Informácia
o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Informácia o plnení uznesení uvádza aktuálny štatistický stav v realizácii uznesení
od 20. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v mesiaci február 2013, ako
ostatnej vyhodnocujúcej informácie v treťom volebnom období.
Z hľadiska prehľadu, v tomto nie sú uvádzané uznesenia, ktorými zastupiteľstvo
odsúhlasilo v úvode rokovania zmeny, resp. doplnenie a schválenie celkového
programu, uznesenia, ktorými zobralo na vedomie informatívne správy a splnené uznesenia
uvedené v informáciách o plnení uznesení prerokovaných do 22. zasadnutia zastupiteľstva
dňa 24. 06. 2013. Ich počet je uvedený pre štatistické sledovanie v časti II. na strane 4
a v časti III. na strane 21.
Prehľad je s polročnou periodicitou, t.j. so stavom plnenia uznesení k termínu 15. 7. 2013.

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

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

Názov uznesenia

Stav realizácie jednotlivých úloh
vyplývajúcich z uznesenia
Plán prípravy a výstavby ciest II. Košický samosprávny kraj spracoval v rámci
a III. triedy na území Košického výzvy Regionálneho operačného programu 5
samosprávneho kraja s doplnkami
projektových ţiadostí v dňoch 19 – 21. 3. 2013.
Podkladom výberu jednotlivých projektov boli
aj zámery z tohto základného rámcového
dokumentu pre obdobie rokov 2007 – 2013. Zo
zdrojov EIB boli realizované niektoré ďalšie
stavby a
menšie akcie boli realizované
z rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Pre
budúce programovacie obdobie 2014 – 2020 je
potrebné prijať obdobný rozvojový dokument,
v ktorom budú definované priority rozvoja
cestnej infraštruktúry ciest II. a III. triedy
v kraji. Na augustové zasadnutie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja je predkladaný
návrh dlhodobej stratégie rozvoja ciest.
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II. Volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2005 – 2009
V druhom volebnom období na 27 – ich zasadnutiach Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja bolo prijatých spolu 765 uznesení. Z tohto počtu:
 171 uzneseniami poslanci zobrali na vedomie informácie
 474 uznesení je evidenčne vedených ako splnené vrátane uznesení, ktorými boli schválené
prerokované návrhy, správy, resp. informácie
 64 uznesení je v stave realizácie
– uznesenia č. 410/2008 a 530/2008 – Regionálna inovačná stratégia
Košického samosprávneho kraja,
– uznesenie 650/2009 – Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku na realizáciu projektu „SK0108 – Rekonštrukcia objektu kaštieľa
v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia
hydroterapeutického/rehabilitačného
centra“
a
vytvorenie
fondu
na
udrţanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK
sa sledujú
v 3-ročnom intervale,
– uznesenie č. 560/2008 – Súhrnná správa o inovačných zámeroch a inovačných
projektoch v regióne Košického samosprávneho kraja,
– uznesenie č. 720/2009 – Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov
EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 6 Technická pomoc sa sledujú
v ročných intervaloch
 29 uznesení bolo zrušených
 27 uznesení zastupiteľstvo odsúhlasilo vypustiť zo sledovania.

1. Prehľad splneného uznesenia
25. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 6. 2009
Číslo
uznesenia
701/2009

600/2009

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

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

Všetky projektované aktivity a stavebné práce
boli ukončené v
plánovanom termíne.
Refundáciou bolo ukončené záverečné finančné
vysporiadanie projektu, čím bol projekt riadne
ukončený. Predmetné uznesenie bolo týmto
splnené.

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obsluţnosť regiónov – projekt „Cesty
KSK 5“
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2. Prehľad uznesení v realizácii
4. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 3. 4. 2006
Číslo
uznesenia
66/2006

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov Projekt
Regionálneho
inovačného
centra
Košického samosprávneho kraja Košického samosprávneho kraja: projektová
2006- 2013 (priority a opatrenia)
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 bol schválený.
Projekt Zlepšenie kapacity a
efektivity
regionálnej samosprávy: po roku aj pol
nastavovania zo strany hlavného koordinátora
Banskobystrického
kraja
je
ukončený
k máju 2013.

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 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 bolo
predloţené
na
zasadnutie
Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, ktoré sa
uskutočnilo dňa 29. 4. 2013.
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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.

15. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 10. 12. 2007
Číslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
361/2007 Koncepcia rozvoja športu Košického Dňa 18. 6. 2013 sa v Zrkadlovej sále Úradu
samosprávneho kraja
Košického samosprávneho kraja uskutočnilo
slávnostné vyhodnotenie 5. ročníka Dlhodobých
športových súťaţí Košického samosprávneho
kraja a odovzdávanie Putovného pohára
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362/2007

Energetická
politika
samosprávneho kraja

Predsedu Košického samosprávneho kraja
JUDr. Zdenka Trebuľu. Zúčastnili sa ho
zástupcovia troch najlepšie umiestnených škôl
(Gymnázium Park mládeţe Košice, Obchodná
akadémia Watsonova Košice, Stredná odborná
škola obchodu a sluţieb Michalovce). Pripravuje
sa ďalší ročník dlhodobých športových súťaţí.
Košického Košický samosprávny kraj pripravuje zahájenie
prác na realizáciu 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 jednotlivých výziev Regionálneho operačného
zo zdrojov EÚ na roky 2008 – 2013
programu (5. prioritná os) 5 projektových
ţiadostí. Stavebné práce boli ukončené a prebieha
finálna fáza – administratívne a finančné
ukončovanie projektov ako aj monitorovanie
projektov – získavanie štatistických údajov
o vývoji nehodovosti ako indikátora dopadu
realizovaných projektov. Spolu bolo podaných
5 projektových ţiadostí v celkovom objeme
podľa zmlúv o nenávratný finančný príspevok
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 dňa
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

Stratégia rozvoja cestovného ruchu
v regióne
Národného
parku
Slovenský kras

454/2008

Priebeţná
správa
k
projektu
vybudovania
Integrovaného
dopravného
systému
koľajovej
osobnej dopravy v Košickom regióne
a na území mesta Košice

Stav realizácie
Odbor školstva realizoval prostredníctvom
stredných odborných škôl zber údajov
o potrebách trhu práce na území Košického
samosprávneho kraja. Stredné odborné školy
oslovili firmy, u ktorých sa majú moţnosť ich
absolventi uplatniť. Na Úrad Košického
samosprávneho kraja bolo doručených 201
vyplnených dotazníkov, z ktorých údaje budú po
spracovaní podkladom pre ďalší vývoj
stredoškolského odborného vzdelávania v kraji.
Zrealizované podujatia:
– CYKLOKRAS XIII. – Za históriou
ţelezorudných baní v Ţelezníku (18. 5. 2013)
– Hviezdicový výstup na Stolicu, zraz –
Rejdová, 16. ročník (13. 7. 2013)
– Turnianske rytierske slávnosti (25. 5. 2013)
– Pivné slávnosti v Roţňave (24. – 25. 5. 2013).
V súčasnosti prebieha proces majetkoprávneho
vysporiadania k stavbe Terminálu integrovanej
osobnej prepravy Moldava nad Bodvou v rámci
procesu stavebného konania. V mesiacoch august
a september je plánovaný začiatok procesu
verejného obstarávania. Na stavbu „IKD Košice –
Námestie Maratónu Mieru – Staničné námestie
s napojením na Ţeleznice SR“ prebiehajú
projekčné
práce
vypracovania
stupňa
dokumentácie pre stavebné povolenie. Úrad
Košického samosprávneho kraja bude pre stavby
IDS na území mesta Košice špeciálnym
stavebným úradom na dráhach. Ostatné stavby
Integrovaného dopravného systému osobnej
koľajovej dopravy Košice, stavby IKD – taktieţ
pokračujú v projekčnom spracovávaní.

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

484/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja kultúry v Košickom Aktivity sa priebeţne plnia. Vyplývajúc
samosprávnom kraji
z programu Terra Incognita a projektu EHMK
momentálne sú najväčšie aktivity vyvíjané pri
strategických cieľoch: Optimalizovať prevádzku
kultúrnych zariadení, Vytvoriť systém podpory
kultúrnych aktérov, Rozvinúť spoluprácu
kultúrnych aktérov, Rozvinúť cestovný ruch,
Zvýšiť mieru propagácie.
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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.

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 je na slovenskej strane ukončený,
finančné prostriedky z ERDF (85%) boli
poukázané na účet Košického samosprávneho
kraja. Nakoľko maďarská strana poţiadala
o predĺţenie a na maďarskej strane projekt nie je
ukončený, čaká sa na celkové ukončenie projektu
do konca augusta 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 je na slovenskej strane ukončený,
finančné prostriedky z ERDF (85%) boli
poukázané na účet Košického samosprávneho
kraja a na účet projektového partnera obec Streda
nad Bodrogom. Na maďarskej strane (Karos) ešte
nie projekt ukončený, preto nie je moţné
povaţovať projekt za celkovo ukončený.
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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. Podľa aktuálnej informácie z riadiaceho
orgánu bolo ukončené odborné hodnotenie
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok
a začína ich schvaľovací proces. 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

626/2009

643/2009

Stav realizácie
Do praxe sa zavádza nový systém fungovania
správy kotolní a výmenníkových staníc na
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja – Alstanet – kde ide
o
nahlasovanie
poţiadaviek
a
chýb
prostredníctvom počítačového systému, pričom
cieľom je sprehľadniť, zefektívniť a urýchliť
riešenie problémov vykurovania na jednotlivých
školách.

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 Finančné prostriedky boli prevedené na účet
k projektu SK 0138 – Obnoviteľné fondu udrţateľnosti. Záväzok vyplývajúci zo
zdroje energie na školách
zmluvy o nenávratný finančný príspevok bol za
rok 2013 uţ splnený.
Uzatvorenie Zmluvy o zdruţení Úrad
Košického
samosprávneho
kraja
právnických osôb medzi Košickým v spolupráci
s
BONA
FIDE
o.
z.
samosprávnym krajom a Fakultou (prevádzkovateľom kultúrneho centra Tabačka
umení
Technickej
univerzity Kulturfabrik) chce na Gorkého 2 v Košiciach
v Košiciach – vznik Regionálneho (časť areálu na Strojárenskej č.3) dobudovať
multifunkčného centra v areáli na kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik na
Strojárskej ulici v Košiciach
polyfunkčný komplex s rovnakým názvom s tým,
ţe súčasťou centra budú aj kreatívny hub,
inkubátor a rezidencie. V rámci tejto aktivity chce
podporiť aj vzdelávanie a rozvoj ľudských
10

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

662/2009

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“

Projekt „DSS RAMIREZ – Domov sociálnych
sluţieb Rakovec – miesto pre integráciu, rovnaké
šance a lepší ţivot pre mentálne postihnutých
klientov v Košickom kraji“. Ukončený proces
kontroly verejného obstarávania. Pripravuje sa na
podpis zmluva o dielo.

Projekt „Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie
energetickej účinnosti v Zariadení pre seniorov
a DSS Trebišov. Realizujú sa stavebné práce.
Doposiaľ vykonané práce: v pavilóne B – búracie
práce, príprava rozvodov, nové dispozície,
vymenené okná v pavilóne B, čiastočne
v pavilóne C,
rozpracované zastrešenie 3
pavilónov.
Spolufinancovanie
projektov
zo Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia objektu
štrukturálnych
fondov
EÚ
– „DSS Prakovce – Matilda Huta“. Prebieha proces
Regionálny
operačný
program kontroly verejného obstarávania.
2007 – 2013, Prioritná os 2:
„Infraštruktúra sociálnych sluţieb
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately“
Spolufinancovanie
projektov
zo Projekt „TIS Technická inovácia sluţieb
štrukturálnych
fondov
EÚ
– zariadenia pre seniorov a domova sociálnych
Regionálny
operačný
program sluţieb“. Realizujú sa stavebné práce.
2007 – 2013, Prioritná os 2:
„Infraštruktúra sociálnych sluţieb
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately“
Stratégia rozvoja cestovného ruchu Zemplínska oblastná organizácia cestovného
v regióne Dolný Zemplín
ruchu:
 letná súťaţ „Kráčaj s rodinou Dolným
Zemplínom“,
 otvorenie letnej turistickej sezóny na
Zemplínskej šírave (23. 6. 2013).
Realizované podujatia: Jánske ohne nad šíravou
(22. 6. 2013), Zemplín Fest (28. – 30. 6. 2013).
Dramaturgický plán programu Terra Tézy dramaturgického plánu boli zapracované do
Incognita
dramaturgie top podujatí v roku 2013.
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666/2009

667/2009

668/2009

669/2009

670/2009

671/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania
–
„Rekonštrukcia
16 – triedneho Gymnázia Kráľovský
Chlmec“, Gymnázium, Horešská 18,
077 33 Kráľovský Chlmec
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Gymnázium Trebišov
– kvalitná a otvorená škola na ceste
k prívlastku moderná“, Gymnázium,
Komenského 32, 075 01 Trebišov
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
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
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Projekt bol ukončený a
záverečná platba.

bola zrealizovaná

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.

672/2009

673/2009

674/2009

675/2009

676/2009

677/2009

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

Projekt bol ukončený. Bola zaslaná záverečná
monitorovacia správa a záverečná ţiadosť
o platbu. K 15. 7. 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.

678/2009

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

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja cestovného ruchu Oblastná
organizácia
cestovného
ruchu
v regióne
Národného
parku Slovenský raj:
Slovenský raj
 vytvorený 1 dňový komerčný produkt po
okolí národného parku „Zaţite naj tradície
a špeciality za jediný deň“,
 vydanie mapového sprievodcu po národnom
parku.
Zrealizované podujatia:
 na bicykli v Raji (4. 5. 2013), pešo v raji
(29. 6. 2013),
 otvorenie letnej turistickej sezóny v Spišskej
Novej Vsi a Národnom parku Slovenský raj
(1. – 5. 5. 2013).

716/2009

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

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 v októbri 2012 vymenovala
nového vládneho zmocnenca pre vedomostnú
ekonomiku p. Sipku, s ktorým bude Košický
samosprávny kraj hľadať spoločne cestu pre
integráciu – adaptáciu Regionálneho inovačného
centra v rámci národného inovačného systému
pripravovaného pod SMART Regionálna
inovačná stratégia SR.

718/2009

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

Cieľom projektu je zlepšenie a rozvoj kapacít
samosprávnych krajov pri realizácii verejných
politík a poskytovaní verejných sluţieb občanom
prostredníctvom efektívneho riadenia programov
a projektov financovaných EÚ alebo inými
zdrojmi. Všetky vzdelávacie aktivity projektu
boli ukončené.
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720/2009

721/2009

722/2009

Predmetným
uznesením
sa
dokladuje
zabezpečenie spolufinancovania projektu zo
strany ţiadateľa, ktorým je Košický samosprávny
kraj.
Uznesenie
tvorí
prílohu
ţiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci
opatrenia
6.1
Regionálny
operačný
program – Technická pomoc, ktorú Košický
samosprávny kraj predkladá na riadiaci orgán za
účelom
refundácie
výdavkov
spojených
s činnosťou SO/RO pre Regionálny operačný
program
v kaţdom
rozpočtovom
roku.
V uznesení sa deklaruje spolufinancovanie
schválených projektov technickej pomoci
vo výške minimálne 5 %.
Podanie a spolufinancovanie projektu Projekt bol ukončený. Financie ešte neboli
MEDIAVEL
–
reinštalácia refundované.
a vytváranie interaktívnych expozícií
múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika –
Slovenská republika
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
prioritná os 6 Technická pomoc

Spolufinancovanie
projektu
„Elektronizácia
sluţieb
VÚC
z Operačného
programu
Informatizácia spoločnosti OPIS“
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Práce na projekte pokračujú v zmysle časového
harmonogramu
schváleného
Projektového
iniciálneho dokumentu. Bola ukončená ďalšia
etapa projektu Vývoj, testovanie, dodávka licencií
k
Aplikačnému vybaveniu II, vrátane
predvedenia funkčnosti modulov licencie
(doprava), register sociálnych sluţieb, register
zdravotníckych
zariadení,
geografický
informačný systém, dotácie, obstarávanie boli
overené a spripomienkované testovacie scenáre
bez integrácie na ústredný portál verejnej správy
z dôvodu nepripravenosti testovacieho prostredia
zo strany ústredného portálu verejnej správy.
Realizácia podporných aktivít projektu prebieha
v zmysle účinnej zmluvy. V rámci publicity
projektu bol zverejnený na internetovej stránke
Košického
samosprávneho
kraja
článok
o aktuálnom stave projektu. Ţiadosť o zmenu
v projekte, ktorá zahŕňa návrh dodatku č. 3
k zmluve o dielo (preklasifikovanie výdavkov na
školenie z investičných na beţné) a návrh
dodatku č. 1 k zmluve o podporných aktivitách
(podrobná špecifikácia poloţky rozpočtu Materiál
„Reprezentačné – reklamné predmety, letáky
informačné plagáty“) bola odoslaná na SORO
dňa 6. 6. 2013, momentálne je na kontrole na
riadiacom orgáne.

728/2009

729/2009

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

Ţeleznice SR vydali Rámcový návrh cestovného
poriadku Ţelezníc SR 2013/2014, ktorý Úrad
Košického samosprávneho kraja rozposlal
jednotlivým obciam na pripomienkovanie.
Pripomienky
a
poţiadavky
obcí
boli
zosumarizované a predrokované so Ţelezničnou
spoločnosťou Slovensko, a.s. Vzhľadom na to, ţe
pripomienky k návrhu neboli rozsiahle, nebolo
potrebné zvolávať pracovné rokovania so
zástupcami obcí. Najviac poţiadaviek bolo na
trati Margecany – Červená Skala. Poţiadavky sa
týkali väčšinou úprav polôh vlakov tak, aby bol
zabezpečený návoz a odvoz do Prakoviec do
pracovného parku. Dňa 27. 6. 2013 sa uskutočnila
parciálna porada Ţelezníc SR za účasti zástupcov
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, Ţelezníc SR, Ţelezničnej spoločnosti
Slovensko, a. s., autobusových dopravcov, Úradu
Košického samosprávneho kraja, Prešovského
samosprávneho kraja a ORID-u. Ţeleznice SR aj
Ţelezničná
spoločnosť
Slovensko,
a.s.
pristupovali k riešeniu poţiadaviek ústretovo
a pokiaľ tomu nebránili technologické postupy,
tak ich realizovali. Vyhoveli aj poţiadavkám na
zastavenie vlakov v Dobrej a v Hnilci, čím sa
zlepšila dopravná obsluţnosť kraja. Prípadné
ďalšie poţiadavky môţu byť zapracované
aţ v 1. zmene cestovného poriadku.
Koncepcia
merania
hmotnosti Správa ciest košického samosprávneho kraja ako
a nápravových zaťaţení cestných správca ciest II. a III. triedy na ochranu ciest pred
vozidiel na cestách II. a III. triedy vo nadmernou
prepravou
zabezpečuje
na
vlastníctve KSK
jednotlivých vybraných lokalitách ciest, ktoré sú
spojnicou dopravy v miestach s podnikateľskými
aktivitami (ťaţba dreva, lomy, obaľovacie
strediska/
váţenia nápravových tlakov
nákladných vozidiel.
Tabuľka vykonaných meraní
1. Dátum 22. 5. 2013, číslo cesty II/587, miesto
váţenia Roštár, počet váţených vozidiel – 2,
počet preťaţených vozidiel – 0,
2. Dátum 23. 5. 2013, číslo cesty II/582, miesto
váţenia Kamenec, počet váţených vozidiel –
1, počet preťaţených vozidiel – 0,
3. Dátum 4. 6. 2013, číslo cesty II/552, miesto
váţenia Bohdanovce, počet váţených vozidiel
– 5, počet preťaţených vozidiel – 0,
4. Dátum 4. 6. 2013, číslo cesty III/52621,
miesto váţenia Ochtiná, počet váţených
vozidiel – 5, počet preťaţených vozidiel – 0,
5. Dátum 12. 6. 2013, číslo cesty II/552, miesto
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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
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váţenia Stanča, počet váţených vozidiel – 8,
počet preťaţených vozidiel – 0,
6. Dátum 18. 6. 2013, číslo cesty II/582, miesto
váţenia Kamenec, počet váţených vozidiel –
1, počet preťaţených vozidiel – 0,
7. Dátum 9. 7. 2013, číslo cesty III/50225,
miesto váţenia Vyšné Remety, počet
váţených vozidiel – 2, počet preťaţených
vozidiel – 0.
Spolu počet váţených vozidiel 24, počet
preťaţených vozidiel 0.
Od druhej polovice mesiaca máj boli vykonávane
váţenia nápravových tlakov nákladných vozidiel
s
príslušnými
Okresnými
dopravnými
inšpektorátmi policajného zboru v jednotlivých
okresoch. Váţenie je závislé od vonkajších
poveternostných podmienok a od účasti
a súčinnosti príslušníkov Policajného zboru SR.
V rámci tohto uznesenia bolo schválené
spolufinancovanie pre 8 škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
na 8 projektov vo výške 81 612,71 €.
 Gymnázium, Horešská 18, 077 33 Kráľovský
Chlmec s projektom „Odborná profilácia
gymnázia Kráľovský Chlmec – nové horizonty
regionálneho vzdelávania“ má projektové
aktivity ukončené a projekt je finančne
vysporiadaný.
 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01
Košice s projektom „Moderne sa učiť –
moderne ţiť“ má projektové aktivity ukončené
a projekt je finančne vysporiadaný.
 Stredná
priemyselná
škola
stavebná,
Hviezdoslavova 5, 048 01
Roţňava
s projektom „Tvorivá škola – úspešný štart do
ţivota“ má projektové aktivity ukončené
a projekt je finančne vysporiadaný.
 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 €. Projektové aktivity
sú ukončené, prebieha finančné zúčtovanie.
 Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4,
052 01 Spišská Nová Ves s projektom
„Implementácia
operačného
programu
vzdelávania ţiakov v prostrední strednej
odbornej školy“ má projektové aktivity
ukončené a projekt je finančne vysporiadaný.
 Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 01 Košice

735/2009

s projektom „Moderné vyučovanie odborných
predmetov na obchodnej akadémii pre potreby
reg. trhu práce“ má projektové aktivity
ukončené a projekt je finančne vysporiadaný.
 Stredná odborná škola, Komenského 12, 075 01
Trebišov s projektom „Zlatý kľúčik“ má
projektové aktivity ukončené a projekt je
finančne vysporiadaný.
Schválenie a
spolufinancovanie Prebieha administratívne ukončenie projektu.
projektu
„Značenie
kultúrnych
a turistických cieľov na pozemných
komunikáciách
po
tematických
trasách – INFOTOUR“

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

758/2009

759/2009

760/2009

762/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

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,
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – „Letohrádok
Dardanely – revitalizácia areálu
hudobného múzea“
Spolufinancovanie
projektov Ukončený
proces
kontroly
verejného
zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, obstarávania. Pripravuje sa na podpis zmluva
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho o dielo. Stavebné povolenie stavby bolo Mestom
potenciálu regiónov a infraštruktúra Roţňava predĺţené do 30. 6. 2016.
cestovného ruchu – „Dom tradičnej
ľudovej kultúry Gemer“
Spolufinancovanie projektu Príprava Dňa 11. 7. 2013 sa uskutočnilo v Stráţskom
zberu a zneškodnenia odpadov pracovné rokovanie zvolané Ministerstvom
kontaminovaných
PCB
látkami ţivotného prostredia SR na vyriešenie problémov
vo vybraných lokalitách okresu súvisiacich
so vstupom na pozemky. Na
Michalovce
rokovaní boli prítomní najvýznamnejší vlastníci
nehnuteľností. RNDr. Jánová, vedúca sekcie
geológie a prírodných zdrojov Ministerstva
18

764/2009

ţivotného prostredia SR, vysvetlila právny stav
v oblasti environmentálnych záťaţí a spôsob
riešenia geologických úloh. Poţiadala vlastníkov
o spoluprácu a súčinnosť. Pravdepodobnosť
udelenia súhlasu vlastníkov pozemkov je nízka,
pretoţe po ukončení geologického prieskumu
bude nasledovať správne konanie na Obvodnom
úrade ţivotného prostredia, kde sa bude hľadať
zodpovedná osoba. Ministerstvo ţivotného
prostredia SR v súčasnosti nemôţe vlastníkom
zaručiť, ţe nebudú určení za zodpovedné osoby
aspoň sčasti, a ţe štát preberie celé náklady na
likvidáciu enviromentálnej záťaţe na seba. Je na
rozhodnutí ministerstva, či v takomto prípade
uplatní
inštitút
verejného
záujmu
pre
zabezpečenie pokračovania realizácie projektu.
Spolufinancovanie
projektu Prebieha
realizácia
stavebných
prác,
zo štrukturálnych fondov EÚ zohľadňovanie
pripomienok
krajského
Rekonštrukcia
Historickej
sály pamiatkového úradu na kontrolných dňoch,
Východoslovenskej galérie
kreovanie zmien v rozpočte zo strany projektanta.

3. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu
uznesení narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí
s aktuálnym stavom k termínu 15. 7. 2013
Por. Zrušené uznesenia Zastupiteľstva Košického
Číslo samosprávneho kraja
1.
6 z 1. ustanovujúceho zasadnutia zo dňa
09. 01. 2006
2.
34 z 2. zasadnutia zo dňa 06. 02. 2006
3.
35 z 2. zasadnutia zo dňa 06. 02. 2006
4.
73 zo 4 zasadnutia zo dňa 03. 04. 2006
5.
77 z 5. mimoriadneho zasadnutia zo dňa
01. 06. 2006
6.
78 z 5. mimoriadneho zasadnutia zo dňa
01. 06. 2006
7.
260 z 11. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2007
8.
265 z 11. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2007
9.
294 z 12. zasadnutia zo dňa 11. 06. 2007
10. 313 z 13. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2007
11. 315 z 13. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2007
12. 352 zo 14. zasadnutia zo dňa 29. 10. 2007
13. 368 z 15. zasadnutia zo dňa 10. 12. 2007
14. 433 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
15. 438 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
16. 440 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
17. 536 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
18. 537 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
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Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK,
ktoré zrušilo predchádzajúce uznesenie
341/2007 zo dňa 29. 10. 2007
341/2007 zo dňa 29. 10. 2007
341/2007 zo dňa 29. 10. 2007
611/2009 zo dňa 16. 02. 2009
202/2006 zo dňa 11. 12. 2006
201/2006 zo dňa 11. 12. 2006
437/2008 zo dňa 28. 04. 2008
373/2007 zo dňa 10. 12. 2007
371/2007 zo dňa 10. 12. 2007
471/2008 zo dňa 23. 06. 2008
541/2008 zo dňa 27. 10. 2008
438/2008 zo dňa 28. 04. 2008
396/2008 zo dňa 18. 02. 2008
634/2009 zo dňa 27. 04. 2009
584/2008 zo dňa 08. 12. 2008
117/2010 zo dňa 28. 06. 2010
633/2009 zo dňa 27. 04. 2009
747/2009 zo dňa 24. 08. 2009

Por.
Číslo
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Zrušené uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
542 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
575 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
582 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
595 z 23. zasadnutia zo dňa 16. 02. 2009
637 z 24. zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009
651 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
717 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
719 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
741 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
743 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
746 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009

Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK,
ktoré zrušilo predchádzajúce uznesenie
194/2010 zo dňa 06. 12. 2010
692/2009 zo dňa 22. 06. 2009
610/2009 zo dňa 16. 02. 2009
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
747/2009 zo dňa 24. 08. 2009
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
762/2009 zo dňa 12. 10. 2009
118/2010 zo dňa 28. 06. 2010
117/2010 zo dňa 28. 06. 2010
169/2010 zo dňa 18. 10. 2010

4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania

1.

Vypustené
uznesenia
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
zo sledovania
24/2006 z 2. zasadnutia zo dňa 06. 02. 2006

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

67/2006 zo 4. zasadnutia zo dňa 03. 04. 2006
204/2006 z 9. zasadnutia zo dňa 11. 12. 2006
218/2007 z 10. zasadnutia zo dňa 26. 02. 2007
221/2007 z 10. zasadnutia zo dňa 26. 02. 2007
384/2008 zo 16. zasadnutia zo dňa 18. 02. 2008
389/2008 zo 16. zasadnutia zo dňa 18. 02. 2008
415/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
416/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
417/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
418/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
419/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
420/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
421/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
423/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
525/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
526/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
527/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
528/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
565/2008 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
593/2009 z 23. zasadnutia zo dňa 16. 02. 2009
621/2009 z 24. zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009
623/2009 z 24. zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009
727/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
740/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
761/2009 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009
763/2009 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009

Por.
číslo
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Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK,
ktorým zastupiteľstvo súhlasilo vypustiť
zo sledovania predchádzajúce uznesenie
Projekt nebol schválený (august 2006 7. rokovanie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja 28. 08. 2006).
354/2007 zo dňa 10. 12. 2007
13/2010 zo dňa 08. 02. 2010
401/2008 zo dňa 28. 04. 2008
443/2008 zo dňa 23. 06. 2008
13/2010 zo dňa 08. 02. 2010
509/2008 zo dňa 27. 10. 2008
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
503/2012 zo dňa 17. 12. 2012
551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
367/2012 zo dňa 20. 02. 2012
750/2009 zo dňa 12. 10. 2009
202/2011 zo dňa 21. 02. 2011
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
479/2012 zo dňa 22. 10. 2012
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011

III. Volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2009 - 2013
V tomto volebnom období na 22. zasadnutiach Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja bolo prijatých spolu 598 uznesení. Z tohto počtu:
 172 uzneseniami poslanci zobrali na vedomie informácie
 313 uznesení je evidenčne vedených ako splnené vrátane uznesení, ktorými boli
schválené prerokované návrhy, správy, resp. informácie
 81 uznesení je v stave realizácie
 14 uznesení bolo zrušených
 18 uznesení zastupiteľstvo odsúhlasilo vypustiť zo sledovania.
Súčasťou informácií o plnení uznesení bude aj sledovanie 64 uznesení z druhého volebného
obdobia, ktoré sú v stave realizácie.

1. Prehľad o splnených uzneseniach
14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 20. 2. 2012
Číslo
uznesenia
377/2012

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

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

V súčasnosti sú všetky projektované aktivity
zrealizované a príslušné okruţné kriţovatky sú
skolaudované. V priebehu mesiaca jún bol projekt
aj finančne vysporiadaný (preplatená záverečná
ţiadosť o platbu – refundácia), čím bol projekt
riadne ukončený. Predmetné uznesenie bolo
týmto splnené.

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“
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19. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 17. 12. 2012
Číslo
uznesenia
514/2012

515/2012

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

Rámcová
obsahová
náplň
zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho
kraja
na I. polrok 2013
Plán úloh komisií Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2013

Príprava zasadnutí zastupiteľstiev v I. polroku
2013 bola realizovaná v intenciách prijatého
uznesenia. Uznesenie splnené.
Zasadnutia komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja v I. polroku 2013 boli
obsahovo pripravované podľa plánov úloh
komisií. Uznesenie splnené.

20. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 25. 2. 2013
Číslo
uznesenia
539/2013

540/2013

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

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

Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností v prospech kupujúcich bol
povolený dňa 20. 6. 2013.
Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností v prospech kupujúcich
bol povolený dňa 24. 6. 2013 a dňa 11. 6. 2013.

21. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 29. 4. 2013
Číslo
uznesenia
556/2013

567/2013

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

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

Výročná
správa
Agentúry na
podporu
regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2012
bola odovzdaná na Obvodný úrad Košice, odbor
všeobecnej vnútornej správy dňa 23. mája 2013,
kde je evidovaný register neziskových organizácií
(zo zákona je povinnosť odovzdať do konca júna
2013).
Zmena v sieti stredných škôl Rozhodnutím č. 2013-5810/27385:3-923 zo dňa
v zriaďovateľskej
pôsobnosti 27. 6. 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
Košického samosprávneho kraja
a športu SR rozhodlo o vyradení Strednej
odbornej školy pôšt a
telekomunikácií,
Palackého 14, Košice zo siete škôl a školských
zariadení SR k 31. 8. 2013. Na základe toho je na
augustové zasadnutie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja predloţené na schválenie
VZN, týkajúce sa zrušenia uvedenej školy
s určením právneho nástupcu – Strednej
priemyselnej školy dopravnej, Hlavná 113,
Košice. Uznesene je splnené.
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22. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 6. 2013
Číslo
uznesenia
575/2013

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

Určenie volebných obvodov pre
voľby pre voľby do orgánov
Košického samosprávneho kraja,
počtu poslancov v nich, sídla
Volebnej
komisie
Košického
samosprávneho
kraja
a
sídiel
obvodných volebných komisií

Volebné obvody pre voľby do orgánov Košického
samosprávneho kraja, počet poslancov v nich,
sídlo volebnej komisie Košického samosprávneho
kraja a sídla obvodných volebných komisií, ktoré
určilo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho
kraja dňa 24. 6. 2013 boli zaslané 462 obciam
a mestám v Košickom kraji, Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky, obvodným úradom
v Košickom kraji ako aj Štatistickému úradu
Slovenskej republiky za účelom ich zverejnenia.
Reštrukturalizácia
dlhodobých
záväzkov
hradených z dodávateľských úverov (PPP 2007)
bola zrealizovaná, dohoda o reštrukturalizácii
č. 17/(0092/CC/2013 bola podpísaná
dňa
9. 7. 2013.
Uznesenie splnené. V zmysle schváleného
uznesenia bol zisk z hospodárenia ponechaný ako
nerozdelený zisk minulých rokov.

583/2013

Reštrukturalizácia
dlhodobých
záväzkov z dodávateľských úverov –
PPP 2007

584/2013

Správa o hospodárení Správy
nebytových priestorov, spoločnosť
s ručením obmedzeným za obdobie
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
Správa o hospodárení Správy majetku
Košického samosprávneho kraja,
spol. s r. o. za obdobie od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2012
Rozšírenie
nájmu
nebytových
priestorov
na
Strojárenskej
ulici 3 v Košiciach z dôvodov
hodných osobitného zreteľa

585/2013

588/2013

Uznesenie splnené. V zmysle schváleného
uznesenia bol zisk z hospodárenia ponechaný ako
nerozdelený zisk minulých rokov.
Uznesenie splnené. Dodatok k nájomnej zmluve
s občianskym zdruţením BONA FIDE bol
odsúhlasený Košickým samosprávnym krajom
a podpísaný zmluvnými stranami.

2. Prehľad uznesení v realizácii
2. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 8. 2. 2010
Číslo
uznesenia
22/2010

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

K 15. 7. 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
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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
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
SOŠ
–
Szakközépiskola, 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 7 364,54 € (zníţenie čerpania
z dôvodu vrátenia neoprávnených výdavkov
a vrátenia nevyčerpaných prostriedkov podľa
záverečného zúčtovania projektu),
 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 20 047,19 €,
 Stredná odborná škola technická, Kukučínova
23, Košice s projektom „Centrum odborného
24

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 11 144,56 €
(zníţenie čerpania z
dôvodu vrátenia
neoprávnených výdavkov), z toho na beţné
výdavky 8 675,66 € 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 19 911,88 €
(zníţenie čerpania z
dôvodu vrátenia
nevyčerpaných prostriedkov podľa záverečného
zúčtovania 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
20 078,75 €.
Z celkovej schválenej sumy spolufinancovania
bolo do 15. 7. 2013 poukázaných 191 070,40 €.

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

70/2010

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“

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

71/2010

72/2010

73/2010

74/2010

75/2010

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.

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.

Schválenie a
spolufinancovanie Aktivity projektu boli k 30. 6. 2013 ukončené.
projektu s názvom „KRÁĽOVSTVO Prebieha príprava monitorovacej správy.
ROZPRÁVOK“ v rámci Regionálny
operačný program, prioritná os
3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov a infraštruktúra CR
Schválenie a
spolufinancovanie Prebiehajú verejné obstarávania.
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

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. 7. 2013
bolo zo schválenej sumy spolufinancovania
poukázaných 2 470,15 €.
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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, na X. Hospodárskom fóre Ruskom
Krasnojarsku, počas návštevy generálneho
riaditeľa japonskej spoločnosti Mitsui na Úrade
Košického samosprávneho kraja
a fínskej
obchodnej delegácii v mesiaci máj.

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

238/2011

Názov uznesenia

Stav realizácie

Štandardizácia regionálnych kniţníc – Dohľad nad plnením úloh má Verejná kniţnica
strategický materiál
Jana
Bocatia
na
základe
dohodnutého
harmonogramu. Informatívna správa o plnení
úloh v rámci štandardizácie regionálnych kniţníc
bude predloţená na októbrové zasadnutie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Koncepcia
rozvoja
kreatívnej Košický samosprávny kraj v spolupráci s BONA
ekonomiky
v
Košickom FIDE
o.
z.
pripravuje
vybudovanie
samosprávnom kraji
polyfunkčného kultúrneho centra pre podporu
kreatívnej
ekonomiky
v
časti
areálu
na Strojárenskej č. 3 v Košiciach (Tabačka
Kulturfabrik).
Bola
upravená
projektová
dokumentácia. Bude vyhlásená nová súťaţ na
realizáciu rekonštrukcie 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 a tieţ
na
vyhodnotenie
projektu
CREAcTIVE
INNOVATION, ktorý bol podaný v rámci výzvy
Európskej komisie.

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

592/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Plán hospodárskeho a sociálneho Ţiadosti na 16 sektorových stratégií boli podané.
rozvoja Košického samosprávneho Košický samosprávny kraj podľa posledných
kraja – 3. aktualizácia
informácií očakáva rozhodnutie v priebehu
mesiaca júl 2013. Práce na príprave vízie Plánu
Plán hospodárskeho a sociálneho hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre
rozvoja Košického samosprávneho
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452/2008
382/2008

kraja v programovacom období 2007 programovacie obdobie 2014 – 2020 pokračujú.
– 2013, II. aktualizácia
Košický samosprávny kraj pripravuje podklady
pre Národnú stratégiu regionálneho rozvoja.
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 Projekt je momentálne vo fáze uskutočnenia
spolupráce,
podanie
projektu verejného obstarávania na dodávateľa pre
s názvom „Vstúpte k nám“
rekonštrukciu
objektu
DSS
Domko.
Predpokladaný termín zmluvy je október –
november 2013. Ostatné aktivity pokračujú
v zmysle harmonogramu uskutočnenia aktivít.
V mesiaci september 2013 sa pripravujú školenia
na Supervíziu pre zamestnancov DSS v Košickom
samosprávnom kraji.

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

Dňa 28. 6. 2013 zaslal Úrad Košického
samosprávneho kraja na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR písomné oznámenia
o 16 elokovaných pracoviskách existujúcich
pri
6
stredných
odborných
školách
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického
samosprávneho
kraja.
Ministerstvo
tieto
elokované pracoviská v zmysle platnej legislatívy
zaradí do siete.
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372/2012

Politika
súdrţnosti
Európskej Košický samosprávny kraj sa aktívne 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 I.Úsek – Stavebné práce na obnove poškodeného
II/535 v katastrálnom území obce úseku cesty II/535 boli po zimnom období
Mlynky a spôsob financovania
zahájené dňa 8. 4. 2013 zhotoviteľom firmou
Chemkostav a.s. Michalovce. V úseku staničení
4,380 – 4,930 km dĺţky 550 km. boli ukončené
práce na sanácií zosuvného svahu vŕtanými
šachtovými piliermi, nad ktorými sa ukončuje
ţelezobetónový oporný múr, pokračujú práce na
odvodnení cesty vybudovaním priepustov
a následne pristúpi zhotoviteľ na zhotovenie
vrchnej stavby uloţením podloţia a zrealizovaním
krytu vozovky. Termín ukončenia stavby
v zmysle zmluvy o dielo je 15. 8. 2013.
II.Úsek – Na ceste II/535 bolo dňa 17. 4. 2013
odovzdané stavenisko zhotoviteľovi firme
Eurovia SK a.s. Košice na obnovu cesty v úseku
staničenia 2,800 – 4,380 km v dĺţke
1,580 km. V uvedenom úseku cesty boli
zrealizované práce na odvodnení cesty vrátane
obnovy priepustov a bol uloţený nový asfaltový
kryt. Práce boli ukončené 14. 6. 2013 v časovom
predstihu oproti zmluvnému termínu.
Na zabezpečenie financovania boli obstarané
úverové zdroje Slovenskej sporiteľne a. s. vo
výške 1 mil. €. Tieto úverové zdroje boli
ostatnou úpravou rozpočtu zmenené a budú
nahradené
vlastnými
zdrojmi
z rozpočtu
Košického samosprávneho kraja.

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
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Právoplatnosť
kolaudačného
rozhodnutia:
3. 4. 2013. Stavba bola ukončená a odovzdaná do
uţívania. Realizácia projektov prebieha.
Uskutočnilo sa slávnostné odovzdanie ďalších
otvorených zón: Barkóczyho palác, Kniţnica
Hviezdoslavova, Ulička remesiel – Lapidárium.

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. Podľa aktuálnej informácie z riadiaceho
orgánu bolo ukončené odborné hodnotenie
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a začína
ich schvaľovací proces.

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. Podľa aktuálnej informácie z riadiaceho
orgánu bolo ukončené odborné hodnotenie
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a začína
ich schvaľovací proces.

395/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Program
budovania logistického centra pre
agrokomodity 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. Podľa aktuálnej informácie z riadiaceho
orgánu bolo ukončené odborné hodnotenie
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a začína
ich schvaľovací proces.

396/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia
zvýšenia
zamestnateľnosti
prostredníctvom
celoţivotného
vzdelávania v Košickom kraji“

397/2012

Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP
opatrenie 4.1.d – „Štúdia vytvorenia
integrovaného systému nakladania
s odpadmi v Košickom kraji“

398/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia na
zmiernenie
sociálnej
exklúzie
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. Podľa aktuálnej informácie z riadiaceho
orgánu
bolo ukončené odborné hodnotenie
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a začína
ich schvaľovací proces.
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. Podľa aktuálnej informácie z riadiaceho
orgánu bolo ukončené odborné hodnotenie
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a začína
ich schvaľovací proces.
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. Podľa aktuálnej informácie z riadiaceho
orgánu bolo ukončené odborné hodnotenie
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a začína
ich schvaľovací proces.
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399/2012

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

400/2012

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

401/2012

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

402/2012

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“

403/2012

404/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Štúdia
realizovateľnosti Vedecko technologického parku pre Košický kraj“

405/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia
podpory rozvoja dobrovoľníctva
v Košickom kraji“
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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. Podľa aktuálnej informácie z riadiaceho
orgánu bolo ukončené odborné hodnotenie
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a začína
ich schvaľovací proces.
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. Podľa aktuálnej informácie z riadiaceho
orgánu bolo ukončené odborné hodnotenie
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a začína
ich schvaľovací proces.
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. Podľa aktuálnej informácie z riadiaceho
orgánu bolo ukončené odborné hodnotenie
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a začína
ich schvaľovací proces.
Ţiadosť 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. Podľa aktuálnej informácie z riadiaceho
orgánu bolo ukončené odborné hodnotenie
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a začína
ich schvaľovací proces.
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. Podľa aktuálnej informácie z riadiaceho
orgánu bolo ukončené odborné hodnotenie
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a začína
ich schvaľovací proces.
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. Podľa aktuálnej informácie z riadiaceho
orgánu bolo ukončené odborné hodnotenie
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a začína
ich schvaľovací proces.
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. Podľa aktuálnej informácie z riadiaceho
orgánu bolo ukončené odborné hodnotenie
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a začína
ich schvaľovací proces.

417/2012

Spôsob prevodu domu a pozemkov
v k. ú. Stredné Mesto na ulici
Svätoplukova č. 28 v Košiciach na
základe obchodnej verejnej súťaţe
a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaţe

Obchodná verejná súťaţ na predaj nehnuteľností
v k. ú. Stredné Mesto bola vyhlásená s termínom
doručenia súťaţného návrhu do 23. 9. 2013
do 14.30 hod.

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

450/2012

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“

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. Podľa aktuálnej informácie z riadiaceho
orgánu bolo ukončené odborné hodnotenie
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a začína
ich schvaľovací proces.
Spôsob prevodu vlastníctva pozemku Zámer na priamy predaj pozemku je pripravený
v k. ú. Rakovec nad Ondavou na vyhlásenie v II. polroku 2013.
priamym predajom

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

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.

466/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1d – „Štúdia
stabilizácie a rozvoja regionálneho
trhu práce v IT sektore v Košickom
kraji“

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. Podľa aktuálnej informácie z riadiaceho
orgánu bolo ukončené odborné hodnotenie
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a začína
ich schvaľovací proces.

467/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1d – „Inovatívne
finančné nástroje a ich vyuţitie
v podmienkach Košického kraja“

Ţiadosť 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. Podľa aktuálnej informácie z riadiaceho
orgánu bolo ukončené odborné hodnotenie
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a začína
ich schvaľovací proces.
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475/2012

Zrušenie uznesenia č. 258/2011 zo
dňa 18. apríla 2011 - „Obchodná
verejná súťaţ na predaj pozemkov
v Roţňave“, schválenie spôsobu
prevodu vlastníctva pozemku v k. ú.
Roţňava na základe obchodnej
verejnej
súťaţe
a
podmienok
obchodnej verejnej súťaţe

Na základe odporúčania Komisie k hospodáreniu
s majetkom zo dňa 2. 8. 2013 je predmetom
augustového zasadnutia zastupiteľstva materiál
týkajúci sa zrušenia uznesenia a schválenia
spôsobu prevodu a prevodu vlastníctva pozemku
v k. ú. Roţňava na základe obchodnej verejnej
súťaţe.

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

499/2012

500/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

projektu Verejné obstarávanie na stavebné práce je pred
dokončením, dodávateľ stavebných prác bol
vybraný, ale zmluva nebola podpísaná nakoľko sa
v súčasnosti rieši vzťah k pozemkom. Košický
samosprávny kraj obdrţal negatívne stanovisko
od spol. Lesy SR, š. p, ţe nie sú oprávnené udeliť
súhlas na zriadenie cykloturistickej trasy a tým
ani uzatvoriť zmluvný vzťah k nehnuteľnosti/
lesnej ceste do právoplatného skončenia súdneho
sporu so Slánskymi lesmi s.r.o.
Zrušenie uznesenia číslo 418/2012 zo Obchodná verejná súťaţ na predaj nehnuteľností
dňa 16. apríla 2012 – Spôsob prevodu v k. ú. Kráľovský Chlmec bola vyhlásená
budovy a pozemku v k. ú. Kráľovský s termínom doručenia súťaţného návrhu do
Chlmec na ulici Pri štadióne č. 69 23. 9. 2013 do 14.30 hod.
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 Z dôvodu nezaplatenia kúpnej ceny kupujúcim
8. februára 2010 – Schválenie v lehote jej splatnosti, Košický samosprávny kraj
obchodnej verejnej súťaţe na predaj zaslal kupujúcemu dňa 8. 7. 2013 odstúpenie od
areálu
na Popradskej ulici kúpnej
zmluvy.
Odstúpenie
spoločnosť
v Košiciach, schválenie
spôsobu INTEGRAL SOLUTIONS s. r. o. prevzala dňa
prevodu vlastníctva nehnuteľností 11. 7. 2013. Na základe odporúčania komisie
v k. ú. Terasa, na Popradskej ulici 1 k hospodáreniu s majetkom zo dňa 2. 8. 2013 je
v Košiciach na základe obchodnej predmetom augustového zasadnutia zastupiteľstva
verejnej súťaţe a
podmienok materiál týkajúci sa zrušenia uznesenia
obchodnej verejnej súťaţe
a schválenia
spôsobu
prevodu
a prevodu
vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Terasa na
Popradskej ulici v Košiciach na základe
obchodnej verejnej súťaţe.
Spolufinancovanie
Cyklotrasa Veľký Milič
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19. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 17. 12. 2012
Číslo
uznesenia
511/2012

516/2012

518/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

Návrh na zaloţenie Európskeho Začiatkom júna bolo z Úradu vlády doručené
zoskupenia územnej spolupráce Via Rozhodnutie o zápise Európskeho zoskupenia
Carpatia s ručením obmedzeným
územnej spolupráce Via Carpatia do registra.
Uskutočnilo sa výberové konanie na riaditeľa.
Prebehlo prvé Valné zhromaţdenie Zoskupenia,
na ktorom bol zvolený predseda, podpredseda,
riaditeľ a dozorná rada. Do konca novembra
pripraví riaditeľka Zoskupenia plán činnosti
a dorieši technické vybavenie kancelárie, vrátane
personálneho obsadenia.
Informácia o realizácii projektu Prebieha príprava podujatí v rámci programu
EHMK
Terra Incognita: Fest Dupľa, Krásnohorské
hradné dni, Genius Temporis. Úspešne boli
realizované podujatia: Jánske ohne nad Šíravou,
Moldavské dni s večery kráľov.
Návrh na poskytnutie finančného S jednotlivými miestnymi akčnými skupinami
príspevku pre miestne akčné skupiny prebieha rokovanie k pripravenej zmluve
v Košickom kraji na podporu o finančnom príspevku.
realizácie Integrovaných stratégií
rozvoja územia

20. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 25. 2. 2013
Číslo
uznesenia
529/2013

530/2013

Názov uznesenia

Stav realizácie

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
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
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531/2013

532/2013

533/2013

534/2013

464/2012

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
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
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 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
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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. 7. 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 6 518,13 €,
 SOŠ, Komenského 12, Trebišov s projektom
„BioFar – moderný študijný odbor“ zo
schválenej
sumy
na
spolufinancovanie
7 574,38 € bolo poukázaných 2 084,37 €
(zníţenie čerpania z
dôvodu vrátenia

prostriedkov
pri
nesplnení
podmienky
zúčtovania minimálne 50% poskytnutej
zálohovej platby do 6 mesiacov podľa
podmienok zmluvy s národnou agentúrou),
 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 2 631,58 € (zníţenie čerpania
z dôvodu vrátenia prostriedkov pri nesplnení
podmienky zúčtovania minimálne 50%
poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov
podľa
podmienok
zmluvy
s národnou
agentúrou),
 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
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 11 141,61 €,
 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 2 776,74 €
(zníţenie čerpania z
dôvodu vrátenia
prostriedkov
pri
nesplnení
podmienky
zúčtovania minimálne 50% poskytnutej
zálohovej platby do 6 mesiacov podľa
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podmienok zmluvy s národnou agentúrou).
Z celkovej schválenej sumy spolufinancovania
bolo do 15. 7. 2013 poukázaných 41 595,59 €.
536/2013

Vystúpenie
Košického Oznámenie bolo poslané v apríli 2013. Dňa
samosprávneho kraja zo Zdruţenia 11. 7. 2013 bol doručený email, kde je uvedené,
európskych regiónov
ţe Zdruţenie európskych regiónov odsúhlasí
vystúpenie Košického samosprávneho kraja na
svojom najbliţšom zasadnutí na jeseň tohto roku.

21. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 29. 4. 2013
Číslo
uznesenia
554/2013

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

V zmysle schváleného uznesenia sú pripravované
zmluvy o poskytnutí dotácie na príslušný účel
a postupne sú poskytované finančné prostriedky
jednotlivým subjektom. Realizácia podujatí
prebieha.

558/2013

Spolufinancovanie
projektov Projekt bol predloţený dňa 9. 5. 2013, prebieha
z Programu cezhraničnej spolupráce odborné hodnotenie projektu.
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 postúpená na odborné
hodnotenie.

560/2013

Spolufinancovanie
projektov
z ROP – 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 postúpená na odborné
hodnotenie.
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561/2013

562/2013

563/2013

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
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
dokumenty. Informáciu o tom, ktoré projekty
uspeli by mali školy dostať v priebehu mesiacov
august – október 2013.

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

Pre obstaranie a spracovanie Zmien a doplnkov
Územného plánu veľkého územného celku
Košického kraja bol vedením Košického
samosprávneho kraja schválený nasledovný
časový harmonogram prác:
 30. 5. 2013 – oznámenie o začatí obstarávania,
 do 30. 6. 2013 – sumár poţiadaviek, podkladov
a informácií oslovených subjektov (priebeţne
prijímané do 15. 7. 2013),
 do 30. 11. 2013 spracovanie návrhu Zmien
a doplnkov 2014 Územného plánu veľkého
územného celku na prerokovanie v zmysle
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov a zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zabezpečuje
obstarávateľ
–
Košický
samosprávny kraj). Počas prác sa uskutočnia
pracovné rokovania s dotknutými subjektmi,
 v decembri 2013 – verejné prerokovanie
(január 2014 osobitne s
poslancami
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja),
 do 28. 2. 2014 – vyhodnotenie pripomienok,
 do 15. 4. 2014 – zapracovanie pripomienok do
návrhu Zmien a doplnkov 2014 Územného
plánu veľkého územného celku Košického kraja
a predloţenie na preskúmanie územného plánu
na Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a regionálneho rozvoja
SR v zmysle
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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.

569/2013

570/2013

stavebného zákona,
 do 15. 5. 2014 – vyhotovenie čistopisu návrhu
Zmien a doplnkov 2014 Územného plánu
veľkého územného celku Košického kraja na
zasadnutie
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja,
predpokladané
schvaľovanie v Zastupiteľstve Košického
samosprávneho kraja – jún 2014.
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Kúpna zmluva zo strany kupujúceho bola
pozemku v k. ú. Severné Mesto podpísaná a plynie lehota zaplatenia kúpnej ceny.
v Košiciach pre vlastníka garáţe
Prevod vlastníctva nehnuteľností Kupujúci uhradil kúpnu cenu a do katastra
v k. ú. Kysak priamym predajom
nehnuteľností bol podaný návrh na vklad
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.

22. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 6. 2013
Číslo
uznesenia
574/2013

581/2013

582/2013

589/2013

590/2013
571/2013
541/2013

591/2013
542/2013

Názov uznesenia

Stav realizácie

Správa o výsledkoch kontroly za
obdobie apríl a máj 2013
Plán kontrolnej činnosti na obdobie
II. polroka 2013
Rámcová
obsahová
náplň
zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho
kraja
na II. polrok 2013
Plán úloh komisií Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2013
Nájom pozemku v k. ú. Terasa na
Medickej ulici 2 v Košiciach na
základe obchodnej verejnej súťaţe
a podmienky obchodnej verejnej
súťaţe
Zmena uznesenia č. 541/2013 zo dňa
25. februára 2013 – 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

Uznesenie v plnení. Informácia o výsledku
preverenia podnetov bude predloţená na októbrové
zasadnutie
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja.
Príprava zasadnutí zastupiteľstiev v II. polroku
2013 bude realizovaná v intenciách prijatého
uznesenia.

Zmena uznesenia č. 542/2013 zo dňa
25. februára 2013 – Spôsob prevodu
a prevod spoluvlastníckych podielov
k pozemku v k. ú. Stráňany na ul.
Školská 3 v Michalovciach z dôvodov
hodných osobitného zreteľa

Kúpne zmluvy na prevod spoluvlastníckych
podielov k pozemku schválených uznesením
č. 542/2013 boli zaslané kupujúcim. Kupujúci
postupne uhrádzajú kúpne ceny.
Kúpna cena bola kupujúcou uhradená (uznesenie
č. 591/2013).
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Zasadnutia komisií zastupiteľstva v II. polroku
2013 budú obsahovo pripravované podľa plánov
úloh komisií.
V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre
uskutočnenie verejnej obchodnej súťaţe.

Kúpne zmluvy na prevod spoluvlastníckych
podielov k pozemkom schválených uzneseniami
č. 541/2013 a č. 571/2013 boli zaslané kupujúcim.
Kupujúci postupne uhrádzajú kúpne ceny.
Kupujúci uhradil kúpnu cenu a do katastra
nehnuteľností bol podaný návrh na vklad
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho
(uznesenie č. 590/2013).

592/2013

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová
Ves na základe obchodnej verejnej
súťaţe a podmienky obchodnej
verejnej súťaţe

Obchodná verejná súťaţ na predaj nehnuteľností
v k. ú. Spišská Nová Ves
bola vyhlásená
s termínom
doručenia
súťaţného
návrhu
do 23. 9. 2013 do 14.30 hod.

593/2013

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
nehnuteľností na Bačíkovej ulici 7
v Košiciach na základe obchodnej
verejnej
súťaţe
a
podmienky
obchodnej verejnej súťaţe

Obchodné verejné súťaţe na predaj nehnuteľností
na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach boli vyhlásené
s termínom doručenia súťaţných návrhov
do 23. 9. 2013 do 14.30 hod.

594/2013

Zrušenie uznesenia č. 476/2012 zo
dňa 27. augusta 2012 – Spôsob
prevodu vlastníctva nehnuteľností
v k. ú. Stratená na základe obchodnej
verejnej
súťaţe
a
podmienky
obchodnej verejnej súťaţe, schválenie
spôsobu
prevodu
a
prevodu
vlastníctva nehnuteľností v k. ú.
Stratená
z
dôvodov
hodných
osobitného zreteľa pre mesto Dobšiná
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
pozemku v k. ú. Olcnava z dôvodov
hodných osobitného zreteľa
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
pozemku v k. ú. Veľké Kapušany pre
Východoslovenskú distribučnú, a. s.

Kúpna zmluva
bola zaslaná kujúcemu na
pripomienkovanie, prípadne podpísanie.

595/2013

596/2013

Kúpna cena bola kupujúcim zaplatená a kúpna
zmluva bola zaslaná na podpis predsedovi
Košického samosprávneho kraja.
Kúpna zmluva bola zaslaná kupujúcemu na
pripomienkovanie, prípadne podpísanie.

597/2013

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Kúpne ceny boli 4 kupujúcimi zaplatené. Do
pozemkov v k. ú. Hnilčík z dôvodov katastra nehnuteľností bol podaný návrh na vklad
hodných osobitného zreteľa
vlastníckeho práva v prospech 2 kupujúcich.
Ostatným kupujúcim boli kúpne zmluvy zaslané
na podpis.

598/2013

Odplatný prevod akcií Košického
samosprávneho kraja v obchodnej
spoločnosti INTERHOTEL KOŠICE
a. s.
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Po obojstrannom podpísaní zmluvy a vykonaní
príslušných krokov bude uvedená transakcia
premietnutá
do
účtovníctva
Košického
samosprávneho kraja. Návrh kúpnej zmluvy na
predaj
akcií
bol
spracovaný
a zaslaný
kupujúcemu. K uzavretiu kúpnej zmluvy na akcie
zatiaľ z objektívnych dôvodov na strane
kupujúceho nedošlo.

3. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu
uznesení narastajúcim spôsobom
podľa jednotlivých zasadnutí
s aktuálnym stavom k termínu 15. 7. 2013
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zrušené
uznesenia
Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
44/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
98/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010
120/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010
143/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
258/2011 z 9. zasadnutia zo dňa 18. 04. 2011
269/2011 z 10. zasadnutia zo dňa 20. 06. 2011
298/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011
299/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011
300/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011
301/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011
302/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011
341/2011 z 12. zasadnutia zo dňa 17. 10. 2011
418/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
476/2012 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2012

Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK, ktoré
zrušilo predchádzajúce uznesenie
500/2012 zo dňa 22. 10. 2012
410/2012 zo dňa 16. 04. 2012
356/2011 zo dňa 12. 12. 2011
524/2013 zo dňa 25. 02. 2013
475/2012 zo dňa 27. 08. 2012
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
420/2012 zo dňa 16. 04. 2012
499/2012 zo dňa 22. 10. 2012
594/2013 zo dňa 24. 06. 2013

4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania
Por. Vypustené uznesenia Zastupiteľstva
číslo Košického samosprávneho kraja zo
sledovania
1.
11/2009 z ustanovujúceho zasadnutia zo dňa
14. 12. 2009
2.
21/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
3.
29/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
4.
30/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
5.
31/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
6.
32/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
7.
33/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
8.
67/2010 z
3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
9. 103/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010
10. 133/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
11. 134/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
12. 136/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
13. 161/2010 zo 6. zasadnutia zo dňa 18. 10. 2010
14. 162/2010 zo 6. zasadnutia zo dňa 18. 10. 2010
15. 165/2010 zo 6. zasadnutia zo dňa 18. 10. 2010
16. 223/2011 z 8. zasadnutia zo dňa 21. 02. 2011
17. 331/2011 z 12. zasadnutia zo dňa 17. 10. 2011
18. 414/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
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Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK,
ktorým zastupiteľstvo súhlasilo vypustiť
zo sledovania predchádzajúce uznesenie
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
150/2010 zo dňa 18. 10. 2010
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
124/2010 zo dňa 30. 08. 2010
548/2013 zo dňa 29. 04. 2013
150/2010 zo dňa 18. 10. 2010
319/2011 zo dňa 17. 10. 2011
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
319/2011 zo dňa 17. 10. 2011
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
454/2012 zo dňa 27. 08. 2012
524/2013 zo dňa 25. 02. 2013

Vysvetlivky
I. Prehľad o realizácii jedného uznesenia zo zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja z I. volebného obdobia (len prehľad uznesenia v etape realizácie).
II. Volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2005 – 2009
1. Prehľad splneného uznesenia (strana 4).
2. Prehľad uznesení v realizácii (strana 5 – 19).
3. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí s aktuálnym stavom k termínu
15. 7. 2013 (strana 19 – 20).
4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 20).
III. Volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2009 – 2013
1. Prehľad o splnených uzneseniach v štruktúre podľa jednotlivých zasadnutí – len
prehľad splnených od poslednej predloţenej informatívnej správy na 22. rokovaní
zastupiteľstva (strana 21 – 23).
2. Prehľad uznesení v realizácii (strana 23 – 40).
3. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí s aktuálnym stavom k termínu
15. 7. 2013 (strana 41).
4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 41).
Košice 5. 8. 2013
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