záverečná monitorovacia
správa a záverečná žiadosť o platbu.
Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bezo
zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola
vypísaná.

Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bezo
zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola
vypísaná.

Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bezo
zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola
vypísaná.

Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bezo
zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola
vypísaná.

678/2009

Grešáková 1, 042 13 Košice
Spolufinancovanie
projektov Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bezo
zo štrukturálnych fondov EÚ – zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola
Regionálny
operačný
program, vypísaná.
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „V kvalitnejších
podmienkach kvalitnejšia odborná
príprava a vzdelávanie“, Obchodná
akadémia, Akademika Hronca 8, 048
01 Rožňava

701/2009

Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č. 600 zo dňa 16. 2. 2009
k
Spolufinancovaniu
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
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“

V súčasnosti sú všetky projektované aktivity
zrealizované a stavebné práce boli ukončené
v plánovanom termíne. V najbližšom období bude
spracovaná priebežná a záverečná žiadosť
o platbu (refundácia) a po ich preplatení bude
projekt ukončený.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja cestovného ruchu Otvorenie letnej turistickej sezóny v Slovenskom
v regióne
Národného
parku raji sa konalo 5. 5. 2012. Dňa 4. 6. 2012 sa
Slovenský raj
uskutočnilo pracovné stretnutie s riaditeľkou
Junior Achievement
Slovensko,
o ďalšej
spolupráci pri organizovaní celoslovenskej súťaže
základných a stredných škôl v rámci predmetu
podnikanie v cestovnom ruchu „Vitajte v našom
regióne“. Dňa 5. 6. 2012 sa uskutočnilo
zasadnutie
Rady
Turizmu
Košického
samosprávneho kraja, kde hlavnou témou bol
návrh na založenie krajskej organizácie
cestovného ruchu. Dňa 23. 6. 2012 sa uskutočnilo
pracovné
stretnutie
zástupcov
regiónov
Košického samosprávneho kraja k schváleniu
grafického návrhu spoločnej výstavnej expozície
Košického
samosprávneho
kraja
na
medzinárodnej výstave ITF Slovakiatour 2013 na
16

716/2009

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

718/2009

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

720/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
prioritná os 6 Technická pomoc
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ploche 104 m2, kde hlavným motívom expozície
bude EHMK 2013 a program Terra Incognita.
V dňoch 22. – 24. 6. 2012 sa Košický
samosprávny kraj prezentoval v spoločnom
výstavnom stánku Slove na podujatí “Gurmán
Fest 2012“ v Botanickej záhrade v Košiciach.
Príprava a testovanie jednodňového produktu
cestovného ruchu v regióne Spiš: “Spišský hrad,
kostol Žehra – pamiatky Unesco, kaštieľ
a letohrádok Dardanely Markušovce.“ V rámci
Výzvy č. 1/2012 bolo podporených z programu
Terra Incognita 6 projektov, ktoré skvalitnia
infraštruktúru cestovného ruchu v národnom
parku.
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 vládou bude
hľadať iné cesty ako vecný zámer Regionálneho
inovačného centra naplniť.
Košický samosprávny kraj je partnerom
národného
projektu
„Budovanie
kapacít
regionálnej samosprávy pre implementáciu
verejných politík prostredníctvom programov
a projektov financovaných EÚ“. Cieľom projektu
je zlepšenie a rozvoj kapacít samosprávnych
krajov
pri
realizácii
verejných
politík
a poskytovaní verejných služieb občanom
prostredníctvom efektívneho riadenia programov
a projektov financovaných EU alebo inými
zdrojmi. Doposiaľ bol vykonaný audit
pripravenosti na čerpanie eurofondov na Úrade
Košického samosprávneho kraja a boli vykonané
určeného
vzdelávacie
aktivity
podľa
harmonogramu projektu.
Predmetným
uznesením
sa
dokladuje
zabezpečenie spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa, ktorým je Košický samosprávny
kraj.
Uznesenie
tvorí
prílohu
Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci
opatrenia 6.1 ROP – Technická pomoc, ktorú
Košický samosprávny kraj predkladá na riadiaci
orgán za účelom refundácie výdavkov spojených
s činnosťou SO/RO pre Regionálny operačný
program v
každom rozpočtovom roku.
V uznesení sa deklaruje spolufinancovanie
schválených projektov technickej pomoci vo
výške minimálne 5 %.

721/2009

722/2009

728/2009

Podanie a spolufinancovanie projektu
MEDIAVEL
–
reinštalácia
a vytváranie interaktívnych expozícií
múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika –
Slovenská republika
Spolufinancovanie
projektu
„Elektronizácia
služieb
VÚC
z Operačného
programu
Informatizácia spoločnosti OPIS“

Všetky aktivity projektu sú ukončené. Projekt
ešte nie je po administratívnej stránke uzavretý.

Projektový iniciálny dokument bol odsúhlasený
hlasovaním per rollam v súlade so Štatútom
Riadiaceho výboru dňa 29. 6. 2012. V súlade
s časovým harmonogramom projektu prebieha
analýza
procesov
podľa
jednotlivých
definovaných služieb v súčinnosti s garantmi
služieb z organizačných útvarov. Analytické
práce budú ukončené 31. 8. 2012. Dňa 2. 7. 2012
Košický samosprávny kraj obdržal vyrozumenie
k výsledku administratívnej kontroly procesu
verejného obstarávania na podporné aktivity
projektu, v ktorom sa konštatuje, že prijímateľ
Košický samosprávny kraj môže podpísať
zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom. Zmluva
o poskytovaní
poradenských
služieb
na
zabezpečenie podporných aktivít bola zaslaná na
verejného
obstarávania
podpis
víťazovi
spoločnosti Stengl Consulting, s.r.o.
Informácia o stave regionálnej Úrad Košického samosprávneho kraja po
železničnej dopravy a infraštruktúry zosumarizovaní pripomienok jednotlivých obcí
na území Košického samosprávneho k rámcovému návrhu cestovného poriadku
kraja
Železníc SR 2012/2013 ich prerokoval so
zástupcami Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR a Železničnej
spoločnosti Slovensko, a. s. V novom cestovnom
poriadku došlo k výraznému obmedzeniu osobnej
dopravy na regionálnych tratiach. Ministerstvo
ako objednávateľ dopravných služieb vo verejnej
doprave, vzhľadom na nedostatok finančných
prostriedkov, neobjednalo žiadne výkony, t. z.
úplné zastavenie osobnej dopravy
na trati
Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany,
trati Spišské Vlachy – Spišské Podhradie, v úseku
trate Košice – Turňa nad Bodvou – Plešivec budú
jazdiť len rýchliky a na základnú dopravnú
obslužnosť bola obmedzená doprava v úseku trate
Margecany – Nálepkovo – Červená Skala.
Dôvodom
bolo
nízke
využitie
vlakov
a nerentabilnosť tratí. Najviac pripomienok bolo
doručených proti zastaveniu osobnej dopravy na
Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany
a obmedzeniu dopravy na úseku trate Margecany
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729/2009

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

– Nálepkovo – Červená Skala. Prerokovanie
všetkých týchto požiadaviek podľa jednotlivých
tratí, sa uskutočnilo na Úrade Košického
samosprávneho kraja dňa 21. 6. 2012.
Ministerstvo trvá na svojom návrhu na zastavenie
dopravy na trati Bánovce nad Ondavou – Veľké
Kapušany. K riešeniu tohto problému bolo dňa
2. 7. 2012 zvolané na Mestskom úrade vo
Veľkých Kapušanoch pracovné stretnutie
Združenia miest a obcí Použia, ktorého sa
zúčastnil aj poslanec NR SR Ing. Elemér Jakab,
zástupcovia samospráv, zástupcovia odboru
dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja,
Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a SAD
Michalovce, a. s. Nahradenie železničnej dopravy
autobusovou nie je možné, nie len kvôli zlému
stavu komunikácie, ale najmä kvôli jej
neudržiavaniu v zimnom období. Náklady na
opravu cesty v úseku cca 6 km a zimnú údržbu
predstavujú cca 700 tis. € a úplné nahradenie
železničnej dopravy dopravou autobusovou po
identickej trase, by podľa súčasného rozsahu
cestovného poriadku, vyžadovalo zvýšenie
úhrady za služby vo verejnom záujme približne
o 90 000 € ročne. Argumenty proti zastaveniu
dopravy na tejto trati, boli prerokované na
parciálnej porade Železníc SR konanej
dňa 10. 7. 2012. Výsledkom je, že ministerstvo
v spolupráci so Železničnou spoločnosťou
Slovensko, a. s. opätovne prehodnotí požiadavky
a náklady na prevádzku tejto trate. Ministerstvo
akceptovalo požiadavky zástupcov samospráv
a dopravná obslužnosť na trati č. 173 Margecany
– Červená Skala bola zlepšená. Návozy a odvozy
do Prakoviec do pracovného parku budú
koordinované s autobusovou dopravou, nakoľko
nebolo možné ich zabezpečiť výlučne
železničnou dopravou, vzhľadom na zachovanie
prípojovosti v Margecanoch na vlaky a od vlakov
na hlavnej trati.
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
7. Dátum 30. 5. 2012, číslo cesty II/552, miesto
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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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váženia Bohdanovce, počet vážených vozidiel
– 1, počet preťažených vozidiel – 0,
8. Dátum 5. 6. 2012, číslo cesty II/552, miesto
váženia Slanec, počet vážených vozidiel – 1,
počet preťažených vozidiel – 1,
9. Dátum 6. 6. 2012, číslo cesty II/552, miesto
váženia Stanča, počet vážených vozidiel – 1,
počet preťažených vozidiel – 1,
10. Dátum 7. 6. 2012, číslo cesty II/582, miesto
váženia Kamenec, počet vážených vozidiel –
1, počet preťažených vozidiel – 1,
11. Dátum 13. 6. 2012, číslo cesty II/552, miesto
váženia Bohdanovce, počet vážených vozidiel
– 2, počet preťažených vozidiel – 0,
12. Dátum 19. 6. 2012, číslo cesty II/552, miesto
váženia Bohdanovce, počet vážených vozidiel
– 5, počet preťažených vozidiel – 2,
13. Dátum 11. 7. 2012, číslo cesty II/552, miesto
váženia Stanča, počet vážených vozidiel – 2,
počet preťažených vozidiel – 1,
Spolu počet vážených vozidiel 34, počet
preťažených vozidiel 10.
Merania boli vykonané v súčinnosti s policajnou
hliadkou Okresného riaditeľstva policajného
zboru Okresného dopravného inšpektorátu
v príslušnom okrese.
V rámci tohto uznesenia bolo schválené
spolufinancovanie pre 8 škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
na 8 projektov vo výške 81 612,71 €.
K 18. 7. 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 –
moderne
žiť“
zo
schválenej
sumy
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 5 533,28 €,

– 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 €,
– Stredná odborná škola, Komenského 12,
075 01 Trebišov s projektom „Zlatý kľúčik“ zo
schválenej
sumy
spolufinancovania
12 945,00 € bolo poukázaných 11 257,93 €.
Z celkovej schválenej sumy spolufinancovania
bolo do 18. 7. 2012 poukázaných 51 650,26 €.

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,
– boli vypracované a dodané stavebno –
technické dokumentácie, v ktorých sú zahrnuté
na obnovu aj úseky poškodených ciest II. a III.
triedy na území Košického samosprávneho
kraja v jednotlivých okresoch,
– ukončená inžinierska činnosť a technická
kontrola pre legislatívnu prípravu projektov do
pripravovanej výzvy zo štrukturálnych fondov
EÚ Regionálny operačný program 5.1.
„Regionálne
komunikácie
zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov“.
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735/2009

740/2009

Schválenie a
spolufinancovanie
projektu
„Značenie
kultúrnych
a turistických cieľov na pozemných
komunikáciách
po
tematických
trasách – INFOTOUR“

V súčasnosti prebieha schvaľovací proces
a spracovanie technickej dokumentácie pre
informatívne smerové značenie k 48 vybratým
turistickým a kultúrnym cieľom. Bol ukončený
prieskum trhu na výrobu a osadenie 32
priestorových informačných tabúľ.
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

758/2009

759/2009

760/2009

762/2009

Názov uznesenia

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.
Spolufinancovanie
projektov Verejné obstarávanie bolo ukončené, prebieha
zo štrukturálnych fondov EÚ – proces kontroly verejného obstarávania.
program,
Regionálny
operačný
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – „Rekonštrukcia
historickej
účelovej
budovy
Východoslovenského múzea“
Spolufinancovanie
projektov Verejné obstarávanie bolo ukončené, prebieha
zo štrukturálnych fondov EÚ – proces kontroly verejného obstarávania.
Regionálny
operačný
program,
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – „Letohrádok
Dardanely – revitalizácia areálu
hudobného múzea“
Spolufinancovanie
projektov Verejné obstarávanie bolo ukončené, prebieha
zo štrukturálnych fondov EÚ – proces kontroly verejného obstarávania.
Regionálny
operačný
program,
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – „Dom tradičnej
ľudovej kultúry Gemer“
Spolufinancovanie projektu Príprava Dňa 3. 7. 2012 bolo vo Vestníku verejného
zberu a zneškodnenia odpadov obstarávania zverejnené Oznámenie o vyhlásení
kontaminovaných
PCB
látkami verejného obstarávania ( 07537 – MSS, Vestník
vo vybraných lokalitách okresu č. 127/2012 – 3. 7. 2012). Predloženie ponúk je
Michalovce
v súlade s harmonogramom realizácie verejného
obstarávania stanovené do 13. 8. 2012
Regionálne multifunkčné
Strojárenská
ulica
spolufinancovanie
revitalizácie hnedej zóny
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764/2009

765/2009

IV.

do 13. 00 hod.
Spolufinancovanie
projektu Verejné obstarávanie bolo ukončené, prebieha
zo štrukturálnych
fondov EÚ proces kontroly verejného obstarávania.
Rekonštrukcia
Historickej
sály
Východoslovenskej galérie
Spolufinancovanie
projektov Projekt bol úspešne ukončený dodaním 20 ks
zo štrukturálnych
fondov EÚ čistiacej techniky
Správe ciest Košického
Operačný program životné prostredie samosprávneho
kraja.
V zmysle
zmluvy
(OPŽP), Prioritná os 3: Ochrana o nenávratný finančný príspevok bola dňa
ovzdušia
a
minimalizácia 14. 5. 2012 zaslaná záverečná monitorovacia
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy správa a záverečná Žiadosť o platbu na
–
„Nákup
čistiacej
techniky Ministerstvo životného prostredia SR.
v Košickom samosprávnom kraji

Prehľad o zrušených uzneseniach (Prehľady spracované podľa
evidenčného stavu uznesení a narastajúcim spôsobom
podľa
jednotlivých rokovaní s aktuálnym stavom k termínu 18. 7. 2012)

Por. Zrušené uznesenia Zastupiteľstva Košického Číslo uznesenia Zastupiteľstva Košického
Číslo samosprávneho kraja
samosprávneho kraja, ktoré zrušilo
predchádzajúce uznesenie
1.
6 z 1. ustanovujúceho zasadnutia zo dňa 341/2007 zo dňa 29. 10. 2007
09. 01. 2006
2.
34 z 2. zasadnutia zo dňa 06. 02. 2006
341/2007 zo dňa 29. 10. 2007
3.
35 z 2. zasadnutia zo dňa 06. 02. 2006
341/2007 zo dňa 29. 10. 2007
4.
73 zo 4 zasadnutia zo dňa 03. 04. 2006
611/2009 zo dňa 16. 02. 2009
5.
77 z 5. mimoriadneho zasadnutia zo dňa 202/2006 zo dňa 11. 12. 2006
01. 06. 2006
6.
78 z 5. mimoriadneho zasadnutia zo dňa 201/2006 zo dňa 11. 12. 2006
01. 06. 2006
7.
260 z 11. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2007
437/2008 zo dňa 28. 04. 2008
8.
265 z 11. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2007
373/2007 zo dňa 10. 12. 2007
9.
294 z 12. zasadnutia zo dňa 11. 06. 2007
371/2007 zo dňa 10. 12. 2007
10. 313 z 13. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2007
471/2008 zo dňa 23. 06. 2008
11. 315 z 13. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2007
541/2008 zo dňa 27. 10. 2008
12. 352 zo 14. zasadnutia zo dňa 29. 10. 2007
438/2008 zo dňa 28. 04. 2008
13. 368 z 15. zasadnutia zo dňa 10. 12. 2007
396/2008 zo dňa 18. 02. 2008
14. 433 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
634/2009 zo dňa 27. 04. 2009
15. 438 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
584/2008 zo dňa 08. 12. 2008
16. 440 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
117/2010 zo dňa 28. 06. 2010
17. 536 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
633/2009 zo dňa 27. 04. 2009
18. 537 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
747/2009 zo dňa 24. 08. 2009
19. 542 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
194/2010 zo dňa 06. 12. 2010
20. 575 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
692/2009 zo dňa 22. 06. 2009
21. 582 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
610/2009 zo dňa 16. 02. 2009
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22. 595 z 23. zasadnutia zo dňa 16. 02. 2009
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
Por. Zrušené uznesenia Zastupiteľstva Košického Číslo uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, ktoré zrušilo
Číslo samosprávneho kraja
predchádzajúce uznesenie
23. 637 z 24. zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009
747/2009 zo dňa 24. 08. 2009
24. 651 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
25. 717 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
26. 719 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
762/2009 zo dňa 12. 10. 2009
27. 741 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
118/2010 zo dňa 28. 06. 2010
28. 743 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
117/2010 zo dňa 28. 06. 2010
29. 746 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
169/2010 zo dňa 18. 10. 2010

V. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania
Por.
číslo

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Vypustené
uznesenia
Zastupiteľstva Číslo uznesenia Zastupiteľstva Košického
Košického
samosprávneho
kraja samosprávneho
kraja,
ktorým
zo sledovania
zastupiteľstvo
súhlasilo
vypustiť
zo sledovania predchádzajúce uznesenie
24/2006 z 2. zasadnutia zo dňa 06. 02. 2006
Projekt nebol schválený (august 2006 7. rokovanie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja 28. 08. 2006).
67/2006 zo 4. zasadnutia zo dňa 03. 04. 2006 354/2007 zo dňa 10. 12. 2007
204/2006 z 9. zasadnutia zo dňa 11. 12. 2006
13/2010 zo dňa 08. 02. 2010
218/2007 z 10. zasadnutia zo dňa 26. 02. 2007 401/2008 zo dňa 28. 04. 2008
221/2007 z 10. zasadnutia zo dňa 26. 02. 2007 443/2008 zo dňa 23. 06. 2008
384/2008 zo 16. zasadnutia zo dňa 18. 02. 2008 13/2010 zo dňa 08. 02. 2010
389/2008 zo 16. zasadnutia zo dňa 18. 02. 2008 509/2008 zo dňa 27. 10. 2008
415/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008 645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
416/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008 645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
417/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008 645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
418/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008 645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
419/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008 645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
420/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008 645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
421/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008 645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
525/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008 551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
526/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008 551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
527/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008 551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
528/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008 551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
565/2008 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008 225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
593/2009 z 23. zasadnutia zo dňa 16. 02. 2009 367/2012 zo dňa 20. 02. 2012
621/2009 z 24. zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009 750/2009 zo dňa 12. 10. 2009
623/2009 z 24. zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009 202/2011 zo dňa 21. 02. 2011
727/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
761/2009 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009 225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
763/2009 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009 225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
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Volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2009 - 2013
V tomto volebnom období na 16 – ich rokovaniach Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja bolo prijatých spolu 452 uznesení. Z tohto počtu:
• 126 uzneseniami poslanci zobrali na vedomie informácie
• 229 uznesení je evidenčne vedených ako splnené vrátane uznesení, ktorými boli
schválené prerokované návrhy, správy, resp. informácie
• 78 uznesení je v stave realizácie (uznesenie č. 336/2011 týkajúce sa schválenia
opakovanej doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach
v správe Správy majetku KSK, spol. s r. o. sa sleduje k 31. 12. 2012)
•
4 uznesenia boli zrušené
• 15 uznesení zastupiteľstvo odsúhlasilo vypustiť zo sledovania.
Súčasťou informácií o plnení uznesení bude aj sledovanie 78 uznesení z druhého volebného
obdobia, ktoré sú v stave realizácie.

II. Prehľad o splnených uzneseniach

13. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 12. 12. 2011
Číslo
uznesenia
352/2011

Názov uznesenia

Stav realizácie

Rámcová obsahová náplň zasadnutí Jún 2012 – Príprava zasadnutí zastupiteľstiev
Zastupiteľstva
Košického v I. polroku 2012 bola realizovaná v intenciách
samosprávneho kraja na I. polrok prijatého uznesenia.
2012

353/2011

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Jún 2012 – Zasadnutia komisií Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja Košického samosprávneho kraja v I. polroku
na I. polrok 2012
2012 boli obsahovo pripravované podľa plánov
úloh komisií.

363/2011

Predaj pozemkov v k. ú. Stráňany pre Vklad
vlastníckeho
práva
do
katastra
vlastníkov garáží
nehnuteľností v prospech všetkých 11 kupujúcich
(vlastníkov garáží)
bol Správou katastra
Michalovce povolený. Pre jedného kupujúceho
zatiaľ nebolo Košickému samosprávnemu kraju
písomne doručené potvrdenie povolenia vkladu.
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15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 16. 4. 2012
Číslo
uznesenia
407/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Úrad Košického samosprávneho kraja, BONA
FIDE o. z. a spoločnosť OneClick zadefinovali
povinnosti nájomcu (BONA FIDE o. z.), aktivity,
ktoré bude zabezpečovať prostredníctvom
spoločnosti OneClick. Špecifikácia povinností
nájomcu tvorí prílohu nájomnej zmluvy a sú to
aktivity, ktorých realizáciu a výstupy poskytnú
pre Úrad Košického samosprávneho kraja a pre
jeho organizácie bezplatne. Nájomná zmluva
medzi
Správou
majetku
Košického
samosprávneho kraja, spol. s r. o. a Občianskym
združením BONA FIDE bola podpísaná.
Júl 2012 – Vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností v prospech Karpi, spol. s r. o. bol
povolený dňa 02. 07. 2012. Písomné potvrdenie
povolenia vkladu
zatiaľ nebolo doručené
Košickému samosprávnemu kraju.
Nájomné zmluvy medzi Správou nebytových
priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným,
MONESA s. r. o. a BIO – HEM s. r. o. boli
podpísané.
Jún 2012 – Vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností v prospech kupujúcich bol
povolený dňa 21. 06. 2012.

419/2012

Priamy predaj nehnuteľností v k. ú.
Spišská Nová Ves na Jánskeho ulici
v Spišskej Novej Vsi pre Karpi, spol.
s r. o.

422/2012

Predĺženie doby nájmu nebytových
priestorov v zdravotníckom zariadení
v Moldave nad Bodvou z dôvodov
hodných osobitného zreteľa
Prevod pozemku v k. ú. Južné Mesto
pre vlastníkov garáže na ul. Alejová
v Košiciach

425/2012

16. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 25. 6. 2012
Číslo
uznesenia
430/2012

440/2012

445/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

Úprava
rozpočtu
Košického Jún 2012 – Úprava rozpočtu na Organizácie
samosprávneho kraja v roku 2012
v zriaďovateľskej pôsobnosti a Úrad Košického
samosprávneho kraja bola vykonaná v zmysle
schváleného uznesenia.
Výročná správa Agentúry na podporu Jún 2012 - Výročná správa Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n. o. regionálneho rozvoja Košice, n. o. bola zákonom
za rok 2011 a Plán činnosti Agentúry stanovenom čase do 30. júna 2012 predložená na
na podporu regionálneho rozvoja Obvodný úrad v Košiciach, odbor všeobecnej
Košice, n. o. na rok 2012
vnútornej správy.
Delegovanie
poslankyne Jún 2012 – Úrad Košického samosprávneho kraja
Zastupiteľstva
Košického dňa 26. 6. 2012 písomne oznámil Úradu práce,
samosprávneho
kraja
za sociálnych vecí a rodiny v Košiciach zmenu
členu do Výboru pre otázky členstva vo výbore pre otázky zamestnanosti.
zamestnanosti pri Úrade práce,
26

446/2012

447/2012

III.

sociálnych vecí a rodiny v Košiciach
Správa o
hospodárení Správy
nebytových priestorov, spoločnosť
s ručením obmedzeným za obdobie
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Jún 2012 – Riadna individuálna účtovná závierka
za rok 2011 spoločnosti bola odoslaná na Okresný
súd Košice I – do obchodného registra za účelom
uloženia do Zbierky listín. Strata v zmysle
schváleného uznesenia Správa nebytových
priestorov ponechala ako nerozdelenú stratu
minulých rokov.
Správa o
hospodárení Správy Jún 2012 – Zisk za rok 2011 bol dňa 29. 6. 2012
majetku Košického samosprávneho v zmysle uznesenia Zastupiteľstva Košického
kraja, spol. s r. o. za obdobie samosprávneho kraja preúčtovaný z účtu 431 –
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428
– nerozdelený zisk minulých rokov.

Prehľad uznesení v realizácii

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 18. 7. 2012
boli na projekty v
súlade s
plánom
spolufinancovania
poukázané
z
rozpočtu
Košického samosprávneho kraja nasledovné
finančné prostriedky:
– Stredná odborná škola stavebná a geodetická,
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 20 451,96 €,
– 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 8 285,42 €
– Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7,
Spišská Nová Ves s projektom „Technologické
centrum – most medzi teóriou a praxou“

27

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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zo schválenej sumy spolufinancovania
24 998,28 € bolo poukázaných 18 308,69 €,
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 11 582,77 €,
Stredná odborná škola – Szakközépiskola,
J.Majlátha 2, Pribeník s projektom „Premena
a inovácia
vzdelávania
na
SOŠ
–
Szakközépiskola, 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 4 553,85 €,
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 9 570,65 €
(z toho na bežné výdavky 7 101,75 € 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 18. 7. 2012 poukázaných 161 066,05 €.

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

70/2010

71/2010

72/2010

73/2010

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
Regionálny
operačný
program,
prioritná os: 3 – Posilnenie
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

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.

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.

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

74/2010

75/2010

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

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

Prebiehajú plánované verejné obstarávanie.

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 KSK pokračujú aj
v roku 2012.
Obnova poškodených úsekov ciest je realizovaná
na základe poskytnutých finančných zdrojov:
A: Po schválení finančných prostriedkov na
boli pripravené na obnovu
ďalšie úseky
poškodených ciest povodňami. Stavebné práce
budú zabezpečované
vlastnými kapacitami
a dodávateľsky.
P.č. Číslo cesty Miesto
realizácie
1.
III/555011 Poškodený
most Veľké
Kapušany

Informácia
o realizácii
04/2012/
08/2012

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
30

samosprávneho kraja zahájila prípravu na obnovu
poškodených ciest povodňami z júna 2010. Od
uvedeného termínu do 07/2012 bolo vyhlásených
43 verejných obstarávaní na uskutočnenie
stavebných prác. Odstránených bolo 24
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.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

31

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

Priepust na ceste
II/546 za obcou
Hnilčík
Helcmanovce
Most
Spišské
Vlachy

Informácia o realizácii
Termín
Termín
začatia
ukončenia
05/2012

09/2012

05/2012

09/2012

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
verejného obstarávania.
08/2012

11/2012

08/2012

11/2012

08/2012

11/2012

Prebieha
proces
verejného obstarávania
Prebieha
proces
verejného obstarávania

16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

Zosuv
Henclová
III/546015
Zosuv
Ptrukša
III/552041
Zosuv cesty Malčice
Moľva III/55419
Zaplavená
cesta
Kucany II/552
Spadnutá cesta Malá
Tŕňa III/553014
Zosuv
Smolnícka
Huta II/549

Prebieha
proces
verejného obstarávania
Prebieha
proces
verejného obstarávania
Prebieha
proces
verejného obstarávania
Prebieha
proces
verejného obstarávania
Prebieha
proces
verejného obstarávania
Prebieha
proces
verejného obstarávania

Žiadateľ o zaradenie súkromnej školskej jedálne,
Kollárova 4, Sečovce obdržal z úrovne
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rozhodnutie
č.
2012-3421/27417.7-916
o zaradení súkromnej školskej jedálne, Kollárova
4, Sečovce do siete škôl a školských zariadení
od 1. 9. 2012. Z toho dôvodu je uznesenie v časti
II. bode 5 bezpredmetné a návrh na jeho zrušenie
je
predmetom
augustového
zasadnutia
zastupiteľstva.

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

135/2010

137/2010

143/2010

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Realizácia projektov z druhého kola prvej výzvy
sa ukončila k 15. 7. V súčasnosti prebieha ich
vyhodnocovanie a kontrola vyúčtovania. V druhej
výzve boli podpísané zmluvy s úspešnými
uchádzačmi.
Informatívna správa o podporených V decembri 2011 tri podporené miestne akčné
miestnych
akčných
skupinách skupiny požiadali listom o poskytnutie dotácie na
v Košickom samosprávnom kraji podporu projektov podporených v jednotlivých
a hodnotenie absorpčnej kapacity integrovaných stratégiách. Vzhľadom na možnosti
vidieka v nadväznosti na programové
poskytovania dotácií boli tieto miestne akčné
dokumenty
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.
Spolufinancovanie projektu Program V rámci tohto uznesenia bolo schválené
cezhraničnej
spolupráce
ENPI spolufinancovanie pre Školský internát, Medická
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko 2, Košice na projekt „Výchova k európskym
– Ukrajina 2007 – 2013 s názvom hodnotám“ vo výške 2 760,10 €. K 18. 7. 2012
„Výchova k európskym hodnotám“
bolo zo schválenej sumy spolufinancovania
poukázaných 1 535,48 €.
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
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Prebieha proces pripomienkovania nového návrhu

s NDS a. s.

zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosťou a. s.

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

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR č. 2012-6872/20129:2-923/1
je k 31. 8. 2012 Stredná priemyselná škola
Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves vyradená
zo siete.

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

238/2011

Názov uznesenia

Stav realizácie

Štandardizácia regionálnych knižníc Dohľad nad plnením úloh má Verejná knižnica
– strategický materiál
Jána
Bocatia,
na
základe
dohodnutého
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. Košický samosprávny
kraj spolupracuje s mestom Košice, na príprave
spoločného master plánu, spoločnej stratégie,
ktorá bude kompaktným celkom všetkých
existujúcich aktivít a plánovaných aktivít
potrebných pre dosiahnutie spoločných cieľov
podporujúcich rozvoj kreatívnej ekonomiky.
Košický samosprávny kraj čaká na vyhodnotenie
úspešnosti dvoch projektov v rámci 2 výziev
(projekt „Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj
kreatívnej ekonomiky Košického kraja“ –
Regionálny operačný program a projekt „Creative
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258/2011

Transformer“ – Európska komisia, Európske
kreatívne regióny).
Obchodná verejná súťaž na predaj Návrh na zrušenie uznesenia (predaj 2 pozemkov)
pozemkov v Rožňave
a návrh spôsobu prevodu len 1 pozemku
(parc. č. 559/1) v k. ú. Rožňava na základe
obchodnej verejnej súťaže a schválenie
podmienok obchodnej verejnej súťaže je
predmetom
augustového
zasadnutia
zastupiteľstva.

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

592/2009

452/2008
382/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

Plán hospodárskeho a sociálneho Úrad Košického samosprávneho kraja pokračuje
rozvoja Košického samosprávneho v analýze požiadaviek, ktoré vyplývajú z vládou
prijatého dokumentu o zabezpečení plnenia
kraja – 3. aktualizácia
kondicionalít na úrovni SR, ktoré budú nutnou
Plán hospodárskeho a sociálneho podmienkou pre čerpanie prostriedkov EÚ
rozvoja Košického samosprávneho v období 2014 – 2020. Pokračuje v príprave
kraja v programovacom období 2007 sektorových stratégií v rámci 2. kola ROP 4.1.b.
– 2013, II. aktualizácia
Súčasne prebiehajú práce na príprave stratégie na
Európske zoskupenie územnej spolupráce
Plán hospodárskeho a sociálneho a zakladacích dokumentov združenia.
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

299/2011

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.

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“

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
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výzva vyhlásená.
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“

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.

301/2011

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

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.

302/2011

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

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.

303/2011

Program Švajčiarsko – slovenskej Zostavuje sa projektový tím ku projektu. Verejný
spolupráce,
podanie
projektu obstarávateľ pripravuje súťažné podklady
s názvom „Vstúpte k nám“
k verejnému obstarávaniu – stavba – DSS Domko,
súčasne prebieha verejné obstarávanie na externý
manažment k projektu. Dňa 9. 7. 2012 sa konalo
zasadnutie Riadiaceho výboru k projektu „Vstúpte
k nám“, na ktorom sa okrem iného prejednával aj
aktuálny stav realizácie projektu, kde sa termíny
úloh súvisiace s verejným obstarávaním stanovili
na koniec júla 2012.

305/2011

Zmluva o združení právnických osôb
pre
realizáciu
Urbanistickoarchitektonickej štúdie religióznej
krajiny Spišský Jeruzalem
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Košický samosprávny kraj svoju povinnosť,
vyplývajúcu zo zmluvy splnil. Úrad Košického
samosprávneho kraja pripravuje programovú časť
projektu Spišského Jeruzalema a rieši súvisiace
problémy so zabezpečením projektu. Tiež má na
zreteli trvalú udržateľnosť projektu.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Podanie
a
spolufinancovanie Uznesenie sa navrhuje vypustiť zo sledovania.
projektu SENTINEL – zážitkové Košickému samosprávnemu kraju bolo doručené
aktivity na Železnej ceste v rámci oficiálne oznámenie o neschválení žiadosti.
Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika - Slovenská
republika
2007 – 2013

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

445/2008

356/2011

Názov uznesenia

Stav realizácie

Zmena uznesenia č. 445/2008: Vstup Aktivity sú upravené podľa nového časového
Košického samosprávneho kraja do plánu. Viď ďalšie uznesenia.
projektu kandidatúry Mesta Košice
na titul
Európske hlavné mesto
kultúry – Košice 2013
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

Rokovania medzi Košickým samosprávnym
krajom a mestom Košice neboli úspešné.
Obchodná verejná súťaž je vyhlásená s termínom
doručenia súťažných návrhov do 21. 9. 2012
do 12. hod.

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

372/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

Tvorba
efektívnej
siete
škôl,
študijných a učebných odborov na
stredných
odborných
školách
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
odpovedajúcej požiadavkám trhu
práce
Politika
súdržnosti
Európskej
únie
v programovacom období
2014 – 2020, Návrh nadregionálnej
stratégie Košického samosprávneho

Proces zasielania žiadosti o úpravu siete učebných
a študijných odborov na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR bol ukončený, na
základe
komunikácie
so
zodpovedným
zamestnancom na ministerstve boli doplnené
údaje k žiadostiam. Sieť bude upravená
k 31. 8. 2012.
Zastupiteľstvom
bol
schválený
Návrh
nadregionálnej stratégie KSK. Zároveň sa na
prvom zasadnutí zišla pracovná skupina
Partnerstvo pre súdržnosť. Ďalší vývoj v tejto
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kraja
376/2012

Riešenie havarijného stavu cesty
II/535 v katastrálnom území obce
Mlynky a spôsob financovania

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
kultúry – Košice 2013

378/2012
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oblasti očakávame od Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Úverové zdroje na financovanie cesty boli
zabezpečené v rámci obchodnej verejnej súťaže
vo výške 1 mil. €. Stavebné práce sa však ešte
nezačali. Financovanie bude pravdepodobne
aktuálne až v roku 2013. 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. Otváranie
ponúk dňa 2. 8. 2012.
Stavebné práce jednotlivých aktivít projektu boli
ukončené v zmluvných termínoch, prebieha
preberacie a odovzdávacie konanie stavieb
a záverečná kontrola vykonaných prác v zmysle
zmluvných podmienok.
Dňa 10. 7. 2012 bola na SO/RO podaná Žiadosť
o platbu č. 2. Po jej uhradení bude podaná
záverečná žiadosť o platbu – o refundáciu.

Ukončený proces verejného obstarávania na výber
dodávateľov stavebných prác, s víťaznými
uchádzačmi boli podpísané zmluvy na realizáciu
stavebných prác. Nasleduje odovzdanie stavenísk.

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
384/2012

393/2012

394/2012

395/2012

396/2012

397/2012

398/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

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
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“

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

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia na
zmiernenie
sociálnej
exklúzie
38

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 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.

v Košickom kraji“
399/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia
trvalej udržateľnosti financovania
ciest II. a III. triedy 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.

400/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Regionálna
inovačná stratégia Košického kraja
2013 – 2020“

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.

401/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Regionálna
surovinová politika pre oblasť
nerastných surovín“

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. V súčasnosti prebieha jej hodnotenie.

402/2012

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“

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

403/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia
a realizácia marketingu pre Košický
samosprávny kraj“

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.

404/2012

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 bude
SO/RO doručená v auguste 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 2. 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.
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412/2012

414/2012

417/2012

418/2012

420/2012

Nájom hnuteľného majetku vo
vlastníctve
Košického
samosprávneho kraja pre športový
klub Klub MADA Bulík –
Michalovce

Nájomná zmluva medzi športovým klubom
MADA Bulík – Michalovce a Strednou odbornou
školou technickou v Michalovciach, Partizánska 1
bude uzatvorená po ukončení nájomnej zmluvy
č. PNZ-P45387/07.04 zo dňa 2. 7. 2009 medzi
Slovenským pozemkovým fondom a Strednou
odbornou školou technickou v Michalovciach. Na
základe vyžiadania Slovenský pozemkový fond
oznámil Košickému samosprávnemu kraju listom
č. DE/2012/16200, že odstúpi od predmetnej
zmluvy, ale nájomný vzťah je možné ukončiť
s nájomcom podľa čl. VII bod 2 vyššie uvedenej
nájomnej zmluvy až po zbere úrody. K podpísaniu
nájomnej zmluvy môže dôjsť až po tomto úkone.
Podanie a spolufinancovanie projektu Projekt je podaný.
„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 Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená
v k. ú. Stredné Mesto na ulici s termínom doručenia
súťažných návrhov
Svätoplukova č. 28 v Košiciach na do 21. 9. 2012 do 12.00 hod.
základe obchodnej verejnej súťaže
a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže
Spôsob prevodu budovy a pozemku Obchodná verejná súťaž
bola vyhlásená
v k. ú. Kráľovský Chlmec na ulici Pri s termínom doručenia
súťažných návrhov
štadióne č. 69 v Kráľovskom Chlmci do 21. 9. 2012 do 12.00 hod.
na základe obchodnej verejnej súťaže
a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže
Zrušenie uznesení č. 341/2011 zo dňa Obchodná verejná súťaž, ktorá bola vyhlásená
17. októbra 2011 - „Predaj chaty s termínom doručenia
súťažných návrhov
a pozemku v k. ú. Bukovec“, do 1. 8. 2012 do 12.00 hod. bude zrušená.
č. 315/2011 zo dňa 22. augusta 2011 V priebehu mesiaca august 2012 bude obchodná
- „Schválenie vyhlásenia obchodnej verejná súťaž opätovne vyhlásená.
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
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421/2012

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

424/2012

Prevod pozemkov v k. ú. Stráňany
pre vlastníkov garáží na ul. Školská
v Michalovciach

426/2012

Zámer Košického samosprávneho
kraja na vstup do Európskeho
zoskupenia územnej spolupráce

Kúpna zmluva medzi obidvoma zmluvnými
stranami bola podpísaná dňa 11. 7. 2012. Po
zaplatení kúpnej ceny pozemkov Košickým
samosprávnym krajom, predávajúci podá návrh na
vklad
vlastníckeho
práva
do
katastra
nehnuteľností
v prospech
Košického
samosprávneho kraja.
Kúpne zmluvy s dvoma kupujúcimi boli
podpísané a kúpne ceny zaplatené. Do katastra
nehnuteľností boli podané návrhy na vklad
vlastníckeho práva v prospech kupujúcich.
V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na
zákonom stanovených dokumentov potrebných
pre vznik združenia. Po odsúhlasení dokumentov
s Boršodsko – Abovsko – Zemplínskou župou
budú predložené na schválenie Zastupiteľstvu
Košického samosprávneho kraja.

16. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 25. 6. 2012
Číslo
uznesenia
434/2012

438/2012

439/2012

443/2012

444/2012

449/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

Nominácia členov za Košický Uznesenie v plnení. Úlohou spoločnosti Svet
samosprávny kraj do dozorných rád zdravia, a. s. (na základe Zmluvy o dočasnom
nemocníc s poliklinikami
prevode akcií) je vykonanie príslušných zmien
v Obchodnom registri SR.
Schválenie
kofinancovania Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude
sektorovej stratégie v rámci výzvy SO/RO doručená v auguste 2012 v rámci riadne
ROP 4.1 d – „Stratégia rozvoja dohodnutého termínu v 2. kole výzvy ROP-4.1dcestovného ruchu v Košickom kraji 2012/01.
do roku 2020“
Krajská organizácia cestovného Príprava stanov, zakladateľskej zmluvy a návrhu
ruchu
kritérií personálneho obsadenia výkonného
riaditeľa krajskej organizácie.
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Príprava
zasadnutí
zastupiteľstiev
Zastupiteľstva Košického samospráv- v II. polroku 2012 bude realizovaná v intenciách
neho kraja na II. polrok 2012
prijatého uznesenia.
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Zasadnutia komisií Zastupiteľstva Košického
Košického samosprávneho kraja samosprávneho kraja v II. polroku 2012 budú
na II. polrok 2012
obsahovo pripravované podľa plánov úloh
komisií.
Návrh na zrušenie súčastí Strednej Prebiehajú úkony súvisiace so zrušením Strednej
odbornej
školy
technickej, priemyselnej školy, Markušovská cesta 2
Partizánska 1, Michalovce k 30. 06. v Spišskej Novej Vsi k 31. augustu 2012, úkony
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450/2012

451/2012

2012 a Strednej priemyselnej školy,
Markušovská cesta 2, Spišská Nová
Ves k 31. 08. 2012
Spôsob prevodu vlastníctva pozemku
v k. ú. Rakovec nad Ondavou
priamym predajom

súvisiace so zrušením súčastí Strednej odbornej
školy technickej v Michalovciach sú ukončené.

Vyhlásenie zámeru na priamy predaj pozemku vo
vlastníctve Košického samosprávneho kraja bude
dohodnutý s obcou Rakovec nad Ondavou.
V uvedenom zámere bude ponúkaný na predaj aj
pozemok vo vlastníctve obce.
Spôsob
prevodu
vlastníctva Zámer na priamy predaj pozemkov bol vyhlásený
pozemkov v k. ú. Helcmanovce s termínom doručenia cenových ponúk do
priamym predajom
1. 8. 2012 do 12.00 hod. Košickému
samosprávnemu kraju boli doručené dve ponuky.
Návrh na priamy predaj pozemkov v k. ú.
Helcmanovce
je
predmetom
augustového
zasadnutia zastupiteľstva.

IV.
Prehľad o zrušených uzneseniach (Prehľady spracované podľa
evidenčného stavu uznesení a narastajúcim spôsobom
podľa
jednotlivých rokovaní s aktuálnym stavom k termínu 18. 7. 2012)
Por. Zrušené
uznesenia
Zastupiteľstva Číslo uznesenia Zastupiteľstva Košického
číslo Košického samosprávneho kraja
samosprávneho kraja, ktoré zrušilo
predchádzajúce uznesenie
1.
98/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010 410/2012 zo dňa 16. 04. 2012
2. 120/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010 356/2011 zo dňa 12. 12. 2011
3. 269/2011 z 10. zasadnutia zo dňa 20. 06. 2011 380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
4. 341/2011 z 12. zasadnutia zo dňa 17. 10. 2011 420/2012 zo dňa 16. 04. 2012

V. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania
Por. Vypustené uznesenia Zastupiteľstva
číslo Košického samosprávneho kraja zo
sledovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Číslo uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho
kraja,
ktorým
zastupiteľstvo
súhlasilo
vypustiť
zo sledovania predchádzajúce uznesenie
11/2009 z ustanovujúceho zasadnutia zo dňa 225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
14. 12. 2009
21/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
150/2010 zo dňa 18. 10. 2010
29/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
30/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
31/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
32/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
33/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
67/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
103/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010
124/2010 zo dňa 30. 08. 2010
134/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
150/2010 zo dňa 18. 10. 2010
136/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
319/2011 zo dňa 17. 10. 2011
161/2010 zo 6. zasadnutia zo dňa 18. 10. 2010
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
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13.
14.
15.

162/2010 zo 6. zasadnutia zo dňa 18. 10. 2010
165/2010 zo 6. zasadnutia zo dňa 18. 10. 2010
223/2011 z 8. zasadnutia zo dňa 21. 02. 2011

380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
319/2011 zo dňa 17. 10. 2011
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012

Vysvetlivky
I.

Prehľad o realizácii jedného uznesenia z rokovania Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja z I. volebného obdobia (len prehľad uznesenia v etape
realizácie).

II.

Prehľad o splnených uzneseniach za volebné obdobie r. 2009 - 2013 v štruktúre podľa
jednotlivých rokovaní (len prehľad splnených od poslednej predloženej informatívnej
správy na 16. rokovaní zastupiteľstva)

III.

Prehľad uznesení v realizácii za volebné obdobie r. 2006 – 2009.

IV.

Prehľad o zrušených uzneseniach (prehľady spracované podľa evidenčného stavu
uznesení a narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých rokovaní s aktuálnym stavom
k termínu 18. 7. 2012) za volebné obdobie r. 2006 – 2009.

V.

Prehľad uznesení vypustených zo sledovania za volebné obdobie r. 2006 – 2009.

Vysvetlivky platia aj pre tretie volebné obdobie.

Košice 8. 8. 2012
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