Informácia
o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Prehľad sa predkladá o stave plnenia jedného uznesenia č. 2005/508 z I. volebného obdobia,
68 uznesení z celkového počtu prijatých 765 uznesení
v
II. volebnom období
a z III. volebného obdobia je štatisticky v realizácii sledovaných spolu 90 uznesení
z celkového počtu prijatých 571 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. Tento dokument bol vypracovaný ako základný
a III. triedy na území Košického rámcový dokument pre obdobie rokov
samosprávneho kraja s doplnkami
2007 – 2013 a pre budúce programovacie
obdobie je potrebné prijať obdobný rozvojový
dokument, v ktorom budú definované priority
rozvoja
cestnej
infraštruktúry
ciest
II. a III. triedy v kraji. Na júnové zasadnutie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
je predloţený návrh dlhodobej stratégie rozvoja
ciest – Plán rozvoja a modernizácie ciest
II. a III. triedy na území Košického
samosprávneho kraja. Súčasťou pôvodného
strategického – rámcového dokumentu boli aj
niektoré stavby, ktoré vyhovovali kritériám
a podmienkam čerpania zdrojov EÚ, preto uţ
boli realizované v rámci Regionálneho
operačného programu. Z ďalších zdrojov EIB
boli realizované niektoré ďalšie stavby a menšie
akcie boli realizované z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja. Ďalšie projekty Košický
samosprávny kraj spracoval v rámci ďalšej
výzvy a
boli predkladané v
dňoch
19 – 21. 3. 2013.
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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)
ţiadosť bola schválená, projekt bol plánovanou
dôleţitou súčasťou naplnenia Stratégie rozvoja
ľudských zdrojov v kraji. Spustenie tohto
projektu však Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR zastavilo novým 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 a prešiel
formálnym hodnotením.
– 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 so 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
sluţieb v Košickom kraji na roky realizovaná,
pravidelne
monitorovaná
2007 – 2013
a vyhodnocovaná. V súlade s touto koncepciou
prebiehajú napr. jednotlivé etapy optimalizácie
siete
sociálnych
sluţieb
v zariadeniach
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja. V súčasnosti prebehla
realizácia Optimalizácie siete sociálnych sluţieb
poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického
samosprávneho
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kraja – 3. etapa schválená uznesením č. 484/2012.
Plnenie Koncepcie rozvoja sociálnych sluţieb
v Košickom kraji za rok 2012, ktorá bola
aktualizovaná uznesením č. 370/2012 bola
predloţená
na
zasadnutie
Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, ktoré sa
uskutočnilo dňa 29. 4. 2013.

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 Ţeleznice SR. V súčasnej
dobe prebieha výber zhotoviteľa dokončenia
projektovej dokumentácie a realizácie 1. etapy
stavby umiestnenej v katastri Košice – Šaca
a obce Sokoľany. Košický samosprávny kraj
očakáva
výsledky
rokovania
medzi
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR a Európskou komisiou o priznaní
grantu z kohézneho fondu pre výstavbu terminálu
intermodálnej prepravy (Brusel povaţuje
výstavbu za štátnu pomoc).

12. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 11. 6. 2007
Číslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
282/2007 Koncepcia vyuţívania obnoviteľných Košický samosprávny kraj vypracoval spoločný
zdrojov
energie v
Košickom akčný plán pre obnoviteľné zdroje energie
samosprávnom kraji
v súlade s moţnosťami a potrebami kraja
a Boršodsko – Abovsko – Zemplínskej ţupy. Boli
ukončené odborné práce za Košický samosprávny
kraj v dvoch vybraných demonštračných
projektových zámerov, vo forme plných
marketingových
biznis
plánov.
Následne
do 30. novembra 2012 elektronicky boli uloţené
do informačného systému Európskej komisie.
V decembri 2012 boli projekty a biznis plány
zástupcom Európskej komisie akceptované.
V marci Košický samosprávny kraj odovzdal
Európskej komisii spoločnú druhú záverečnú
monitorovaciu správu.

5

15. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 10. 12. 2007
Číslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
361/2007 Koncepcia rozvoja športu Košického V dňoch 2. – 7. 5. 2013 sa uskutočnila krajská
samosprávneho kraja
športová olympiáda, na ktorej sa zúčastnili
zástupcovia najlepších škôl z jednotlivých
postupových kôl v rámci dlhodobých športových
súťaţí. V tomto období sa vyhodnocujú
dosiahnuté výsledky a sumarizujú počty
zúčastnených ţiakov za stredné školy.
politika
Košického Košický samosprávny kraj pripravuje zahájenie
362/2007 Energetická
samosprávneho kraja
prác na realizácii odborných podkladov pre
aktivity energetickej efektívnosti realizovaných
v kraji. V rámci spoločného akčného plánu
pripravil zásobník investičných zámerov,
inovačných zámerov a vzdelávacích zámerov
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
a energetickej efektívnosti a systematicky sleduje
a identifikuje nové trendy a príleţitosti, 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

Stav realizácie

Úlohy stanovené v koncepcii sa priebeţne plnia.
Neinvestičné aktivity realizujú jednotlivé
kultúrne
organizácie
v
zriaďovateľskej
pôsobnosti v rámci svojej činnosti. Aspekty
koncepcie sú vyuţité v rámci Top podujatí v roku
2013, ktoré sú podporené v rámci programu Terra
Incognita.
Zámer rozvoja cestnej infraštruktúry Košický samosprávny kraj predloţil v rámci
Košického samosprávneho kraja výziev Regionálneho operačného programu
zo zdrojov EÚ na roky 2008 – 2013
(5. prioritná os) 5 projektových ţiadostí. Stavebné
práce boli ukončené a prebieha finálna fáza –
administratívne
a
finančné
ukončovanie
projektov. Spolu bolo podaných 5 projektových
ţiadostí v celkovom objeme 29,037 mil. €.
Ďalších
5
projektových
ţiadostí
bolo
spracovaných
a
podaných
v
dňoch
19 – 21. 3. 2013 v celkovom objeme takmer
22 mil. € a v rámci výzvy na obnovu povodňami
poškodených ciest v roku 2010 boli v dňoch
3. 5. a 6. 5. 2013 predloţené ďalšie dve
projektové ţiadosti v
celkovom objeme
4,9 mil. €.
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18. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 23. 6. 2008
Číslo
Názov uznesenia
uznesenia
rozvoja
odborného
450/2008 Koncepcia
vzdelávania
na
školách
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
453/2008

454/2008

Stratégia rozvoja cestovného ruchu
v regióne
Národného
parku
Slovenský kras
Priebeţná
správa
k
projektu
vybudovania
Integrovaného
dopravného
systému
koľajovej
osobnej dopravy v Košickom regióne
a na území mesta Košice

Stav realizácie
Prezentácia
odborného
vzdelávania
v podmienkach Košického samosprávneho kraja
na Medzinárodnej konferencii Celoţivotné
vzdelávanie
Kroměříţ
2013
v
dňoch
15. – 16. 5. 2013.
V rámci projektu BICY – Cities & Regions of
Bicycles boli vydané propagačné materiály na
podporu cykloturistiky v regióne.
Bolo sfinalizované spracovanie projektovej
dokumentácie na stavebné konanie k stavbe
Terminálu integrovanej osobnej prepravy ako aj
zapracovanie pripomienok účastníkov konania.
Úrad Košického samosprávneho kraja vydal
k tejto dokumentácii záväzné stanovisko.
Nasledujú
procesy
majetkoprávneho
vysporiadania. Na stavbu „IKD Košice –
Námestie Maratónu Mieru – Staničné námestie
s napojením na Ţeleznice SR“ prebiehajú
projekčné práce na dokumentácii pre stavebné
povolenie. Ostatné stavby Integrovaného
dopravného systému osobnej koľajovej dopravy
Košice, stavby IKD – taktieţ pokračujú
v projekčnom spracovávaní. Úrad Košického
samosprávneho kraja bude pre uvedené stavby
špeciálnym stavebným úradom na dráhach.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

484/2008

Stratégia rozvoja kultúry v Košickom Úlohy sa priebeţne plnia, predovšetkým
samosprávnom kraji
investičné a aktivity v kultúrnom turizme.
Vyhodnotenie stratégie rozvoja kultúry bude
predloţené
na
augustové
zasadnutie
zastupiteľstva.

487/2008

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 sluţieb VÚC Košického
samosprávneho kraja. Koncepcia rozvoja
informačných
systémov
Košického
samosprávneho kraja bude naplnená realizáciou
projektu Elektronizácia sluţieb VÚC.
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22. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 8. 12. 2008
Číslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
559/2008 Koncepcia rozvoja práce s mládeţou Koncepcia sa realizuje v intenciách Akčného
Košického samosprávneho kraja
plánu práce s mládeţou. Úrad Košického
samosprávneho kraja v súlade s úlohami Akčného
plánu v spolupráci so Strednou priemyselnou
školou elektrotechnickou, Košice (vyhlasovateľ
súťaţe), vyhlásil v marci 2013 súťaţ v oblasti
zdravia a zdravého ţivotného štýlu pod názvom
„Zdravie na webe“. Do súťaţe sa zapojili ţiaci
stredných škôl (jednotlivci aj kolektív).
Hodnotiteľom bola Stredná priemyselná škola
elektrotechnická, Košice, Košický samosprávny
kraj a spoločnosť NESS KDC, ktorá poskytla aj
ceny pre víťazov. Hodnotil sa dizajn, obsah,
validácia a technológie. Víťazné stránky sú
zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa
súťaţe aj na internetovej stránke Košického
samosprávneho kraja.
563/2008

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

Projekt na slovenskej strane bol ukončený
v zmysle Subsidy Contract 30. 6. 2012. V mesiaci
február bola uskutočnená kontrola na mieste
z Ministerstva
pôdohospodárstva
a rozvoja
vidieka. Kontrola bola úspešná - výsledok – bez
kontrolných zistení. Všetky výdavky na projekt
boli vyhodnotené ako oprávnené. Následne bol
vystavený a zaslaný Košickému samosprávneho
kraju Certifikát – oprávnenosti výdavkov. Na
maďarskej strane ešte nie je projekt ukončený,
očakáva sa v júni 2013.

564/2008

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

Projekt bol ukončený 30. 9. 2012 podľa zmluvy
(Subsidy Contract). V mesiaci február bola
uskutočnená kontrola na mieste z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Kontrola
bola úspešná - výsledok – bez kontrolných
zistení. Všetky výdavky na projekt boli
vyhodnotené
ako
oprávnené.
Oba
certifikáty, monitorovacia správa na úrovni
projektu a výsledky kontroly boli za Košický
samosprávny kraj aj za obec Streda nad
Bodrogom zaslané v mesiaci apríl na Váti,
do 30 dní Košický samosprávny kraj očakáva
platbu.
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574/2008

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

Ţiadosť 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 bola výzva pozastavená.
Spoločnosť Ludovika Energy v súčasnosti
realizuje doplňujúci geologický prieskum, začne
spoluprácu
na
Štúdii
uskutočniteľnosti
(Feasibility Study) a následne pristúpi k procesu
posudzovania vplyvov na ţivotné prostredia
(EIA). Tento proces bude trvať niekoľko rokov.

24. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 4. 2009
Číslo
Názov uznesenia
uznesenia
opatrení
na
zníţenie
624/2009 Návrh
energetickej náročnosti objektov škôl
a
školských
zariadení
v
zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
77/2010

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

433/2012

Sluţba na dosiahnutie efektívnosti
a
hospodárnosti pri pouţívaní
tepelnej energie (TE) na školách
a
školských
zariadeniach
v
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja a dosiahnutie
hmotného prospechu a výhody pre
verejného obstarávateľa
Vytvorenie
Fondu
udrţateľnosti
k projektu SK 0138 – Obnoviteľné
zdroje energie na školách
Uzatvorenie Zmluvy o zdruţení
právnických osôb medzi Košickým
samosprávnym krajom a Fakultou
umení
Technickej
univerzity
v Košiciach – vznik Regionálneho
multifunkčného centra v areáli na
Strojárskej ulici v Košiciach

626/2009

643/2009
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Stav realizácie
Bolo ukončené schvaľovanie a podpísanie
dodatkov č. 2 medzi jednotlivými školami
a Dalkiou Komfort a. s., v rámci individuálnych
zmlúv. V týchto dodatkoch sa prihliadalo na
špecifické podmienky na kaţdej škole a tieto
podmienky sa v dodatku č. 2 zohľadnili.

Finančné prostriedky boli prevedené na účet
fondu udrţateľnosti.
Úrad
Košického
samosprávneho
kraja
v spolupráci
s
BONA
FIDE
o.
z.
(prevádzkovateľom kultúrneho centra Tabačka
Kulturfabrik) 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,
ţe súčasťou centra budú aj kreatívny hub,
inkubátor a rezidencie. V rámci tejto aktivity chce
Košický samosprávny kraj podporiť aj
vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti
kreatívnej ekonomiky a bude úzko spolupracovať
s fakultou umení Technickej univerzity.

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

Projekt „DSS RAMIREZ – Domov sociálnych
sluţieb Rakovec – miesto pre integráciu, rovnaké
šance a lepší ţivot pre mentálne postihnutých
klientov v Košickom kraji“ – prebieha proces
kontroly verejného obstarávania.
Projekt „Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie
energetickej účinnosti v Zariadení pre seniorov
a DSS Trebišov“ – Uzavretá zmluva o dielo.
Stavba odovzdaná dňa 6. 5. 2013. Realizujú sa
stavebné práce.
Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia objektu
DSS Prakovce – Matilda Huta“ – prebieha proces
kontroly verejného obstarávania.

Projekt „TIS Technická Inovácia Sluţieb
zariadenia pre seniorov a domova sociálnych
sluţieb“ – uzavretá zmluva o dielo. Stavba
odovzdaná dňa 9. 4. 2013. Realizujú sa stavebné
práce.
V rámci projektu BICY – Cities & Regions of
Bicycles boli vydané propagačné materiály na
podporu cykloturistiky v regióne.

662/2009

Dramaturgický plán programu Terra Tézy dramaturgického plánu boli zapracované do
Incognita
dramaturgie top podujatí v roku 2013.

666/2009

Spolufinancovanie
projektov Projekt bol ukončený a
zo štrukturálnych fondov EÚ – záverečná platba.
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania
–
„Rekonštrukcia
16 – triedneho Gymnázia Kráľovský
Chlmec“, Gymnázium, Horešská 18,
077 33 Kráľovský Chlmec
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bola zrealizovaná

667/2009

668/2009

669/2009

670/2009

671/2009

672/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Gymnázium Trebišov
– kvalitná a otvorená škola na ceste k
prívlastku moderná“, Gymnázium,
Komenského 32, 075 01 Trebišov
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 Roţňave –
kultúrnej pamiatky“, Gymnázium P. J.
Šafárika, Akademika Hronca 1,
048 01 Roţňava
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 sluţieb,
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
11

Projekt bol ukončený a
záverečná platba.

bola zrealizovaná

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.

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

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

673/2009

674/2009

675/2009

676/2009

677/2009

678/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Kvalitná škola –
kvalitné vzdelanie“, SOŠ, 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 Roţňave“,
SOŠ
zdravotnícka, Nám. 1. Mája 1,
048 01 Roţňava
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Príprava kvalitných
odborníkov v KSK pre sluţby
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,
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 Roţňava
12

Projekt bol ukončený. Bola zaslaná záverečná
monitorovacia správa a záverečná ţiadosť
o platbu. K 16. 5. 2013 nebola platba
zrealizovaná.

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.

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

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

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
obsluţnosť regiónov

600/2009

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

Všetky projektované aktivity a stavebné práce
boli ukončené v plánovanom termíne. Dňa
6. 5. 2013 po zverejnení v centrálnom registri
zmlúv nadobudol účinnosť Dodatok č. 2
k Zmluve o nenávratnom finančnom príspevku,
čím sa začal proces záverečného finančného
vysporiadania projektu. Jeho ukončenie Košický
samosprávny kraj predpokladá v júni 2013.

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

716/2009

718/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja cestovného ruchu
v regióne
Národného
parku
Slovenský raj
Projekt Regionálne inovačné centrum
Košického samosprávneho kraja,
zabezpečenie
spolufinancovania
z ESF

V rámci projektu BICY – Cities & Regions of
Bicycles boli vydané propagačné materiály na
podporu cykloturistiky v regióne.
V spolupráci s univerzitami a s vládou bude
Košický samosprávny kraj hľadať iné cesty ako
vecný zámer Regionálneho inovačného centra
naplniť resp. ho zapracovať do novej inovačnej
stratégie Ministerstva hospodárstva SR pre roky
2014 – 2020. Vláda vymenovala nového
vládneho zmocnenca pre vedomostnú ekonomiku
p. Sipku, s ktorým bude Košický samosprávny
kraj hľadať spoločne cestu pre
integráciu
Regionálneho inovačného centra do regionálneho
inovačného systému.
Spolufinancovanie
projektu V zmysle schváleného harmonogramu boli
„Zlepšenie kapacity a efektivity vykonané nasledovné aktivity projektu:
regionálnej
samosprávy
pri  odborný workshop ku CKIP,
poskytovaní verejných sluţieb“
 verejné
obstarávanie
v projektovom
manaţmente,
 diplomatický protokol,
 administratívne zaškolenie základné,
 administratívne zaškolenie rozšírené,
 pouţívateľské a administrátorské zaškolenie
k CKIP,
 mentoring pri zavádzaní systému riadenia
čerpania pomoci z EÚ,
 vytvorenie štúdie pre vybudovanie systému
13

721/2009

722/2009

728/2009

riadenia čerpania pomoci z EÚ,
 regionálne partnerstvo v systéme riadenia
čerpania pomoci a EÚ a regionálny marketing,
 riadenie programov/globálnych grantov,
 jazykové vzdelávanie,
 EÚ, rozpočet EÚ, regionálna politika,
 projektový manaţment – skupina 1., 2.,
 systémy riadenia a finančného riadenia
pomoci z EÚ.
Vzdelávacie aktivity projektu boli ukončené.
Podanie a spolufinancovanie projektu Projekt bol ukončený. Finančné prostriedky ešte
MEDIAVEL
–
reinštalácia neboli refundované. Problém je na strane
a vytváranie interaktívnych expozícií riadiaceho orgánu.
múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika –
Slovenská republika
Spolufinancovanie
projektu Práce na projekte pokračujú v zmysle časového
„Elektronizácia
sluţieb
VÚC harmonogramu
schváleného
Projektového
z Operačného
programu iniciálneho dokumentu.
Bolo zrealizované
Informatizácia spoločnosti OPIS“
a ukončené testovanie funkčnosti Aplikačného
vybavenia I, vrátane Registratúry a školení
k novej aplikácii registratúry Fabasoft. Ukončené
sú aj školenia k systému geografického
informačného systému. Správa registratúry
Fabasoft bola nasadená do produkčnej prevádzky.
Bola realizovaná prezentácia modulov ESD,
BPM a eFORM. Prebiehajú prípravy testovacích
scenárov a integrácie modulov v rámci
aplikačného vybavenia II. Realizácia podporných
aktivít projektu prebieha v zmysle účinnej
zmluvy. Dňa 11. 4. 2013 bola na SORO
predloţená pravidelná kvartálna monitorovacia
správa. V rámci publicity projektu sa pripravujú
podklady pre článok o aktuálnom stave projektu,
ktorý bude zverejnený na internetovej stránke
Košického samosprávneho kraja. Bolo ukončené
pripomienkovanie dodatku č. 1 Zmluvy na
podporné aktivity.
Informácia o stave regionálnej V súčasnosti Ţelezničná spoločnosť Slovensko, a.
ţelezničnej dopravy a infraštruktúry s. v spolupráci so Ţeleznicou SR finalizuje práce
na území Košického samosprávneho na cestovnom poriadku 2013/2014. Po vydaní
kraja
Rámcového návrhu cestovného poriadku Ţelezníc
SR 2013/2014 Úrad Košického samosprávneho
kraja zvolá pracovné rokovania so zástupcami
obcí, Ţelezničnou spoločnosťou Slovensko, a. s.
a zástupcami autobusových dopravcov, na
ktorých bude prerokovaný návrh cestovného
poriadku.
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729/2009

Koncepcia
merania
hmotnosti
a nápravových zaťaţení cestných
vozidiel na cestách II. a III. triedy vo
vlastníctve KSK

731/2009

Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č. 696/2009 k spolufinancovaniu
projektov z Európskeho sociálneho
fondu
a
Štátneho
rozpočtu
SR – Operačný program Vzdelávanie

696/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Európsky sociálny fond

15

Správa ciest Košického samosprávneho kraja ako
správca ciest II. a III. triedy na ochranu ciest pred
nadmernou
prepravou
zabezpečuje
na
jednotlivých vybraných lokalitách ciest, ktoré sú
spojnicou dopravy v miestach s podnikateľskými
aktivitami (ťaţba dreva, lomy, obaľovacie
strediska)
váţenia
nápravových
tlakov
nákladných vozidiel. Váţenia neboli vykonávané
z dôvodu kritického stavebno-technického stavu
ciest II. a III. triedy na území Košického
samosprávneho kraja po zimnom období a ich
príprave na odstránenia výtlkov, ktoré prebiehajú
v tomto období. Správa ciest Košického
samosprávneho kraja má pripravené lokality na
zabezpečenie výkonu váţenia. V druhej polovici
mesiaca máj má dohodnuté s príslušnými
Okresnými
dopravnými
inšpektorátmi
policajného zboru v jednotlivých okresoch
vykonávanie
meraní
nápravových
tlakov
nákladných vozidiel. Váţenie je závislé od
vonkajších poveternostných podmienok a od
účasti a súčinnosti príslušníkov Policajného zboru
SR.
K 15. 5. 2013 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 6 706,63 €,
 Stredná odborná škola,
Ostrovského 1,
040 01 Košice s projektom „Moderne sa učiť
– moderne ţiť“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 16 146,68 € bolo
poukázaných 8 889 €,
 Stredná
priemyselná
škola
stavebná,
Hviezdoslavova 5, 048 01
Roţňava
s projektom „Tvorivá škola – úspešný štart do
ţivota“ zo schválenej sumy spolufinancovania
6 866,58 € bolo poukázaných 5 810,52 €,
 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

735/2009

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

„Implementácia
operačného
programu
vzdelávania ţiakov 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 3 785,45 €,
 Stredná odborná škola, Komenského 12,
075 01 Trebišov s projektom „Zlatý kľúčik“
zo schválenej sumy spolufinancovania
12 945,00 € bolo poukázaných 10 878,27 €.
Z celkovej schválenej sumy spolufinancovania
bolo do 15. 5. 2013 poukázaných 50 669,52 €.
Aktivity projektu zrealizované. Administratívne
ukončenie projektu
momentálne prebieha
a refundácia
finančných
prostriedkov
sa
predpokladá do konca roka 2013.

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

758/2009

759/2009

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 Realizujú sa stavebné práce.
zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP,
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – „Rekonštrukcia
historickej
účelovej
budovy
Východoslovenského múzea“
Spolufinancovanie
projektov Prebieha proces kontroly verejného obstarávania.
zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, Proces verejného obstarávania na stavebné práce
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho a vnútorné vybavenie je ukončený. Riadiaci orgán
potenciálu regiónov a infraštruktúra doručil Košickému samosprávneho kraju
cestovného ruchu – „Letohrádok Dodatok č. 1 k Zmluve o nenávratný finančný
Dardanely – revitalizácia areálu príspevok,
ktorým
upravujú
indikátory
hudobného múzea“
horizontálnych priorít. Dodatok bol odoslaný späť
na riadiaci orgán, zverejnený v centrálnom
registri zmlúv dňa 23. 1. 2013 a účinný je
od 24. 1. 2013.
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760/2009

762/2009

764/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP,
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
Spolufinancovanie
projektu
zo štrukturálnych fondov EÚ
Rekonštrukcia
Historickej
sály
Východoslovenskej galérie

Prebieha proces kontroly verejného obstarávania.
Košický samosprávny kraj podal na Mestský úrad
Roţňava ţiadosť o
predĺţenie platnosti
stavebného povolenia na stavbu „Dom tradičnej
ľudovej kultúry Gemer Roţňava“, keďţe platnosť
stavebného povolenia uplynie 9. 8. 2013.
Prebieha realizácia projektu – fáza identifikácie
vlastníkov jednotlivých nehnuteľností v rámci
priemyselného areálu, aby umoţnili dodávateľovi
Geotest Bratislava spol. s r. o. vstup na svoje
nehnuteľnosti a realizáciu geologických prác.
Realizujú sa stavebné práce.

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 15. 5. 2013 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 22 692,44 €,
 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 7 952,25 €,
 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 6 735,79 €,
 Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7,
Spišská Nová Ves s projektom „Technologické
centrum – most medzi teóriou a praxou“ zo
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schválenej sumy spolufinancovania 24 998,28 €
bolo poukázaných 21 040,85 €,
 Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8,
Roţňava s projektom „Efektívnosť školského
vzdelávacieho programu - cesta k rozvíjaniu
kľúčových kompetencií ţiakov“ zo schválenej
sumy spolufinancovania 18 250 € bolo
poukázaných 13 152,25 €,
 Stredná odborná škola – Szakközépiskola,
J.Majlátha 2, Pribeník s projektom „Premena
a inovácia
vzdelávania
na
SOŠSzakközépiskola, J.Majlátha 2, 076 51
Pribeník“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania 13
427,04 € bolo
poukázaných 7 758,92 €,
 Stredná odborná škola – Szakközépiskola,
Grešákova 1, Košice s projektom „Ekonomika
a logistika v treťom sektore“ zo schválenej
sumy spolufinancovania 12 444,82 € bolo
poukázaných 7 514,62 €,
 Stredná priemyselná škola, Markušovská cesta
2, Spišská Nová Ves s projektom „Škola pre
ţivot“ zo schválenej sumy spolufinancovania
15 204,55 € bolo poukázaných 10 034,62 €,
 Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
s projektom „Inovácia vzdelávania na Spojenej
škole v Sečovciach“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 21
736,15 € bolo
poukázaných 19 968,80 €,
 Stredná odborná škola technická, Kukučínova
23, Košice s projektom „Centrum odborného
vzdelávania – stavebný odborník budúcnosti“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania
26 289,37 € bolo poukázaných 23 156,36 €,
 Stredná odborná škola - Szakközépiskola,
Moldava nad Bodvou, Hlavná 54, Moldava nad
Bodvou
s projektom
„Škola
logistiky
a podnikania – potreba kaţdodenná“ zo
schválenej
sumy
na
spolufinancovanie
20 381,61 € bolo poukázaných 11 167,31 €
(z toho na beţné výdavky 8 698,41 € 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 21 008,90 €,
 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
s projektom
„Implementácia inovatívneho
študijného programu Informačné a sieťové
technológie na Východnom Slovensku“ zo
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schválenej sumy 25 000 € bolo poukázaných
20 078,75 €.
Z celkovej schválenej sumy spolufinancovania
bolo do 15. 5. 2013 poukázaných 192 261,86 €.

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 –
„Záţitkové centrum SENTINEL
v Roţňave“
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ
Regionálny
operačný
program,
prioritná os: 3 – Posilnenie
kultúrneho
potenciálu
regiónov
a infraštruktúra cestovného ruchu –
„Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi
– rekonštrukcia a modernizácia“
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ
Regionálny
operačný
program,
prioritná os: 3 – Posilnenie
kultúrneho
potenciálu
regiónov
a infraštruktúra cestovného ruchu –
„Astronomický areál – rekonštrukcia
Moussonovho domu a parku“

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

19

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

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

Realizujú sa aktivity projektu, najmä prezentačné
a animačné (aktuálne Brzotín, Dobšiná).

Prebieha kontrola verejných obstarávaní na
SO/RO v súvislosti s
realizáciou aktivít
v projekte.

5. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 30. 8. 2010
Číslo
uznesenia
137/2010

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

V rámci tohto uznesenia bolo schválené
spolufinancovanie pre Školský internát, Medická
2, Košice na projekt „Výchova k európskym
hodnotám“ vo výške 2 760,10 €. K 15. 5. 2013
bolo zo schválenej sumy spolufinancovania
poukázaných 2 470,15 €.

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 na X. Hospodárskom fóre
Ruskom Krasnojarsku a počas návštevy
generálneho riaditeľa japonskej spoločnosti
Mitsui na Úrade Košického samosprávneho kraja.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Štandardizácia regionálnych kniţníc – Dohľad nad plnením úloh má Verejná kniţnica
strategický materiál
Jána Bocatia, na základe dohodnutého
harmonogramu. Informatívna správa o plnení
úloh v rámci štandardizácie regionálnych kniţníc
bude predloţená na októbrové zasadnutie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
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238/2011

Koncepcia
rozvoja
ekonomiky
v
samosprávnom kraji

kreatívnej V apríli 2013 v rámci výzvy Európskej komisie
Košickom Košický samosprávny kraj podal projekt
CREATIVE INNOVATION. Je to prepracovaná
verzia projektu Creative Transformer, ktorý
v rámci výzvy v roku 2012 nebol schválený.
Košický samosprávny kraj v spolupráci s BONA
FIDE
o.
z.
pripravuje
vybudovanie
polyfunkčného kultúrneho centra pre podporu
kreatívnej
ekonomiky
v časti
areálu
na Strojárenskej č. 3 v Košiciach. (Tabačka
Kulturfabrik). Súťaţ na realizáciu rekonštrukcie
časti areálu na Strojárenskej ulici bola zrušená.
Upravuje sa projektová dokumentácia. Následne
bude
vyhlásená
nová
súťaţ.
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.

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 Ţiadosti na 16 sektorových stratégií boli podané.
rozvoja Košického samosprávneho Podľa posledných informácií rozhodnutie
kraja – 3. aktualizácia
Košický samosprávny kraj očakáva v priebehu
júna 2013. Boli zahájené práce na príprave vízie
Plán hospodárskeho a sociálneho Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre
rozvoja Košického samosprávneho programovacie obdobie 2014 – 2020 a intenzívne
kraja v programovacom období 2007 prebiehajú práce na príprave Regionálnej
– 2013, II. aktualizácia
integrovanej územnej stratégie.
Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho
kraja v programovacom období 2007
– 2013, I. aktualizácia

11. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 8. 2011
Číslo
uznesenia
303/2011

Názov uznesenia

Stav realizácie

Program Švajčiarsko – slovenskej V mesiaci apríl sa konala návšteva k projektu zo
spolupráce,
podanie
projektu Švajčiarskej konfederácie – s priebehom projektu
s názvom „Vstúpte k nám“
boli spokojní. Dňa 14. 5. 2013 bola podpísaná
Zmluva k Supervízii. Dňa 30. 5. 2013 sa konalo
stretnutie so supervízorkami ku aktivite
Supervízia. Bolo prerokovanie detailov realizácie
spracovania plánov supervízie a následného
vzdelávania zamestnancov domovov sociálnych
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sluţieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja. Ku aktivite rekonštrukcia:
konalo sa 1. Kolo verejného obstarávania –
otváranie obálok – „Ostatné“, otváranie „Kritériá“
je naplánované na koniec júna 2013. Ostatné
aktivity
projektu
sa
konajú
v zmysle
harmonogramu projektu.

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

445/2008

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 priebeţne 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

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
rozhodlo na základe podaných ţiadostí
schválených Krajskou radou pre odborné
vzdelávanie
a
prípravu
pri
Košickom
samosprávnom kraji o zaradení nových odborov
na ôsmich školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja.

372/2012

Politika
súdrţnosti
Európskej Aktívne sa Košický samosprávny kraj zúčastňuje
únie
v programovacom období rokovaní v pracovnej skupine Partnerstvo pre
2014 – 2020, Návrh nadregionálnej politiku súdrţnosti.
stratégie Košického samosprávneho
kraja

376/2012

Riešenie havarijného stavu cesty Po dlhotrvajúcom zimnom období v lokalite
II/535 v katastrálnom území obce územia Mlynky len, čo to dovolili vonkajšie
Mlynky a spôsob financovania
poveternostné podmienky boli zahájené práce
dňa
8.
4.
2013
v úseku
staničení
4,380 – 4,390 km
dĺţky 550 b.m
na
odstraňovaní havarijného stavu cesty II/535
firmou Chemkostav a. s. Michalovce. Prebiehajú
práce na sanácií zosuvného
svahu vŕtaním
pilierov a zakladaní spodnej stavby, odvodnení
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stavby. Na ceste II/535 bolo dňa 17. 4. 2013
odovzdané stavenisko na obnovu cesty v úseku
staničenia 2,800 – 4,380 km dĺţke 1,580 km.
Práce vykonáva firma Eurovia SK a. s. Košice.
Termín ukončenia prác na uvedenom úseku cesty
30. 6. 2013.

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 obsluţnosť
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 obsluţnosť
regiónov

597/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny operačný program,
prioritná os: 5 regionálne komunikácie
zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť
regiónov – projekt „Cesty KSK 2“

378/2012

Zmena uznesenia č. 306/2011
a predloţenie projektu
„Ostrovy
kultúry, otvorená zóna 4 – Nádvorie
Barkóczyho paláca, kniţnica“ 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

23

V súčasnosti sú všetky projektované aktivity
zrealizované a stavebné práce boli ukončené
v plánovanom termíne. V počiatočných májových
dňoch boli ukončené kolaudačné konania na
oboch kriţovatkách – Spišská Nová Ves a Spišské
Vlachy. Právoplatné kolaudačné rozhodnutia boli
doručené SO/RO pre regionálny operačný
program, čím začal proces finančného ukončenia
projektu. Košický samosprávny kraj predpokladá,
ţe tento proces bude ukončený v júli 2013.

Realizácia projektov prebieha. Otvorenie
priestorov Bábkového divadla sa uskutočnilo
3. 5. 2013. Vydané kolaudačné rozhodnutie dňa
8. 3. 2013.

15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 16. 4. 2012
Číslo
uznesenia
393/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Ţiadosť 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. V súčasnosti je hodnotenie pozastavené.

394/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Externá štúdia
a stratégia pre rozvoj kreatívnej
ekonomiky Košického kraja“

Ţiadosť 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 je hodnotenie pozastavené.

395/2012

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
celoţivotného
vzdelávania v Košickom kraji“
Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP
opatrenie 4.1.d – „Štúdia vytvorenia
integrovaného systému nakladania
s odpadmi v Košickom kraji“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia na
zmiernenie
sociálnej
exklúzie
v Košickom kraji“
Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP
opatrenie 4.1.d – „Stratégia trvalej
udrţateľnosti
financovania
ciest
II. a III. triedy v Košickom kraji“

Ţiadosť 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 je výzva pozastavená.

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

Ţiadosť 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 je výzva pozastavená.

396/2012

397/2012

398/2012

399/2012

400/2012
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Ţiadosť 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 je výzva pozastavená.
Ţiadosť 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 je výzva pozastavená.
Ţiadosť 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 je výzva pozastavená.
Ţiadosť 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 je výzva pozastavená.

401/2012

402/2012

403/2012

404/2012

405/2012

412/2012

417/2012

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
vyuţívania obnoviteľných zdrojov
energie v Košickom kraji z pohľadu
udrţateľnosti
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“
Nájom hnuteľného majetku vo
vlastníctve Košického samosprávneho
kraja pre športový klub Klub MADA
Bulík – Michalovce

Ţiadosť 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 je výzva pozastavená.
Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
SO/RO doručená dňa 24. 8. 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 1. kole výzvy ROP-4.1d2012/01. V súčasnosti je výzva pozastavená.

Ţiadosť 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 je výzva pozastavená.
Ţiadosť 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 je výzva pozastavená.
Ţiadosť 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 je výzva pozastavená.

Uznesenie je splnené. Podmienky nájomnej
zmluvy s nájomcom Klub MADA Bulík,
schválené
Zastupiteľstvom
Košického
samosprávneho kraja boli v zmysle uznesenia
dodrţané.
Spôsob prevodu domu a pozemkov Obchodná verejná súťaţ na predaj nehnuteľností
v k. ú. Stredné Mesto na ulici v k. ú. Stredné Mesto bude pripravená na
Svätoplukova č. 28 v Košiciach na vyhlásenie v II. polroku 2013.
základe obchodnej verejnej súťaţe
a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaţe

16. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 25. 6. 2012
Číslo
uznesenia
438/2012

439/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

Schválenie kofinancovania sektorovej
stratégie v rámci výzvy ROP 4.1 d –
„Stratégia rozvoja cestovného ruchu
v Košickom kraji do roku 2020“
Krajská organizácia cestovného ruchu
Košický kraj

Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
SO/RO doručená dňa 14. 9. 2012 v rámci riadne
dohodnutého termínu v 2.kole výzvy ROP-4.1d2012/01. V súčasnosti je výzva pozastavená.
Aktivity realizované v zmysle schváleného plánu
činnosti pre rok 2013.
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450/2012

Spôsob prevodu vlastníctva pozemku Zámer na priamy predaj pozemku bude
v k. ú. Rakovec nad Ondavou pripravený na vyhlásenie v II. polroku 2013.
priamym predajom

17. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 8. 2012
Číslo
uznesenia
461/2012

466/2012

467/2012

475/2012

476/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

Priority zdravotnej politiky pre Priority sú a v ďalšom období aj budú pravidelne
Košický samosprávny kraj na obdobie monitorované a
vyhodnocované. V súlade
2012 – 2015
s predmetným materiálom strategického významu
je uţ v súčasnosti spracované plnenie priorít za
rok 2012. Akčné plány na rok 2013 sú
vypracované.
Schválenie
kofinancovania Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
sektorových stratégií v rámci výzvy SO/RO doručená dňa 10. 9. 2012 v rámci riadne
ROP opatrenie 4.1d – „Štúdia dohodnutého termínu v 2.kole výzvy ROP-4.1dstabilizácie a rozvoja regionálneho 2012/01. V súčasnosti je výzva pozastavená.
trhu práce v IT sektore v Košickom
kraji“
Schválenie
kofinancovania Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na
sektorových stratégií v rámci výzvy SO/RO doručená dňa 17. 9. 2012 v rámci riadne
ROP opatrenie 4.1d – „Inovatívne dohodnutého termínu v 2.kole výzvy ROP-4.1dfinančné nástroje a ich vyuţitie 2012/01. V súčasnosti je výzva pozastavená.
v podmienkach Košického kraja“
Zrušenie uznesenia č. 258/2011 zo Obchodná verejná súťaţ na predaj pozemku
dňa 18. apríla 2011 - „Obchodná v k. ú. Roţňava bude pripravená na vyhlásenie
verejná súťaţ na predaj pozemkov v II. polroku 2013.
v Roţňave“, schválenie spôsobu
prevodu vlastníctva pozemku v k. ú.
Roţňava na základe obchodnej
verejnej
súťaţe
a
podmienok
obchodnej verejnej súťaţe
Spôsob
prevodu
vlastníctva O odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Stratená
nehnuteľností v k. ú. Stratená na poţiadalo
mesto
Dobšiná.
Komisia
základe obchodnej verejnej súťaţe k hospodáreniu s majetkom na zasadnutí dňa
a podmienky obchodnej verejnej 30. 5. 2013 odporučila zastupiteľstvu prerokovať
súťaţe
a schváliť prevod vlastníctva nehnuteľností pre
mesto Dobšiná z dôvodov hodných osobitného
zreteľa. Materiál je predmetom júnového
zasadnutia zastupiteľstva.

18. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 10. 2012
Číslo
uznesenia
487/2012

Názov uznesenia
Spolufinancovanie
Cyklotrasa Veľký Milič

Stav realizácie
projektu Riešenie majetko – právnych vzťahov s Lesmi
SR, Slánke lesy a ostatnými dotknutými
subjektmi.
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496/2012

499/2012

500/2012

Prevod vlastníctva nehnuteľností
v k. ú. Moldava nad Bodvou
z dôvodov
hodných
osobitného
zreteľa pre mesto Moldava nad
Bodvou
Zrušenie uznesenia číslo 418/2012 zo
dňa 16. apríla 2012 – Spôsob prevodu
budovy a pozemku v k. ú. Kráľovský
Chlmec na ulici Pri štadióne č. 69
v Kráľovskom Chlmci na základe
obchodnej
verejnej
súťaţe
a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaţe, schválenie spôsobu
prevodu vlastníctva nehnuteľností
v k. ú. Kráľovský Chlmec na základe
obchodnej
verejnej
súťaţe
a podmienok obchodnej verejnej
súťaţe
Zrušenie uznesenia č. 44/2010 zo dňa
8. februára 2010 - Schválenie
obchodnej verejnej súťaţe na predaj
areálu
na
Popradskej ulici
v Košiciach, schválenie
spôsobu
prevodu vlastníctva nehnuteľností
v k. ú. Terasa, na Popradskej ulici 1
v Košiciach na základe obchodnej
verejnej súťaţe a
podmienok
obchodnej verejnej súťaţe

Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností v prospech Mesta Moldava
nad Bodvou bol povolený dňa 9. 4. 2013.
Obchodná verejná súťaţ na predaj nehnuteľností
v k. ú. Kráľovský Chlmec bude pripravená na
vyhlásenie v II. polroku 2013.

S
víťazom
obchodnej
verejnej
súťaţe
INTEGRAL SOLUTIONS, s. r. o. bola dňa
27. 2. 2013 podpísaná kúpna zmluva.
V súčasnosti plynie lehota na zaplatenie kúpnej
ceny (do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti
územného rozhodnutia o umiestnení stavby,
najneskôr do 120 dní od podpisu kúpnej zmluvy).

19. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 17. 12. 2012
Číslo
uznesenia
509/2012

511/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

Návrh reštrukturalizácie dlhodobých Reštrukturalizácia dlhodobých záväzkov z roku
záväzkov Košického samosprávneho 2010 bola zrealizovaná a závery boli premietnuté
kraja z roku 2010
do zmlúv uzatvorených so Slovenskou
sporiteľňou a. s. v mesiaci december 2012.
Uznesenie bolo splnené.
Návrh na zaloţenie Európskeho Bola podaná ţiadosť o registráciu Európskeho
zoskupenia územnej spolupráce Via zoskupenia územnej spolupráce na registrový
Carpatia s ručením obmedzeným
úrad. V súčasnosti prebieha výberové konanie na
riaditeľa.

513/2012

Zaloţenie neziskovej
PRO COMITATU, n. o.

516/2012

Informácia
EHMK

o

organizácie Organizácia začala svoju činnosť.

realizácii

projektu Realizované podujatia Spišský Jeruzalem
a Poklad Sklenenej pani v dňoch 16.–19. 5. 2013.
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518/2012

519/2012

522/2012

Návrh na poskytnutie finančného
príspevku pre miestne akčné skupiny
v Košickom kraji na podporu
realizácie Integrovaných stratégií
rozvoja územia
Prevod vlastníctva garáţí v k. ú.
Spišská Nová Ves priamym predajom

Príspevok pre miestne akčné skupiny bude
poskytnutý do konca roka 2013.

Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností v prospech kupujúcich bol
povolený dňa 15. 4. 2013 a 24. 4. 2013.

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Uznesenia splnené. Vklad vlastníckeho práva do
pozemkov v k. ú. Ardovo z dôvodov katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho bol
hodných osobitného zreteľa pre povolený dňa 15. 4. 2013.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

20. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 25. 2. 2013
Číslo
uznesenia
527/2013

Názov uznesenia

Stav realizácie

Schválenie príspevku Košického Príspevok Košického samosprávneho kraja bol
samosprávneho kraja pre Krajskú poukázaný na účet Krajskej organizácie
organizáciu
cestovného
ruchu cestovného ruchu v mesiaci marec 2013.
Košický kraj pre rok 2013

529/2013

Schválenie
spolufinancovania Prebieha odborné hodnotenie projektu.
projektov zo štrukturálnych fondov
EÚ – Regionálny operačný program,
prioritná
os
5:
regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obsluţnosť regiónov – Cesty KSK 6 –
Košice okolie – napojenie obcí na
Košice

530/2013

Schválenie
spolufinancovania Prebieha odborné hodnotenie projektu.
projektov zo štrukturálnych fondov
EÚ – Regionálny operačný program,
prioritná
os
5:
regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obsluţnosť regiónov – Cesty KSK 7 –
Spišská Nová Ves – napojenie obcí na
SNV a Gelnicu

531/2013

Schválenie
spolufinancovania Prebieha odborné hodnotenie projektu.
projektov zo štrukturálnych fondov
EÚ – Regionálny operačný program,
prioritná
os
5:
regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obsluţnosť regiónov – Cesty KSK 8 –
Trebišov – napojenie obcí na
Trebišov a Sečovce
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532/2013

Schválenie
spolufinancovania Prebieha odborné hodnotenie projektu.
projektov zo štrukturálnych fondov
EÚ – Regionálny operačný program,
prioritná
os
5:
regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obsluţnosť regiónov – Cesty KSK 9 –
Michalovce – napojenie obcí na
Michalovce a Sobrance

533/2013

Schválenie
spolufinancovania
projektov zo štrukturálnych fondov
EÚ – Regionálny operačný program,
prioritná
os
5:
regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obsluţnosť regiónov – Cesty KSK 10
– Roţňava – napojenie na Roţňavu
Návrh
na
zmenu
uznesenia
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja č. 464/2012 zo
dňa 27. augusta 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

534/2013

464/2012
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Prebieha odborné hodnotenie projektu.

V rámci tohto uznesenia bolo schválené
spolufinancovanie pre 39 škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na
39 projektov vo výške 690 567,35 €. Z týchto
projektov bolo národnou agentúrou schválených
10 projektov pre 10 škôl. Spolufinancovanie ku
schváleným projektom činí 148 389,88 €.
K 15. 5.2013 boli na projekty v súlade s plánom
spolufinancovania
poukázané
z rozpočtu
Košického samosprávneho kraja nasledovné
finančné prostriedky:
 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef
Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1,
Roţňava s projektom „ Gymnázium P. J.
Šafárika - moderná škola tretieho tisícročia“ zo
schválenej
sumy
na
spolufinancovanie
12 132,04 € bolo poukázaných 4 500 €,
 SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
s projektom „Zo školy priamo na trh práce“ zo
schválenej
sumy
na
spolufinancovanie
10 140,43 € bolo poukázaných 3 646,03 €,
 SOŠ, Komenského 12, Trebišov s projektom
„BioFar - moderný študijný odbor“ zo
schválenej
sumy
na
spolufinancovanie
7 574,38 € bolo poukázaných 2 870 €,
 SOŠ, Ostrovského 1, Košice s projektom
„Inovácia vzdeláv.
procesu na základe
poţiadaviek trhu práce – AMOS“ zo schválenej
sumy na spolufinancovanie 21 126,60 € bolo
poukázaných 5 263,16 €,
 SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
s projektom „Odborná škola moderného typu
v regióne Spiš“ zo schválenej sumy na
spolufinancovanie 21
741,43 € bolo

536/2013

Vystúpenie
Košického
samosprávneho kraja zo Zdruţenia
európskych regiónov

539/2013

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
pozemku v k. ú. Michalovce z
dôvodov hodných osobitného zreteľa
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
pozemkov v k. ú. Severné Mesto
v Košiciach pre vlastníkov garáţí

540/2013

542/2013

Spôsob
prevodu
a
prevod
spoluvlastníckych
podielov
k pozemku v k. ú. Stráňany
na ul. Školská 3 v Michalovciach
z dôvodov hodných osobitného
zreteľa
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poukázaných 3 157,90 €,
 SOŠ obchodu a sluţieb, Námestie slobody 12,
Sobrance s projektom „Inovatívne metódy
a digitalizácia vzdelávania pre potreby trhu
práce SOŠ obchodu a sluţieb, Sobrance“ zo
schválenej
sumy
na
spolufinancovanie
11 749,72 € bolo poukázaných 3 400,05 €,
 SOŠ- Szakközépiskola, J. Kráľa 25, Veľké
Kapušany s projektom „Inovatívne metódy
a digitalizácia vzdelávania pre potreby trhu
práce SOŠ Veľké Kapušany“ zo schválenej
sumy na spolufinancovanie 14 727,90 € bolo
poukázaných 2 753,63 €,
 SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1,
Košice s projektom „Vzdelaný stavbár a geodet
na trhu práce“ zo schválenej sumy 23 357,59 €
bolo poukázaných 6 775,56 €,
 SOŠ pôšt a telekomunikácií, Palackého 14,
Košice s projektom „Inovovanie obsahu
a metód vzdelávania na SŠ pre potreby trhu
práce“
zo
schválenej
sumy
na
spolufinancovanie 14
135,31 € bolo
poukázaných 2 631,58 €,
 SOŠ
veterinárna,
Námestie
mladých
poľnohospodárov 2, Košice - Barca s projektom
„Moderní mladí veterinári“ zo schválenej sumy
na spolufinancovanie 11 704,28 € bolo
poukázaných 4 210,53 €.
Z celkovej schválenej sumy spolufinancovania
bolo do 15. 5. 2013 poukázaných 39 208,44 €.
Na základe uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja bol pripravený list
prezidentke Zdruţenia európskych regiónov,
ktorým Košický samosprávny kraj oznámil svoje
vystúpenie zo zdruţenia. Stanovisko Košického
samosprávneho kraja bude prezentované na
najbliţšom stretnutí zdruţenia.
Kúpna cena bola kupujúcimi uhradená. Do
katastra nehnuteľností bol podaný návrh na vklad
vlastníckeho práva v prospech kupujúcich.
Kúpne zmluvy boli podpísané. Kupujúci uhradili
kúpnu cenu. Do katastra nehnuteľností boli
podané návrhy na vklad vlastníckeho práva
v prospech kupujúcich.
Kúpne zmluvy na prevod spoluvlastníckeho
podielu k pozemku boli zaslané kupujúcim.

543/2013

544/2013

Spôsob
prevodu
vlastníctva Uznesenie splnené. Zámer na priamy predaj
nehnuteľností v k. ú. Kysak priamym nehnuteľností bol vyhlásený a uznesením
predajom
č. 570/2013 zo dňa 29. 4. 2013 bol schválený
prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Kysak
pre víťaza zámeru.
Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva do
Kráľovský
Chlmec
priamym katastra nehnuteľností v prospech kupujúcich bol
predajom
povolený dňa 3. 5. 2013.

21. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 29. 4. 2013
Číslo
uznesenia
551/2013

552/2013

553/2013

554/2013

556/2013

Názov uznesenia

Stav realizácie

Záverečný
účet
Košického Uznesenie
splnené.
Celkový
prebytok
samosprávneho kraja za rok 2012
rozpočtového
hospodárenia
vo
výške
5 257 210,69 € bol prevedený do rezervného
fondu. Pouţitie rezervného fondu vo výške
3 727 124,45 € bolo premietnuté do úpravy
rozpočtu Košického samosprávneho kraja.
Informácia o vývoji financovania Zvýšenie limitu úveru na financovanie projektov
projektov EÚ v roku 2013 EÚ bolo premietnuté do zmluvnej dokumentácie
a vyčíslenie predpokladaného dopadu uzatvorenej zo Slovenskou sporiteľňou a. s., ktorá
na úvery a rozpočet Košického bola
podpísaná
zo
strany
Košického
samosprávneho kraja
samosprávneho kraja dňa 14. 5. 2013. Dopad na
rozpočet Košického samosprávneho kraja bol
prerokovaný s odborom financií Úradu Košického
samosprávneho kraja a premietnutý do zmeny
rozpočtu na roky 2013 a 2014. Uznesenie bolo
splnené.
Úprava
rozpočtu
Košického Uznesenie splnené. Úprava rozpočtu na
samosprávneho kraja v roku 2013
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti a Úrad
Košického samosprávneho kraja bola vykonaná
v zmysle schváleného uznesenia.
Návrh zoznamu trvalo podporených
podujatí na rok 2013 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
Výročná správa Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n. o. za
rok 2012, Plán činnosti Agentúry na
podporu
regionálneho
rozvoja
Košice, n. o. na rok 2013
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Realizácia podujatí je v príprave. V zmysle
schváleného uznesenia sú pripravované zmluvy
o poskytnutí dotácie na príslušný účel a postupne
sú poskytované finančné prostriedky jednotlivým
subjektom.
Výročná
správa
Agentúry na
podporu
regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2012,
spolu so správou audítora, bola schválená na
21.
zasadnutí
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja (uznesenie č. 556/2013)
a v zákonom stanovenom čase bude predloţená
na Obvodný úrad v Košiciach, odbor všeobecnej
vnútornej správy (do 30. 6. 2013).

558/2013

Spolufinancovanie
projektov Projekt bol predloţený 9. 5 .2013. Aktualizácia
z Programu cezhraničnej spolupráce podľa záverov z formálnej kontroly.
Maďarská republika – Slovenská
republika 2007 – 2013 – „Obnova
ciest k hraničnému prechodu SR –
MR Veľký Kamenec – Pácin“

559/2013

Spolufinancovanie
projektov
z Regionálneho operačného programu
–
opatrenie
5.1
Regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obsluţnosť regiónov – obnova
ciest vo vybraných oblastiach
postihnutými povodňami – výzva
ROP-5.1.2013/01 „Cesty KSK 11 –
obnova povodňami poškodených ciest
v okrese Košice – okolie“

Projektová ţiadosť bola skompletizovaná
a podaná dňa 3. 5. 2013, ţiadosť splnila formálne
náleţitosti a bola schválená na odborné
hodnotenie.

560/2013

Spolufinancovanie
projektov
z Regionálneho operačného programu
–
opatrenie
5.1
Regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obsluţnosť regiónov – obnova
ciest vo vybraných oblastiach
postihnutými povodňami – výzva
ROP-5.1.2013/01 „Cesty KSK 12 –
obnova povodňami poškodených ciest
v okrese Gelnica“

Projektová ţiadosť bola skompletizovaná
a podaná dňa 6. 5. 2013, ţiadosť splnila formálne
náleţitosti a bola schválená na odborné
hodnotenie.

561/2013

Intenzita pomoci – spolufinancovanie
stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávneho kraja
v rámci operačného programu:
Vzdelávanie, Prioritná os: 3 Podpora
vzdelávania osôb s osobitými
vzdelávacími potrebami, Opatrenie
3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
príslušníkov
marginalizovaných
rómskych komunít

V súčasnom období prebieha kontrola formálnej
správnosti predloţených projektových zámerov
a samotný schvaľovací proces Agentúrou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
pre štrukturálne fondy. Stredné školy dopĺňajú po
prvotnej komunikácii s agentúrou potrebné
dokumenty. Informáciu o tom, ktoré projekty
uspeli by mali školy dostať v priebehu mesiacov
august – október 2013.

562/2013

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

V súčasnom období prebieha kontrola formálnej
správnosti predloţených projektových zámerov
a samotný schvaľovací proces Agentúrou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
pre štrukturálne fondy. Stredné školy dopĺňajú po
prvotnej komunikácii s agentúrou potrebné
doklady. Informáciu o tom, ktoré projekty uspeli
by mali školy dostať v priebehu mesiacov
september – november 2013.
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563/2013

Informatívna správa o výsledkoch
preskúmania aktuálnosti Územného
plánu veľkého územného celku
Košického kraja

567/2013

Zmena
v sieti
stredných
škôl
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja

568/2013

Vzdanie sa Ing. Jána Süliho členstva
v Rade školy pri Gymnáziu, Poštová
9, Košice a delegovanie nového člena
do Rady školy pri Gymnáziu, Poštová
9, Košice ako zástupcu zriaďovateľa
z radov poslancov
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
pozemku v k. ú. Severné Mesto
v Košiciach pre vlastníka garáţe
Prevod vlastníctva nehnuteľností
v k. ú. Kysak priamym predajom
Zmena uznesenia č. 541/2013
z 20.
zasadnutia
Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 25. februára 2013
v Košiciach – Spôsob prevodu
a prevod spoluvlastníckych podielov
k pozemkom v k. ú. Spišská Nová
Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej
Novej Vsi z dôvodov hodných
osobitného zreteľa

569/2013

570/2013
571/2013

541/2013

Košice 5. 6. 2013
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Pre spracovanie Zmien a doplnkov Územného
plánu veľkého územného celku Košického kraja
bol v mesiaci máj vybraný spracovateľ podľa
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V zmysle § 19b ods. 1 písm. a) a § 30 ods. 4
stavebného zákona dňa 30. 5. 2013 Košický
samosprávny kraj začal obstarávanie uvedenej
územnoplánovacej dokumentácie.
Na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR bola v zmysle uznesenia zaslaná ţiadosť
o vyradenie Strednej odbornej školy pôšt
a telekomunikácií, Palackého 14, Košice zo siete
škôl a školských zariadení.
Zmena delegovaného člena Rady školy pri
Gymnáziu, Poštová 9, Košice bola písomne
oznámená listom č. 2153/2013/OSK-12704
zo dňa 6. 5. 2013 predsedníčke rady školy.
Kúpna zmluva bola zaslaná kupujúcemu na
podpis.
Kúpna zmluva pre víťaza zámeru je v štádiu
prípravy.
Kúpne zmluvy na prevod spoluvlastníckych
podielov k pozemkom boli zaslané kupujúcim.

