Informácia
o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Prehľad sa predkladá o stave plnenia 73 uznesení z celkového počtu prijatých 765 uznesení
v II. volebnom období a z III. volebného obdobia je štatisticky v realizácii sledovaných
spolu 82 uznesení s celkového počtu prijatých 477 uznesení.

Volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2001 – 2005
25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 8. 2005
Číslo
uznesenia
2005/508

Názov uznesenia

Stav realizácie jednotlivých úloh
vyplývajúcich z uznesenia
Plán prípravy a výstavby ciest II. Jednotlivé zámery tohto strategického –
a III. triedy na území Košického rámcového dokumentu sú postupne realizované
samosprávneho kraja s doplnkami
s prihliadnutím na dostupné finančné zdroje
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. Zo zdrojov EIB boli realizované
niektoré stavby a menšie akcie boli realizované
z rozpočtu Košického samosprávneho kraja.

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

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov Projekt
Regionálneho
inovačného
centra
Košického samosprávneho kraja Košického samosprávneho kraja: projektová
2006- 2013 (priority a opatrenia)
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
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uznesením vlády SR č. 256/2011. V súčasnosti
Úrad Košického samosprávneho kraja pracuje na
viacerých variantoch: variant s Ministerstvom
hospodárstva SR – projekt Regionálneho
inovačného centra, zámer pripraviť na
nasledujúce programovacie obdobie 2014-2020,
transformovať 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
služieb v Košickom kraji na roky realizovaná a za rok 2012 pravidelne
2007 – 2013
monitorovaná a vyhodnocovaná. V súlade s touto
koncepciou
prebiehajú
jednotlivé
etapy
optimalizácie
siete
sociálnych
služieb
v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja. Na októbrové
zasadnutie
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja je predložená 3. etapa
optimalizácie siete sociálnych služieb.

10. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 26. 2. 2007
Číslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
220/2007 Globálny logistický industriálny park Dňa 2. 6. 2011 bolo vydané Územné rozhodnutie
v Košiciach
pre „Verejný terminál intermodálnej prepravy“,
ktorého investorom sú Železnice SR. V súčasnej
dobe prebieha výber zhotoviteľa dokončenia
projektovej dokumentácie a realizácie 1. etapy
stavby umiestnenej v katastri Košice – Šaca
a obce Sokoľany. V spolupráci s Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Košický samosprávny kraj očakáva vstup do
formálnych rokovaní so strategickým investorom
v oblasti logistiky pre nadväzné Logistické
centrum (cca 110 ha). Súbežne robí PR akcie pre
potencionálnych strategických investorov.
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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
v súlade s možnosťami a potrebami kraja
samosprávnom kraji
a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy.
Odborné práce za Košický samosprávny kraj
v dvoch vybraných demonštračných projektových
zámerov,
boli
dopracované
do
plných
marketingových biznis plánov s plánovaným
výstupom: marketingový plán jún 2012, finančný
plán 31. júl 2012, cost benefit analýza
30. august 2012 a biznis plán 30. september 2012.
V októbri sa materiály odovzdajú na odbornú
oponentúru a dňa 26. októbra 2012 sa predstavia
na expertnom workshope v Košiciach.

15. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 10. 12. 2007
Číslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
361/2007 Koncepcia rozvoja športu Košického Prebehlo vyhodnotenie 4. ročníka dlhodobých
samosprávneho kraja
športových súťaží – zúčastnilo sa 71 škôl, 415
družstiev, čo predstavuje 9833 zúčastnených
žiakov v odohraných 1544 stretnutiach.
Pripravuje sa 5. ročník dlhodobých športových
súťaží, ktorý prináša niektoré novinky. Porada
k organizácii sa uskutočnila dňa 25. 9. 2012 za
účasti vedúcich družstiev. Na porade sa schválili
termíny jednotlivých kôl dlhodobých športových
súťaží, preberali sa propozície, dohodol sa termín
olympiády v čase pred maturitnými skúškami
začiatkom mája 2013. Prítomní boli informovaní
o nových súťažiach (streľba zo vzduchovej
pušky, tenis a bicyklovanie) a zmenenom systéme
hodnotenia škôl, ktorý bude vychádzať z počtu
žiakov na škole a z percentuálnej zapojenosti
žiakov školy do športových súťaží tak, aby
celkové hodnotenie bolo objektívnejšie.
politika
Košického Košický samosprávny kraj pripravuje zahájenie
362/2007 Energetická
samosprávneho kraja
prác na realizácie odborných podkladov pre
aktivity energetickej efektívnosti realizovaných
v Košickom samosprávnom kraji. Pripravil
v rámci spoločného akčného plánu zásobník
investičných zámerov, inovačných zámerov
a vzdelávacích zámerov v oblasti obnoviteľných
zdrojov energie a energetickej efektívnosti
5

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
uznesenia
409/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Úlohy stanovené v koncepcii sa priebežne plnia.
Z investičných zámerov sa realizuje Dom
Tradičnej ľudovej kultúry v
Rožňave,
neinvestičné aktivity realizujú jednotlivé kultúrne
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci
svojej činnosti. Trvalo podporené podujatia sa
v roku
2011
uskutočnili
podľa
plánu.
V mesiacoch marec a apríl sa uskutočnilo
hodnotenie plnenia koncepcie organizáciami.
Niektoré projekty Tradičnej ľudovej kultúry boli
podporené aj v rámci prvej výzvy programu Terra
Incognita ako promo podujatia.
Košický samosprávny kraj pripravil v rámci
II. aktualizačného kola k ďalšej priebežnej výzve
k Regionálnemu
operačnému
programu
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. Ďalšie
zámery sú projekčne pripravené, avšak
spracovávané na podanie budú po zverejnení
ďalšej výzvy v rámci Regionálneho operačného
programu – predpoklad jeseň 2012.
V súčasnosti prebieha rokovanie s generálnou
riaditeľkou Fondu sociálneho rozvoja o zapojení
samosprávnych krajov do národného projektu
Komunitné centrá. V prípade umožnenia vstupu
do tohto projektu, bola by realizovaná časť
projektu CESTA.

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

18. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 23. 6. 2008
Číslo
uznesenia
450/2008

Názov uznesenia

Koncepcia
rozvoja
vzdelávania
na
v zriaďovateľskej

Stav realizácie

odborného Dňa 10. 9. 2012 sa uskutočnila porada riaditeľov
školách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, na
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Košického samosprávneho kraja

ktorej boli riaditelia oboznámení s úlohami
v rámci odborného vzdelávania na školský rok
2012/2013, obsiahnutými v Pedagogicko –
organizačných pokynoch pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti na
školský rok 2012/2013. Školy, pri ktorých sú
zriadené
centrá
odborného
vzdelávania,
spracovali na základe požiadaviek satelitných
škôl rozvrhy využitia centier odborného
vzdelávania na školský rok 2012/2013.

453/2008

Stratégia rozvoja cestovného ruchu Príprava a testovanie jednodňového produktu
v regióne
Národného
parku cestovného ruchu v regióne Gemer: Krásnohorská
Slovenský kras
jaskyňa, Krásnohorská Dlhá Lúka – remeselnícky
dvor, kaštieľ Betliar, obec Lúčka – zrúcaniny
husitského kostola, obec Drienovec – Art Farm,
múzeum ceruziek. 5. ročník krajskej konferencie
cestovného ruchu: “Košický samosprávny kraj –
partner v cestovnom ruchu“ dňa 27. 09. 2012
v kongresových priestoroch hotela Hilton, hlavné
témy: Destinačný manažment a záverečná
konferencia projektu cezhraničnej spolupráce
Slovensko – Ukrajina, Karpatská turistická cesta.
Dňa 19. 09. 2012 v Poprade Aquacity,
celoslovenské zasadnutie výkonných riaditeľov
Okresných
organizácií
cestovného
ruchu
a Krajských organizácií cestovného ruchu.
V rámci projektu BICY naplánovaná obnova
značenia Cyklomagistrály Slovenský kras,
momentálne prebieha kontrola verejného
obstarávania.

454/2008

Priebežná
správa
k
projektu
vybudovania
Integrovaného
dopravného
systému
koľajovej
osobnej dopravy v Košickom regióne
a na území mesta Košice
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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 bolo začaté
územné konanie na predmetnú stavbu na základe
spracovanej
dokumentácie
pre
územné
rozhodnutie, ku ktorej Úrad Košického
samosprávneho kraja vydal kladné stanovisko.
Ďalšie stavby Integrovaného dopravného systému
osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD –
taktiež pokračujú v projekčnom spracovávaní.
Zástupcovia Úradu Košického samosprávneho
kraja sú súčinní a v jednotlivých etapách
participujú na tvorbe týchto dokumentov.

19. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 8. 2008
Číslo
uznesenia
484/2008

487/2008

491/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja kultúry v Košickom Úlohy sa priebežne plnia, predovšetkým
samosprávnom kraji
investičné aktivity v kultúrnom turizme. Viď
plnenie ďalších uznesení.
Koncepcia rozvoja informačných Koncepcia rozvoja informačných systémov
systémov Košického samosprávneho Košického samosprávneho kraja bola schválená
kraja
Ministerstvom financií SR a je povinnou prílohou
projektu Elektronizácia služieb VÚC Košického
samosprávneho kraja.
Koncepcia rozvoja informačných systémov
Košického samosprávneho kraja bude naplnená
realizáciou projektu Elektronizácia služieb VÚC.
Spolufinancovanie
projektu
zo Vzdelávania zamestnancov na jednotlivé aktivity
štrukturálnych fondov EÚ – Európsky 1 až 3 boli ukončené. V súčasnosti prebehla
sociálny fond
kontrola verejného obstarávania riadiacim
orgánom pre realizáciu študijných pobytov
zamestnancov, ktoré sa realizujú od 17. 9. pre
zamestnancov
kultúrnych
organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti do južných Čiech
a pre zamestnancov sociálnych organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti do stredných Čiech.

22. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 8. 12. 2008
Číslo
uznesenia
559/2008

563/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

Koncepcia rozvoja práce s mládežou Koncepcia rozvoja práce s mládežou sa bude
Košického samosprávneho kraja
realizovať aj v intenciách Akčného plánu rozvoja
práce s mládežou
na roky 2012 – 2014.
Dňa 19. 9. 2012 Košický samosprávny kraj
zorganizoval v Pribeníku štvrtý ročník festivalu
tvorivosti
a
spolupráce
zdravotne
znevýhodnených a zdravých detí „Mosty bez
bariér“.
Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Programu
cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika –
Slovenská republika 2007 – 2013 –
„Trstené pri Hornáde – Kéked –
obnova cesty“
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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
bol oznámený listom dňa
3. 8. 2012 Košickému samosprávnemu kraju,
v ktorom maďarská partnerská strana oznámila,
že požiadali o predĺženie platnosti Zmluvy
o nenávratný
finančný
príspevok
do
30. júna 2013.

564/2008

574/2008

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

Stavebné práce sa realizujú v zmysle prijatého
harmonogramu prác, sú vo fáze finalizácie.
Stavba bola skolaudovaná dňa 20. 9. 2012. Dňa
26. 9. 2012 sa uskutočnila záverečná konferencia
k projektu. V súčasnosti sa pripravuje záverečná
monitorovacia správa.

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

433/2012

626/2009

643/2009

Stav realizácie

Dňa 24. 8. 2012 predseda Košického
samosprávneho kraja podpísal Rámcovú zmluvu
o energetických službách – Komplexnú zmluvu.
V súčasnosti prebieha príprava podkladov
a podpisovanie zmlúv o energetických službách
na jednotlivých stredných školách a školských
Analýza možnosti uplatnenia systému zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti
EPC pri zabezpečovaní energetickej Košického
samosprávneho
kraja
podľa
úspornosti budov škôl a školských pripraveného harmonogramu.
zariadení

Služba na dosiahnutie efektívnosti
a
hospodárnosti pri používaní
tepelnej energie (TE) na školách
a
školských
zariadeniach
v
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja a dosiahnutie
hmotného prospechu a výhody pre
verejného obstarávateľa
Vytvorenie
Fondu
udržateľnosti Projekt bol úspešne zrealizovaný, administratívne
k projektu SK 0138 – Obnoviteľné a finančne bol ukončený v marci 2012
zdroje energie na školách
schválením záverečnej správy projektu Úradom
pre finančný mechanizmus v Bruseli. Fond
udržateľnosti sa začne tvoriť od roku 2013.
Košického
samosprávneho
kraja
Uzatvorenie
Zmluvy
o združení Úrad
s
BONA
FIDE
o.
z.
právnických osôb medzi Košickým v spolupráci
samosprávnym krajom a Fakultou (prevádzkovateľom kultúrneho centra Tabačka
umení
Technickej
univerzity Kulturfabrik) a spoločnosťou OneClick chce na
v Košiciach – vznik Regionálneho Gorkého 2 v Košiciach (časť areálu na
multifunkčného centra v areáli na Strojárenskej č.3) dobudovať kultúrne centrum
Strojárskej ulici v Košiciach
Tabačka Kulturfabrik na polyfunkčný komplex
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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

654/2009

655/2009

656/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
program
Regionálny
operačný
2007 – 2013, Prioritná os 2:
„Infraštruktúra sociálnych služieb
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately“
Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
program
Regionálny
operačný
2007 – 2013, Prioritná os 2:
„Infraštruktúra sociálnych služieb
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately“
Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
program
Regionálny
operačný
2007 – 2013, Prioritná os 2:
„Infraštruktúra sociálnych služieb
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately“
Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Regionálny
operačný
program
2007 – 2013, Prioritná os 2:
„Infraštruktúra sociálnych služieb
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately“
Stratégia rozvoja cestovného ruchu
v regióne Dolný Zemplín

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.

10

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

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.

Príprava a testovanie jednodňového produktu
cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín –
Tokaj: Múzeum Trebišov, vinná pivnica
Ostrožovič, kaštieľ v Borši. 5.ročník krajskej
konferencie
cestovného
ruchu:
“Košický
samosprávny kraj – partner v cestovnom ruchu“
dňa 27. 09. 2012 v kongresových priestoroch
hotela Hilton, hlavné
témy: Destinačný
manažment a záverečná konferencia projektu
cezhraničnej spolupráce Slovensko – Ukrajina,

662/2009

Dramaturgický plán programu Terra
Incognita

666/2009

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

667/2009

668/2009

669/2009

670/2009

11

Karpatská turistická cesta. Dňa 19. 09. 2012
v Poprade Aquacity, celoslovenské zasadnutie
výkonných riaditeľov Okresných organizácií
cestovného ruchu a Krajských organizácií
cestovného ruchu. V rámci projektu BICY
naplánovaná obnova značenia 1 cyklotrasy okolo
Morského oka, momentálne prebieha kontrola
verejného obstarávania.
Tézy dramaturgického plánu boli zapracované do
1. výzvy dotačného systému programu Terra
Incognita.
Z dramaturgického
plánu
sa
vychádzalo aj pri kreovaní 2. výzvy.
Bol schválený proces verejného obstarávania,
stavba je ukončená a skolaudovaná. Projekt bol
ukončený. Bola zaslaná záverečná monitorovacia
správa a záverečná žiadosť o platbu.

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 bez
zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola
vypísaná.

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

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

671/2009

672/2009

673/2009

674/2009

675/2009

676/2009

a rekonštrukcia školy – Oblečieme
tučniaka“, Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Školská 4,
071 01 Michalovce
Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Rekonštrukcia budovy
SPŠH Košice“, Stredná priemyselná
škola hutnícka, Alejová 1, 040 11
Košice
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 –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania
–
„Rekonštrukcia
a modernizácia
objektu
SOŠ
zdravotníckej v Rožňave“, Stredná
odborná
škola
zdravotnícka,
Nám. 1. Mája 1, 048 01 Rožňava
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Príprava kvalitných
odborníkov v KSK pre služby
v automobilovom priemysle (AP)“,
Stredná odborná škola automobilová,
Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
program,
Regionálny
operačný
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
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Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez
zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola
vypísaná.

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

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 bez
zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola
vypísaná.

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

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

677/2009

678/2009

701/2009

600/2009

vzdelávania – „Energo – Racio
Project“,
Športové
gymnázium,
Trieda SNP 104, 041 52 Košice
Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania
–„Rekonštrukcia
a modernizácia objektu SOŠ –
Szakközepiskola
Grešáková
1
Košice“, Stredná odborná škola –
Szakközepiskola,
Grešáková
1,
042 13 Košice
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „V kvalitnejších
podmienkach kvalitnejšia odborná
príprava a vzdelávanie“, Obchodná
akadémia, Akademika Hronca 8, 048
01 Rožňava
Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č. 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

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

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

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

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

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja cestovného ruchu 5. ročník krajskej konferencie cestovného ruchu:
v regióne
Národného
parku “Košický
samosprávny
kraj
–
partner
Slovenský raj
v cestovnom ruchu“ dňa 27. 09. 2012
v kongresových priestoroch hotela Hilton, hlavné
témy: Destinačný manažment a záverečná
konferencia projektu cezhraničnej spolupráce
13

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“

721/2009

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

722/2009

14

Slovensko – Ukrajina, Karpatská turistická cesta.
Dňa 19. 09. 2012 v Poprade Aquacity,
celoslovenské zasadnutie výkonných riaditeľov
Okresných
organizácií
cestovného
ruchu
a Krajských organizácií cestovného ruchu.
V rámci projektu BICY naplánovaná obnova
značenia 1 cyklotrasy v Slovenskom raji,
momentálne prebieha kontrola verejného
obstarávania.
V spolupráci s univerzitami a s vládou bude
Úrad Košického samosprávneho kraja hľadať iné
cesty ako vecný zámer Regionálneho inovačného
centra naplniť resp. ho zapracovať do novej
inovačnej stratégie Ministerstva hospodárstva SR
pre roky 2014 – 2020.
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 EÚ alebo inými
zdrojmi. Doposiaľ bol vykonaný audit
pripravenosti na čerpanie eurofondov na Úrade
Košického samosprávneho kraja a vykonávajú sa
vzdelávacie
aktivity
podľa
určeného
harmonogramu projektu.
Projekt je ukončený a realizovaný po stránke
obsahovej. Všetky aktivity boli splnené. Je
potrebné ho
uzavrieť aj z
pohľadu
administratívneho – čo v súčasnosti prebieha.
Meškanie je spôsobené pomalým procesom
kontroly zo strany ministerstva a maďarských
kontrolných orgánov na národnej úrovni.
Analýza súčasného stavu eGov služieb bola daná
na pripomienkovanie v termíne 31. 8. 2012.
V júni sa začal proces legislatívnej analýzy,
k 31. 8. 2012 bola ukončená inicializačná fáza,
výstupy
analýzy
boli
predložené
na
pripomienkovanie. Zmluva o
poskytovaní
poradenských
služieb
na
zabezpečenie
podporných aktivít bola podpísaná a účinnosť
nadobudla dňa 28. 7. 2012. V rámci publicity
projektu bola zadaná do výroby veľkoplošná
reklamná tabuľa, ktorá bude osadená v septembri.
Bol vypracovaný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
na hlavné aktivity projektu, ktorý upravuje

728/2009

Informácia o stave regionálnej
železničnej dopravy a infraštruktúry
na území Košického samosprávneho
kraja

729/2009

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

731/2009

Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č. 696/2009 k spolufinancovaniu
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časový harmonogram projektu a bol zaslaný na
kontrolu riadiacemu orgánu/SORO. Zároveň bola
zaslaná Žiadosť o povolenie zmeny v projekte
č. 2, zmeny v projekte sa premietnu do Dodatku
č. 2 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok.
Tvorba cestovného poriadku Železníc SR pre rok
2012/2013 je ukončená a Železnice SR vydali
konečný návrh cestovného poriadku. Napriek
opakovanej požiadavke Úradu Košického
samosprávneho kraja na zachovanie osobnej
železničnej dopravy na trati Bánovce nad
Ondavou – Veľké Kapušany adresovanej priamo
ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja
SR,
ministerstvo
neakceptovalo
požiadavku a dopravu na uvedenej trati z dôvodu
nerentabilnosti zastavilo. Z toho dôvodu bude
potrebné zabezpečiť aspoň základnú dopravnú
obslužnosť tohto územia autobusovou dopravou.
Na
parciálnych
poradách
autobusových
dopravcov, ktoré sa uskutočnia v septembri
a októbri 2012, budú prerokované požiadavky
starostov na zabezpečenie dopravnej obslužnosti.
Snahou Úradu Košického samosprávneho kraja
bude zabezpečiť dopravnú obslužnosť tak, aby
nedošlo
k vysokému
nárastu
finančných
nákladov, nakoľko úsek cesty III/554006 Ložín –
Dúbravka v dĺžke 5,100 km je v zimnom období
neudržiavaný a pre vedenie trasy linky
prímestskej autobusovej dopravy po tejto ceste
bude potrebné realizovať jej nevyhnutné stavebné
úpravy.
Váženia sú vykonávané v jednotlivých okresov
Košického samosprávneho kraja na cestách
II. a III. triedy vo vytipovaných lokalitách
vhodných na odstavenie nákladných vozidiel
podnikateľskými
najviac
preťažovaných
aktivitami (ťažba dreva, lomy, obaľovacie
strediska).
Tabuľka vykonaných meraní
14. Dátum 16. 8. 2012, číslo cesty II/552, miesto
váženia Stanča, počet vážených vozidiel – 3,
počet preťažených vozidiel – 0,
15. Dátum 4. 9. 2012, číslo cesty II/552, miesto
váženia Bohdanovce, počet vážených vozidiel
– 3, počet preťažených vozidiel – 0.
Spolu počet vážených vozidiel 40, počet
preťažených vozidiel 10.
K 14. 9. 2012 boli na projekty v súlade s plánom
spolufinancovania
poukázané
z rozpočtu
Košického samosprávneho kraja nasledovné

696/2009

projektov z Európskeho sociálneho finančné prostriedky:
fondu
a
Štátneho
rozpočtu – Pre Gymnázium Horešská 18, 077 33
SR – Operačný program Vzdelávanie
Kráľovský Chlmec s projektom „Odborná
profilácia Gymnázia Kráľovský Chlmec - nové
Spolufinancovanie
projektov
horizonty regionálneho vzdelávania“ zo
zo štrukturálnych fondov EÚ –
schválenej sumy spolufinancovania 7 129,34 €
Európsky sociálny fond
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 8 719,82 € (znížená výška
prostriedkov na spolufinancovanie z dôvodu
vrátenia
nevyčerpanej
–
nezúčtovanej
zálohovej platby),
– 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 €
bolo poukázaných 10 878,27 € (znížená výška
prostriedkov na spolufinancovanie z dôvodu
vrátenia
nevyčerpanej
–
nezúčtovanej
zálohovej platby).
Z celkovej schválenej sumy spolufinancovania
bolo do 14. 9. 2012 poukázaných 51 249,81 €.
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734/2009

735/2009

740/2009

Informácia o stave poškodenia ciest Poškodené úseky ciest boli
zaradené do
II. A III. Triedy na území Košického pripravovanej výzvy projektových zámerov zo
samosprávneho kraja
štrukturálnych fondov EÚ – regionálny operačný
program,
prioritnej
osi
5
„Regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť
regiónov“. Cesty KSK 6 Košice okolie, KSK 7 –
Spišská Nová Ves, KSK 8 – Trebišov, KSK 9 –
Michalovce, KSK 10 – Rožňava, ktoré boli
schválené v zastupiteľstve zo dňa 19. 4. 2010.
Sú 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, ktoré budú použité pri
vyhlásení výziev na predkladanie projektových
zámerov.
Schválenie a
spolufinancovanie V súčasnosti prebieha výroba a osadzovanie
projektu
„Značenie
kultúrnych priestorových tabúľ v počte 32 kusov. Bola
a turistických cieľov na pozemných spracovaná
technická
dokumentácia
pre
komunikáciách
po
tematických informatívne návesné a smerové značenie k 48
vybratým turistickým a kultúrnym cieľom
trasách – INFOTOUR“
v Košickom kraji. Boli schválené všetky grafické
návrhy siluet návesného a smerového značenia
pre 48 vybraných turistických a kultúrnych cieľov
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR a Ministerstvom kultúry SR.
Prebieha verejné obstarávanie na výrobu,
osadzovanie návestného a smerového značenia.
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. Predmetné uznesenie sa navrhuje
vypustiť zo sledovania.
účely

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

758/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Regionálne multifunkčné
Strojárenská
ulica
spolufinancovanie
revitalizácie hnedej zóny

centrum Poslednú výzvu riadiaci orgán (Ministerstvo
Košice, hospodárstva SR) zrušil a stále nebola vyhlásená
projektu nová výzva. 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.
Regionálny
operačný
program,
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – „Rekonštrukcia
budovy
historickej
účelovej
Východoslovenského múzea“
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759/2009

760/2009

762/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – „Letohrádok
Dardanely – revitalizácia areálu
hudobného múzea“
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – „Dom tradičnej
ľudovej kultúry Gemer“
Spolufinancovanie projektu Príprava
zberu a zneškodnenia odpadov
kontaminovaných
PCB
látkami
vo vybraných lokalitách okresu
Michalovce

764/2009

Spolufinancovanie
projektu
zo štrukturálnych
fondov EÚ
Rekonštrukcia
Historickej
sály
Východoslovenskej galérie

765/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych
fondov EÚ
Operačný program životné prostredie
(OPŽP), Prioritná os 3: Ochrana
ovzdušia
a
minimalizácia
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
–
„Nákup
čistiacej
techniky
v Košickom samosprávnom kraji
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Verejné obstarávanie bolo ukončené, prebieha
proces kontroly verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie bolo ukončené, prebieha
proces kontroly verejného obstarávania.

Dňa 3. 7. 2012 bolo vo Vestníku verejného
obstarávania zverejnené Oznámenie o vyhlásení
verejného obstarávania. Predloženie ponúk bolo
v súlade s harmonogramom realizácie verejného
obstarávania stanovené do 13. 8. 2012.
Dňa 14. 8. 2012 sa uskutočnilo otváranie obálok
s ponukami. Prebieha hodnotenie jednotlivých
ponúk komisiou.
Lehota viazanosti ponúk
je 30. 10. 2012.
Verejné obstarávanie bolo ukončené, prebieha
proces kontroly verejného obstarávania. Je
uzatvorený dodatok č.1 k Zmluve o nenávratný
finančný príspevok, ktorý predlžuje dobu na
realizáciu projektu.
Projekt bol úspešne ukončený dodaním 20 ks
čistiacej techniky pre Správu ciest Košického
samosprávneho kraja 18. 11. 2011.
1. Malé
postrekovacie
vozidlo
IVECO
TRAKKER s pohonom 4x4 - 4 ks
2. Veľké
postrekovacie
vozidlo
IVECO
TRAKKER AD190T31W pohonom 6x6 – 6 ks
3. Zametacie vozidlo IVECO TRAKKER AD
260T41 W s pohonom 4x4 - 10 ks.
V zmysle zmluvy o nenávratný finančný
príspevok dňa 17. 7. 2012 bola zaslaná záverečná
Žiadosť o platbu na Ministerstvo životného
prostredia SR. Po vykonanej administratívnej
kontrole ministerstvom boli zaslané finančné
prostriedky a touto záverečnou platbou bolo
ukončené financovanie projektu.

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

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

K 14. 9. 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 8 285,14 € (znížená výška
prostriedkov na spolufinancovanie z dôvodu
vrátenia neoprávnených výdavkov projektu),
– Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7,
Spišská Nová Ves s projektom „Technologické
centrum – most medzi teóriou a praxou“ zo
schválenej
sumy
spolufinancovania
24 998,28 € bolo poukázaných 19 203,43 €,
– 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 13 681,09 €,
– 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
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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 5 300,96 €,
– Stredná priemyselná škola, Markušovská cesta
2, Spišská Nová Ves s projektom „Škola pre
život“ zo schválenej sumy spolufinancovania
15 204,55 € bolo poukázaných 10 034,62 €
(zníženie
výšky
prostriedkov
spolufinancovania
z
dôvodu
vrátenia
nevyčerpanej – nezúčtovanej zálohovej platby),
– Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
s projektom „Inovácia vzdelávania na Spojenej
škole v Sečovciach“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 21 736,15 € bolo
poukázaných 15 491,78 €,
– Stredná odborná škola technická, Kukučínova
23, Košice s projektom „Centrum odborného
vzdelávania – stavebný odborník budúcnosti“
zo schválenej sumy spolufinancovania
26 289,37 € bolo poukázaných 18 208,24 €,
– 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 9 973,47 €
(z toho na bežné výdavky 7 504,57 € 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 20 085,31 €
(znížená
výška
prostriedkov
na
spolufinancovanie
z
dôvodu
vrátenia
neoprávnených výdavkov projektu),
– 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 14. 9. 2012 poukázaných 169 339,35
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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“

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.

Spolufinancovanie
projektov Stavebný projekt je hotový, je vydané stavebné
zo štrukturálnych fondov EÚ povolenie. Čaká sa na vhodnú výzvu.
Regionálny
operačný
program,
prioritná os: 3 – Posilnenie
kultúrneho
potenciálu
regiónov
a infraštruktúra
cestovného
ruchu
–
„Astronomický
areál – rekonštrukcia Moussonovho
domu a parku“
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74/2010

75/2010

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

Ukončená kontrola verejného obstarávania
z úrovne SO/RO, zmluvy sú podpísané. Pristupuje
sa postupne k realizácii.

Ukončené verejné obstarávania, pripravené na
kontrolu na SO/RO.

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

Obnova poškodených úsekov ciest je realizovaná
na základe poskytnutých finančných zdrojov:
A: Po schválení finančných prostriedkov boli
pripravené na obnovu ďalšie úseky poškodených
ciest povodňami. Odstránených bolo
9
poškodených úsekov ciest a
poškodená
opravárenská dielňa v Trebišove. Výška nákladov
na odstránenie uvedených škôd 637 434,16 € .
B: Škody na majetku spôsobené povodňami –
poskytnutá dotácia v pôsobnosti Ministerstva
financií SR, ktorá je účelovo viazaná na úhradu
škôd na majetku spôsobených povodňami. Na
základe rozpočtového opatrenia Správa ciest
Košického samosprávneho kraja zahájila prípravu
na obnovu poškodených ciest povodňami
z júna 2010. K 09/2012 bolo vyhlásených 47
verejných obstarávaní na uskutočnenie stavebných
prác. Odstránených bolo 30 poškodených úsekov
ciest a mostov. Pokračuje sa v stavebných prácach
na obnove poškodených úsekoch ciest a mostov
do vyčerpania výšky poskytnutej dotácie.
Prehľad realizovaných a pripravovaných stavieb:
P.č.

1.

2.
3.
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Informácia o realizácii
Termín
Termín
začatia
ukončenia

Názov akcie
Most cez rieku
Hornád pred obcou 05/2012
Olcnava 536001
Most v meste
Spišská Nová Ves
05/2012
oproti ZOO
Zalomený priepust

10/2012

09/2012

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

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

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 Nálepkovo
na ceste II/546
Most
Spišské
Vlachy
Zosuv na ceste
III/546015 Henclová
Zosuv na ceste
III/55214 Ptrukša
Zosuv na ceste
III/55419 Malčice
Moľva
Zaplavená
cesta
II/552 Kucany
Spadnutá
cesta
III/553014Malá
Tŕňa
Zosuv na ceste
II/549Smolnícka
Huta
Zosuv svahu na
ceste II/547 medzi
obcami
Malá
a Veľká Lodina
Zosuv na ceste
II/546 Hnilčík
Most
Kysak
III/547008

08/2012

11/2012

08/2012

11/2012

09/2012

11/2012

08/2012

11/2012

09/2012

12/2012

09/2012

12/2012

09/2012

12/2012

09/2012

12/2012

09/2012

11/2012

09/2012

11/2012

09/2012

11/2012

09/2012

11/2012

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

Uznesením
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja zo dňa 27. 08. 2012
č. 465/2012 bola zrušená časť II. bod 5. –
zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Kollárova
17, Sečovce ako súčasti Spojenej školy Kollárova
17, Sečovce. Uznesenie je splnené.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Informatívna správa o programe Realizujú sa podujatia podporené v druhej výzve
Terra Incognita v rámci projektu programu. Dňa 13. 9. 2012 zasadal Riadiaci výbor
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135/2010

137/2010

143/2010

Košice – EHMK 2013 (európske programu Terra Incognita, ktorý odsúhlasil
hlavné mesto kultúry)
záverečné správy projektov realizovaných v prvej
výzve (okrem troch), zobral na vedomie
marketingový a media plán programu, odsúhlasil
filozofiu tretej výzvy programu.
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
skupiny vyzvané k predloženiu ich žiadosti vo
dokumenty
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 14. 9. 2012
„Výchova k európskym hodnotám“
bolo zo schválenej sumy spolufinancovania
poukázaných 1 535,48 €.
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Prebieha proces pripomienkovania nového návrhu
s NDS a. s.
zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosťou a. s.
Zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti a. s.
neboli zatiaľ zaslané pripomienky.

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

Uznesenie splnené – k 30. 6. 2012 boli súčasti
Strednej odbornej školy technickej, Partizánska 1,
Michalovce zrušené.
K 31. 8. 2012 bola zrušená Stredná priemyselná
škola, Markušovská 2, Spišská Nová Ves.
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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
ekonomiky
v
samosprávnom kraji

kreatívnej Košický samosprávny kraj v spolupráci s BONA
Košickom FIDE o. z. a OneClick s.r.o. pripravuje
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. Bolo ukončené
verejné obstarávanie na zabezpečenie verejného
obstarávania pre výber dodávateľa stavebných
prác – rekonštrukcia časti areálu na Strojárenskej
ulici. Košický samosprávny kraj čaká na
vyhodnotenie úspešnosti projektu „Expertná
štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky
Košického kraja“ podaného v rámci výzvy
Regionálneho operačného programu. Projekt
„Creative Transformer“ podaný v rámci výzvy
Európskej komisie, Európske kreatívne regióny sa
nedostal do ďalšieho kola (bolo vybratých len 5
projektových zámerov, z ktorých v záverečnom
kole môžu zvíťaziť len 2 projekty).

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 Košický samosprávny kraj pokračuje v príprave
rozvoja Košického samosprávneho sektorových stratégií v rámci výzvy ROP 4.1.b.
kraja – 3. aktualizácia
Súčasne prebiehajú práce na príprave stratégie
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce.
Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho
kraja v programovacom období 2007
– 2013, II. aktualizácia
Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho
kraja v programovacom období 2007
– 2013, I. aktualizácia
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11. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 8. 2011
Číslo
uznesenia
298/2011

299/2011

300/2011

301/2011

302/2011

303/2011

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“
Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
program,
Regionálny
operačný
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov –
„Cesty KSK 7 – Spišská Nová Ves –
napojenie obcí na SNV a Gelnicu“
Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Regionálny
operačný
program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov –
„Cesty KSK 8 – Trebišov – napojenie
obcí na Trebišov a Sečovce“
Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Regionálny
operačný
program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty
KSK 9 – Michalovce – napojenie
obcí na Michalovce a Sobrance“
Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Regionálny
operačný
program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov –
„Cesty KSK 10 – Rožňava –
napojenie obcí na Rožňavu“
Program Švajčiarsko – slovenskej
spolupráce,
podanie
projektu
s názvom „Vstúpte k nám“

Termín vyhlásenia 2. výzvy opatrenie 5.1 bol
riadiacim orgánom aktualizovaný na august 2012,
doteraz nebola výzva vyhlásená.
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Termín vyhlásenia 2. výzvy opatrenie 5.1 bol
riadiacim orgánom aktualizovaný na august 2012,
doteraz nebola výzva vyhlásená.

Termín vyhlásenia 2. výzvy opatrenie 5.1 bol
riadiacim orgánom aktualizovaný na august 2012,
doteraz nebola výzva vyhlásená.

Termín vyhlásenia 2. výzvy opatrenie 5.1 bol
riadiacim orgánom aktualizovaný na august 2012,
doteraz nebola výzva vyhlásená.

Termín vyhlásenia 2. výzvy opatrenie 5.1 bol
riadiacim orgánom aktualizovaný na august 2012,
doteraz nebola výzva vyhlásená.

Zostavuje sa projektový tím k projektu. Verejný
obstarávateľ pripravuje súťažné podklady
k verejnému obstarávaniu - stavba – DSS Domko,
súčasne prebieha verejné obstarávanie na externý
manažment k projektu. V súčasnosti prebieha

305/2011

kontrola súťažných pokladov na Národnom
kontaktnom bode na Úrade vlády SR. Ak do
21. septembra nebudú vznesené pripomienky,
verejné obstarávanie môže začať realizáciu podľa
harmonogramu procesu verejného obstarávania.
Zmluva o združení právnických osôb Uznesenie splnené. Podklady má k dispozícii
pre
realizáciu
Urbanisticko- odbor
regionálneho
rozvoja,
plánovania
architektonickej štúdie religióznej a implementácie projektov.
krajiny Spišský Jeruzalem

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
Košického samosprávneho kraja do
projektu kandidatúry Mesta Košice
na titul
Európske hlavné mesto
kultúry – Košice 2013

Všetky plánované aktivity sa priebežne plnia. Ich
realizácia je popísaná v ďalších uzneseniach
týkajúcich sa EHMK resp. programu Terra
Incognita.

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. 09. 2012 do
12.00 hod. V stanovenom termíne bola doručená
jedna ponuka. Vyhodnotenie obchodnej verejnej
súťaže bolo na zasadnutí Komisie k hospodáreniu
s majetkom dňa 04. 10. 2012, ktorá konštatovala,
že záujemca o kúpu nezaplatil finančnú zábezpeku
v stanovenej lehote, tzn. do 21. 09. 2012
do 12,00 hod. Z uvedeného dôvodu obchodná
verejná súťaž
bola neúspešná a komisia
odporučila
Zastupiteľstvu
Košického
samosprávneho kraja zníženie kúpnej ceny.
Materiál je predmetom októbrového zasadnutia
zastupiteľstva.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Tvorba
efektívnej
siete
škôl, Vzhľadom na novelizáciu vyhlášky MŠ SR
študijných a učebných odborov na č. 282/2009 o stredných školách v znení
stredných
odborných
školách neskorších predpisov nie je ešte proces úpravy
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v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
odpovedajúcej požiadavkám trhu
práce
Politika
súdržnosti
Európskej
únie
v programovacom období
2014 – 2020, Návrh nadregionálnej
stratégie Košického samosprávneho
kraja

siete ukončený.

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

V rámci projektu sú v súčasnosti všetky stavebné
práce ukončené. Dňa 17. 8. 2012 bola
zhotoviteľovi uhradená faktúra zo Žiadosti
o platbu č. 2. Dňa 14. 9. 2012 bola na SO/RO
podaná ďalšia Žiadosť o platbu č. 3. Po jej
uhradení bude podaná záverečná žiadosť o platbu
– o refundáciu.

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“

372/2012

376/2012

Zastupiteľstvom
bol
schválený
Návrh
nadregionálnej stratégie KSK. Zároveň sa na
prvom zasadnutí zišla pracovná skupina
Partnerstvo pre súdržnosť. Ďalší vývoj v tejto
oblasti sa očakáva od Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Riešenie havarijného stavu cesty Úverové zdroje na financovanie cesty boli
II/535 v katastrálnom území obce zabezpečené v rámci verejnej obchodnej súťaže
Mlynky a spôsob financovania
vo
výške
1
mil.
€.
Zmluva
s
dodávateľom
stavby
bola
podpísaná
26. 09. 2012. Zahájenie prác je závislé od
dodržania zmluvných podmienok zhotoviteľa
stavby súvisiacich so spracovaním realizačnej
projektovej dokumentácie stavby a následnej
realizácie. Zhotoviteľ pripravuje harmonogram
postupu prác. Financovanie stavebných prác je
zabezpečené z úverových zdrojov. Financovanie
bude pravdepodobne aktuálne až v roku 2013.
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378/2012

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

306/2011

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

Ukončený proces verejného obstarávania na výber
dodávateľov stavebných prác. Uzavreté zmluvy
s dodávateľmi stavebných prác. Stavebné práce sa
realizujú.

15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 16. 4. 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

V zmysle schváleného uznesenia sú pripravované
zmluvy o poskytnutí dotácie na príslušný účel
a postupne sú poskytované finančné prostriedky
jednotlivým subjektom.
K 10. 09. 2012 bolo zrealizovaných 17 dotácií,
ďalšie 4 sa realizujú postupne podľa času konania
akcie.

393/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Budovanie
strategického
spravodajského
systému PHSR KSK“

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
SO/RO doručená dňa 13. 9. 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 2. kole výzvy ROP-4.1d2012/01.

394/2012

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“

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. V súčasnosti prebieha jej hodnotenie.

Číslo
uznesenia
384/2012

395/2012

396/2012
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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. V súčasnosti prebieha jej hodnotenie.
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. V súčasnosti prebieha jej hodnotenie.

397/2012

398/2012

399/2012

400/2012

401/2012

402/2012

403/2012

404/2012

405/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Štúdia
vytvorenia integrovaného systému
nakladania s odpadmi v Košickom
kraji“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia na
zmiernenie
sociálnej
exklúzie
v Košickom kraji“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia
trvalej udržateľnosti financovania
ciest II. a III. triedy v Košickom
kraji“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Regionálna
inovačná stratégia Košického kraja
2013 – 2020“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Regionálna
surovinová politika pre oblasť
nerastných surovín“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Plán
využívania obnoviteľných zdrojov
energie v Košickom kraji z pohľadu
udržateľnosti
a
energetickej
efektívnosti“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia
a realizácia marketingu pre Košický
samosprávny kraj“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Štúdia
realizovateľnosti Vedecko technologického parku pre Košický kraj“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia
podpory rozvoja dobrovoľníctva
v Košickom kraji“
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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. V súčasnosti prebieha jej hodnotenie.

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 súčasnosti prebieha jej hodnotenie.
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. V súčasnosti prebieha jej hodnotenie.

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.
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.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
SO/RO doručená dňa 24. 8. 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 2. kole výzvy ROP-4.1d2012/01. V súčasnosti prebieha jej hodnotenie.

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. V súčasnosti prebieha jej hodnotenie.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
SO/RO doručená dňa 10. 9. 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 2. kole výzvy ROP-4.1d2012/01. V súčasnosti prebieha jej hodnotenie.
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. V súčasnosti prebieha jej hodnotenie.

412/2012

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

Správca majetku Stredná odborná škola technická
v Michalovciach spracovala návrh nájomnej
zmluvy a predložila Košickému samosprávnemu
kraju na schválenie.

414/2012

Podanie a spolufinancovanie projektu
„Virtuálna Terra Incognita“ v rámci
Operačného programu Informatizácia
spoločnosti, Prioritná os 2: Rozvoj
pamäťových a fondových inštitúcií
a obnova ich národnej infraštruktúry,
Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu
pamäťových a fondových inštitúcií,
jeho archivovanie, sprístupňovanie
a zlepšenie systémov jeho získavania,
spracovania a ochrany, kód: OPIS2012/2.1/06-DP
Spôsob prevodu domu a pozemkov
v k. ú. Stredné Mesto na ulici
Svätoplukova č. 28 v Košiciach na
základe obchodnej verejnej súťaže
a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže

Na základe dožiadania zo strany SO/RO boli
doplnené chýbajúce dokumenty.

417/2012

418/2012

Spôsob prevodu budovy a pozemku
v k. ú. Kráľovský Chlmec na ulici Pri
štadióne č. 69 v Kráľovskom Chlmci
na základe obchodnej verejnej súťaže
a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže

420/2012

Zrušenie uznesení č. 341/2011 zo dňa
17. októbra 2011 - „Predaj chaty
a pozemku v k. ú. Bukovec“,
č. 315/2011 zo dňa 22. augusta 2011
- „Schválenie vyhlásenia obchodnej
verejnej súťaže na predaj chaty
a pozemku v
k. ú. Bukovec
a schválenie podmienok obchodnej
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Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená
s termínom doručenia
súťažných návrhov
do 21. 09. 2012 do 12.00 hod. Košickému
samosprávnemu kraju bola doručená jedna ponuka
dňa 21. 09. 2012 o 12.15 hod. Vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaže bolo na zasadnutí
Komisie k hospodáreniu s majetkom dňa
04. 10. 2012, ktorá konštatovala, že záujemca
o kúpu nepredložil ponuku v stanovenom čase
a nezaplatil ani finančnú zábezpeku. Z uvedeného
dôvodu obchodná verejná súťaž bola neúspešná
a komisia odporučila jej opätovné vyhlásenie.
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená
s termínom doručenia
súťažných návrhov
do 21. 09. 2012 do 12.00 hod. V stanovenom
termíne nebola doručená žiadna ponuka.
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bolo na
zasadnutí Komisie k hospodáreniu s majetkom
dňa 04. 10. 2012, ktorá konštatovala, že obchodná
verejná súťaž bola neúspešná a komisia
odporučila
Zastupiteľstvu
Košického
samosprávneho kraja zníženie kúpnej ceny.
Materiál je predmetom októbrového zasadnutia
zastupiteľstva.
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená
s termínom doručenia
súťažných návrhov
do 21. 09. 2012 do 12.00 hod. V stanovenom
termíne boli doručené tri ponuky. Vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaže bolo na zasadnutí
Komisie k hospodáreniu s majetkom dňa
04. 10. 2012, ktorá odporučila Zastupiteľstvu
Košického samosprávneho kraja schváliť prevod

421/2012

424/2012

426/2012

verejnej súťaže“ v časti B) bod 2
a doplnenie uznesenia č. 315/2011
zo dňa 22. augusta 2011 „Schválenie vyhlásenia obchodnej
verejnej súťaže na predaj chaty
a pozemku
v k.
ú.
Bukovec
a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže“
Kúpa pozemkov v k. ú. Michalovce
na
Lastomírskej
ulici
v Michalovciach od Slovak Telekom,
a. s.
Prevod pozemkov v k. ú. Stráňany
pre vlastníkov garáží na ul. Školská
v Michalovciach
Zámer Košického samosprávneho
kraja na vstup do Európskeho
zoskupenia územnej spolupráce

vlastníctva nehnuteľností pre víťaza obchodnej
verejnej súťaže. Materiál je predmetom
októbrového zasadnutia zastupiteľstva.

Do katastra nehnuteľností bol podaný návrh na
vklad vlastníckeho práva k pozemkom v prospech
Košického samosprávneho kraja.
Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností v prospech kupujúcich bol
povolený.
V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na
zákonom stanovených dokumentoch potrebných
pre vznik združenia. Po odsúhlasení dokumentov
s Boršodsko – Abovsko – Zemplínskou župou
budú predložené na schválenie zastupiteľstvu.

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

438/2012

439/2012

449/2012

450/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

Nominácia členov za Košický Uznesenie splnené. Úlohou spoločnosti Svet
samosprávny kraj do dozorných rád zdravia, a. s. (na základe Zmluvy o dočasnom
nemocníc s poliklinikami
prevode akcií) bolo vykonanie príslušných zmien
v Obchodnom registri
SR. Zmeny boli
v Obchodnom registri vykonané.
Schválenie
kofinancovania Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
sektorovej stratégie v rámci výzvy SO/RO doručená dňa 14. 9. 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 ustanovujúceho valného zhromaždenia
ruchu
Krajskej organizácie cestovného ruchu.
Návrh na zrušenie súčastí Strednej
odbornej
školy
technickej,
Partizánska 1, Michalovce k 30. 06.
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
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Uznesenie splnené – K 30. 6. 2012 boli súčasti
Strednej odbornej školy technickej, Partizánska 1,
Michalovce zrušené.
K 31. 8. 2012 bola zrušená Stredná priemyselná
škola, Markušovská 2, Spišská Nová Ves.
Zámer na priamy predaj pozemku spolu
s pozemkom vo vlastníctve obce Rakovec nad
Ondavou bol vyhlásený s termínom doručenia
cenových ponúk do 21. 09. 2012 do 12.00 hod.
V stanovenom termíne nebola doručená žiadna

451/2012

ponuka. Vyhodnotenie zámeru bolo na zasadnutí
Komisie
k hospodáreniu
s majetkom
dňa
04. 10. 2012. ktorá konštatovala, že zámer bol
neúspešný a komisia odporučila jeho opätovné
vyhlásenie.
Spôsob
prevodu
vlastníctva Uznesenie splnené.
Uznesením č. 473/2012
pozemkov v k. ú. Helcmanovce Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
priamym predajom
dňa 27. 08. 2012 schválilo priamy predaj
pozemkov v k. ú. Helcmanovce pre Mareka
Gregu.

17. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 8. 2012
Číslo
uznesenia
458/2012

460/2012

461/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

Poskytnutie dotácie nad 3 300 €
v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho
kraja č. 3/2006 o poskytovaní
dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
Zmena
spôsobu
financovania
a právnej formy príspevkových
organizácií
na
rozpočtové
organizácie
Priority zdravotnej politiky pre
Košický samosprávny kraj na
obdobie 2012 – 2015

V zmysle schváleného uznesenia sú vypracované
zmluvy o poskytnutí dotácie. Po ich obojstrannom
podpísaní budú subjektom zaslané finančné
prostriedky v schválenej výške.

462/2012

Návrh
Zrušenie
organizácie
Domov
služieb Kráľovce, n. o.

464/2012

Intenzita pomoci – spolufinancovanie
stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávneho kraja
v rámci operačného programu:
Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma
systému vzdelávania a odbornej
prípravy, Opatrenie 1.1: Premena
tradičnej školy na modernú

Príslušné odbory pripravujú postupnosť krokov
a úkonov potrebných na zmenu spôsobu
financovania a právnej formy príspevkových
organizácií na rozpočtové organizácie.
Uznesenie v plnení. V súčasnosti sa pripravujú
akčné
plány
pre
realizáciu,
napĺňanie
a monitoring jednotlivých priorít.

neziskovej Uznesenie v plnení.
sociálnych Rokovanie Správnej rady DSS Kráľovce n. o
sa uskutočnilo dňa 11. 9. 2012. Správna rada
rozhodla o zrušení DSS Kráľovce n. o.
s likvidáciu a vymenovala likvidátora s určením
jeho odmeny. Následne budú realizované ďalšie
potrebné kroky (rokovanie s riaditeľmi zariadení
Strediska krízovej intervencie a DSS Kráľovce n.
o, Odborom správy majetku, Odborom financií
Úradu KSK). Po rokovaniach budú zmeny
vyznačené v príslušných registroch a inštitúciách.
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V súvislosti so schválením projektov prebieha
v súčasnosti
predkladanie
dokumentov
preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia
pomoci, ktoré školy doručili v termíne
do 07. 09. 2012 na adresu Agentúry Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR a následne
prebieha proces prípravy Zmlúv o poskytnutí
nenávratný finančný príspevok.

466/2012

467/2012

468/2012

470/2012

472/2012

473/2012
474/2012

475/2012

476/2012

477/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1d – „Štúdia
stabilizácie a rozvoja regionálneho
trhu práce v IT sektore v Košickom
kraji“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1d – „Inovatívne
finančné nástroje a ich využitie
v podmienkach Košického kraja“
Zmena uznesenia č. 51/2010 zo dňa
19. apríla 2010, ktorým bol
schválený
Rokovací
poriadok
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja
Návrh na vymenovanie riaditeľa
Kultúrneho
centra
Košického
samosprávneho kraja
Odpustenie
dlhu
Nemocnice
s poliklinikou Štefana Kukuru
v Michalovciach, n. o.

Priamy predaj pozemkov v k. ú.
Helcmanovce
Spôsob
prevodu
vlastníctva
nehnuteľností v k. ú. Spišský Hrušov
na základe obchodnej verejnej súťaže
a podmienky obchodnej verejnej
súťaže
Zrušenie uznesenia č. 258/2011 zo
dňa 18. apríla 2011 - „Obchodná
verejná súťaž na predaj pozemkov
v Rožňave“, schválenie spôsobu
prevodu vlastníctva pozemku v k. ú.
Rožňava na základe obchodnej
verejnej súťaže a podmienok
obchodnej verejnej súťaže
Spôsob
prevodu
vlastníctva
nehnuteľností v k. ú. Stratená na
základe obchodnej verejnej súťaže
a podmienky obchodnej verejnej
súťaže
Nájom nehnuteľností na Južnej triede
2 v Košiciach pre Arcidiecéznu
charitu Košice

Košice 04. 10. 2012
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Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
SO/RO doručená dňa 10. 9. 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 2.kole výzvy ROP-4.1d2012/01. V súčasnosti prebieha jej hodnotenie.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
SO/RO doručená dňa 17. 9. 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 2. kole výzvy ROP-4.1d2012/01.
Úrad Košického samosprávneho kraja pri
doručovaní
uznesení
postupuje
v zmysle
schváleného uznesenia. Splnené.

Ing. Juraj Vincej nastúpil na pozíciu riaditeľa od
1. 9. 2012 a bol uvedený do funkcie.
V súlade so schváleným uznesením bolo
zúčtované k 30. 08. 2012 odpustenie dlhu
Nemocnice s poliklinikou
Štefana Kukuru
Michalovce, n. o. vo výške 60 211,39 €.
Uznesenie splnené.
Kúpna zmluva bola zaslaná kupujúcemu na podpis
a zaplatenie kúpnej ceny.
Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená
v 41. týždni s termínom doručenia súťažných
návrhov do 15. 11. 2012 do 12.00 hod.

Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená
v 41. týždni s termínom doručenia súťažných
návrhov do 15. 11. 2012 do 12.00 hod.

Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená
v 41. týždni s termínom doručenia súťažných
návrhov do 15. 11. 2012 do 12.00 hod.

Návrh
nájomnej
zmluvy
bol
Arcidiecéznej
charite
Košice
pripomienkovanie, resp. podpísanie.

doručený
na

