Informácia
o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predkladá sa prehľad o stave plnenia 53 uznesení z celkového počtu prijatých 765 uznesení
v II. volebnom období a z III. volebného obdobia je štatisticky v realizácii sledovaných
spolu 53 uznesení z celkového počtu prijatých 637 uznesení. Vo IV. volebnom období je
štatisticky v realizácii sledovaných spolu 62 uznesení z celkového počtu prijatých 156
uznesení.

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

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov Spustenie projektu Regionálneho inovačného
Košického samosprávneho kraja centra Ministerstvo práce, sociálnych vecí
2006 – 2013 (priority a opatrenia)
a rodiny SR zastavilo uznesením vlády SR
č. 256/2011. V súčasnosti Košický samosprávny
kraj pracuje na variante transformovať úlohy z
projektu Regionálneho inovačného centra do
portfólia úloh vedeckého parku, Technikom
a Medipark, Prematech a klastrov, ktoré sa
pripravujú pri Technickej univerzite v Košiciach
a Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
resp. do regionálneho projektu Národného
podnikateľského centra.

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
služieb v Košickom kraji na roky je
realizovaná,
pravidelne
monitorovaná
2007 – 2013
a vyhodnocovaná. V súlade s touto koncepciou
prebiehajú napr. jednotlivé etapy optimalizácie
siete
sociálnych
služieb
poskytovaných
zariadeniami
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja. Akčné plány na
rok 2014 sú spracované. V súčasnosti sa realizuje
4. etapa optimalizácie siete sociálnych služieb
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poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti. V októbri 2014 bol ukončený viac
ako ročný proces aktívnej spolupráce Agentúry
na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
so
zariadeniami
sociálnych
služieb
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja a Úradu Košického
samosprávneho kraja pri realizácii koncepcií
rozvoja zariadení sociálnych služieb. Plnenie
koncepcie za rok 2014 bude predložené
zastupiteľstvu v mesiaci apríl 2015.

12. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 11. 6. 2007
Číslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
282/2007 Koncepcia využívania obnoviteľných Košický samosprávny kraj vypracoval spoločný
zdrojov
energie v
Košickom akčný plán pre obnoviteľné zdroje energie
samosprávnom kraji
v súlade s možnosťami a potrebami kraja
a Boršodsko – Abovsko – Zemplínskej župy. Boli
ukončené odborné práce za Košický samosprávny
kraj v dvoch vybraných demonštračných
projektových zámeroch, vo forme plných
marketingových biznis plánov. Na základe analýz
nových operačných programov pre obdobie 2014
– 2020 bude vytvorený podstatne lepší vecný
a finančný rámec pre realizáciu projektov
obnoviteľných zdrojov energie a energetickej
efektívnosti a to cez program Integrovaný
program životného prostredia.

15. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 10. 12. 2007
Číslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
361/2007 Koncepcia rozvoja športu Košického V priebehu októbra sa začali realizovať základné
samosprávneho kraja
kolá
dlhodobých
športových
súťaží
7. ročníka vo volejbale a basketbale dievčat
a chlapcov. V termíne od 29. 9. 2014 do
5. 10. 2014 prebehol 3. ročník MOVE Week-u
(Týždeň pohybu), ktorého myšlienka spočíva
v organizácii rôznych športových/pohybových
podujatí. Na území Košického samosprávneho
kraja sa uskutočnilo podľa dostupných zdrojov 69
takýchto aktivít.
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362/2007

Energetická
politika
samosprávneho kraja

Košického Košický samosprávny kraj pripravuje odborné
podklady pre budúce aktivity energetickej
efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov
energie realizovaných v kraji. V rámci
spoločného akčného plánu pripravil zásobník
investičných zámerov, inovačných zámerov,
vzdelávacích zámerov v oblasti obnoviteľných
zdrojov energie a energetickej efektívnosti
a systematicky sleduje a identifikuje nové trendy
a príležitosti, ktoré postupne tak, ako pôjdu výzvy
pre programovacie obdobie 2014 – 2020 bude
realizovať. V súčasnosti v rámci projektu Clustrat
bol spracovaný návrh pilotného projektu v oblasti
energetickej efektívnosti budov zameraných na
hĺbkovú adaptáciu súčasných budov na budovy
blízke nulovej spotrebe, na čo bude Európska
komisia v programovacom období 2014 – 2020
klásť veľký dôraz, ako aj politík podpory trvalo
udržateľných klastrov.

17. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 28. 4. 2008
Číslo
Názov uznesenia
uznesenia
409/2008 Koncepcia starostlivosti o tradičnú
ľudovú
kultúru
Košického
samosprávneho kraja na obdobie
rokov 2008 – 2015
422/2008 Zámer rozvoja cestnej infraštruktúry
Košického samosprávneho kraja
zo zdrojov EÚ na roky 2008 – 2013

Stav realizácie
Úlohy stanovené v koncepcii sa priebežne plnia.
Neinvestičné aktivity realizujú jednotlivé
kultúrne
organizácie
v
zriaďovateľskej
pôsobnosti v rámci svojej činnosti.
Toho času sa realizujú stavebné práce v rámci
ďalších 6 projektových žiadostí podaných
v marci 2013 v celkovom objeme takmer
23,5 mil. € (cesty KSK 6 – 10 a KSK 12).
Projektové žiadosti o nenávratný finančný
príspevok boli vypracované v zmysle uvedeného
strategického materiálu.

18. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 23. 6. 2008
Číslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
453/2008 Stratégia rozvoja cestovného ruchu Nižšie uvedené aktivity prispievajú k naplneniu
v regióne
Národného
parku úloh vyplývajúcich zo „Stratégie
rozvoja
Slovenský kras
cestovného ruchu v regióne Národného parku
Slovenský kras“:
 Odbor kultúry a cestovného ruchu Úradu
Košického samosprávneho kraja dokončil
mapovanie turistického potenciálu a navštívil
23 zariadení, ktoré poskytujú služby
vo
vidieckom turizme na území kraja. Cieľom
návštevy bolo nielen identifikovať rozsah
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454/2008

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

a úroveň poskytovaných služieb, ale najmä
s majiteľmi diskutovať o problémoch v tomto
segmente a možnostiach riešenia týchto
problémov a zlepšenia stavu. Jedným z prvých
krokov k riešeniu
zlepšenia stavu bolo
informovanie
navštívených
zariadení
o prebiehajúcej výzve pre podnikateľský sektor
v cestovnom ruchu v rámci Operačného
programu
Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast a pozvanie na informačný
seminár k tejto výzve.
 Košický samosprávny kraj v spolupráci
s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n. o.
dňa 30. 9. 2014 úspešne
zorganizoval 7. ročník krajskej konferencie
cestovného ruchu pod názvom: „KSK – partner
v cestovnom
ruchu“.
Hlavnou
témou
konferencie bol príjazdový a domáci cestovný
ruch v SR a na území Košického kraja.
Konferencie sa zúčastnilo spolu 94 účastníkov
z kraja.
Na stavbe „IKD Košice – Námestie Maratónu
mieru – Staničné námestie“
tohto času
prebiehajú stavebné práce na Kuzmányho ulici.
Predpokladaný termín ukončenia stavby je
júl 2015. Stavebné práce na stavbe Terminálu
integrovanej osobnej prepravy Moldava nad
Bodvou prebiehajú – stavenisko bolo odovzdané
dňa 30. 9. 2014.

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

484/2008

487/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja kultúry v Košickom Predloženie správy o plnení Stratégie rozvoja
samosprávnom kraji
kultúry v Košickom samosprávnom kraji je
podmienené
vypracovaním
strategického
materiálu
Optimalizácia
siete
kultúrnych
zariadení. Tento materiál bol po pripomienkach
z porady predsedu Košického samosprávneho
kraja vrátený na dopracovanie odboru kultúry
a cestovného ruchu. Po jeho dopracovaní
a schválení bude predložený zastupiteľstvu.
Koncepcia rozvoja informačných Koncepcia rozvoja informačných systémov
systémov Košického samosprávneho Košického samosprávneho kraja bola schválená
kraja
Ministerstvom financií SR a je povinnou prílohou
projektu Elektronizácia služieb VÚC Košického
samosprávneho kraja.
Koncepcia rozvoja informačných systémov
Košického samosprávneho kraja bude naplnená
realizáciou projektu Elektronizácia služieb VÚC.
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22. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 8. 12. 2008
Číslo
Názov uznesenia
uznesenia
574/2008 Informácia o príprave Regionálnej
surovinovej politiky a o zámere
spoločnosti Tournigan realizovať
dobývanie uránu v lokalite Jahodná
Kurišková

Stav realizácie
V súčasnosti proces verejnej súťaže na
spracovateľa Regionálnej surovinovej politiky
Košického samosprávneho kraja nebol ešte
ukončený. Samosprávny kraj požiadal Úrad pre
verejné obstarávanie o posúdenie procesu
verejného obstarávania. Z tohto dôvodu Úrad
Košického samosprávneho kraja odoslal celú
dokumentáciu verejného obstarávania na Úrad
pre verejné obstarávanie. Vzhľadom na zákonom
stanovené administratívne lehoty je realizácia
projektu ohrozená a konečný termín ukončenia
aktivít projektu 31. 12. 2015 zrejme nebude
možné dodržať. Spoločnosť Ludovika Energy
v súčasnosti realizuje doplňujúci geologický
prieskum, zároveň rieši Štúdiu uskutočniteľnosti
(Feasibility Study) a proces posudzovania
vplyvov na životné prostredie (EIA). Tento
proces bude trvať niekoľko rokov.

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

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

433/2012

Služba na dosiahnutie efektívnosti
a
hospodárnosti pri používaní
tepelnej energie (TE) na školách
a
školských
zariadeniach
v
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja a dosiahnutie
hmotného prospechu a výhody pre
verejného obstarávateľa
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Stav realizácie
Poskytovateľ služieb spoločnosť Dalkia Komfort
a. s. zabezpečoval v sledovanom období energetické
činnosti vyplývajúce z
Rámcovej zmluvy
a z individuálnych zmlúv s cieľom zabezpečenia
tepelného komfortu na
stredných školách
a školských zariadeniach. Konkrétne požiadavky
škôl sú riešené prostredníctvom systému Alstanet,
pomocou ktorého sa sprehľadnil, zefektívnil
a urýchlil spôsob vybavovania technických
a organizačných
problémov na jednotlivých
školách. Od začiatku roka do konca septembra 2014
spoločnosť DALKIA Komfort a. s. riešila
dohromady 666 incidentov na školách a školských
zariadeniach, s ktorými má uzatvorenú individuálnu
zmluvu. Z celkového počtu bolo 629 incidentov
doriešených a v riešení zostáva 37 incidentov.

643/2009

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

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

25. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 6. 2009
Číslo
uznesenia
652/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Projekt „DSS RAMIREZ – Domov sociálnych
služieb Rakovec – miesto pre integráciu, rovnaké
šance a lepší život pre mentálne postihnutých
klientov v Košickom kraji“ – stavebné práce
začali v septembri 2013, postupujú podľa
aktualizovaného harmonogramu.
SO 01 Kaštieľ: ukončené: pokládka strešnej
krytiny, elektroinštalácia, realizácia omietok
a stropných konštrukcií,
SO 02 Spojovacia chodba – ukončené: 1. a 2.
nadzemné podlažie a pokládka strešnej krytiny,
realizácia omietok. Príprava napojenia objektu
SO 02 na SO 03,
SO 03 Jedáleň – realizácia strechy – napojenie na
SO 02, ktorá súvisí s prácami naviac –
rekonštrukcia jedálne, výťahová šachta ukončená.
Po zastrešení je potrebné vybúranie časti
obvodového muriva pre otvorenie a prepojenie
objektov SO 02 a SO 03,
SO 04 Kotolňa – dokončená strecha,
SO 06 Pavilón A – práce ukončené,
SO 07 Pavilón B – dokončovanie fasádnej
omietky po zateplení, oplotenie – ukončené – po
zrealizovaní vnútorných komunikácií realizácia
vstupnej brány s plotovým múrom a parkovisko.
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653/2009

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

Projekt „Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie
energetickej účinnosti v zariadení pre seniorov
a DSS Trebišov“ – zhotoviteľ stavby (firma
Chemkostav
a.
s.)
postupuje
podľa
harmonogramu prác: dodávka interiérového
vybavenia ukončená, do zrekonštruovaných izieb
sa umiestňuje nový nábytok.
Práce na pavilóne A ukončené – dokončovanie
administratívnych priestorov, ktoré neboli
súčasťou realizácie projektu, práce na pavilóne B,
C, D – ukončené.
Dňa 17. 10. 2014 sa uskutočnila obhliadka
celej
stavby
v
rámci
kolaudačného
konania. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť 7. 11. 2014.

654/2009

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

Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia objektu
„DSS Prakovce – Matilda Huta“ – riadiaci orgán
pre Regionálny operačný program neakceptoval
verejné obstarávanie na stavebné práce. Následne
zo strany investora bol podaný podnet na Úrad
pre verejné obstarávanie za účelom vykonania
kontroly
postupu
investorom
zadávanej
podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných
prác pred uzavretím zmluvy.
Úrad pre verejné obstarávanie v lehote 30 dní
nariadil zrušiť použitý postup zadávania zákazky.
Maximálne predĺženie projektu zo strany
riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný
program uplynulo dňa 14. 6. 2014. Projekt sa
nerealizuje.

655/2009

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

Projekt „TIS Technická inovácia služieb
zariadenia pre seniorov a domova sociálnych
služieb“ v súčasnosti je podaná 2. žiadosť
o zmenu projektu a čaká sa na jej schválenie. Na
nové práce bola podpísaná zmluva o dielo na
základe priameho rokovania. Práce sú ukončené,
odstraňujú sa drobné nedostatky. Stavba je po
podpise dodatku k 2. zmenovému konaniu
pripravená na kolaudáciu. Na dodávku
interiérového vybavenia bolo vyhlásené nové
verejné obstarávanie. Na nábytok a rehabilitačné
zariadenia je verejné obstarávanie ukončené, na
vybavenie telocvične sa ukončuje. Na základe
žiadosti o predĺženie realizácie projektu je
predĺžená doba realizácie projektu do 7. 3. 2015.
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656/2009

662/2009

668/2009

669/2009

Stratégia rozvoja cestovného ruchu Nižšie uvedené aktivity prispievajú k naplneniu
v regióne Dolný Zemplín
úloh vyplývajúcich zo „Stratégie
rozvoja
cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín“:
 Odbor kultúry a cestovného ruchu Úradu
Košického samosprávneho kraja dokončil
mapovanie turistického potenciálu a navštívil
23 zariadení, ktoré poskytujú služby
vo
vidieckom turizme na území kraja. Cieľom
návštevy bolo nielen identifikovať rozsah
a úroveň poskytovaných služieb ale najmä
s majiteľmi diskutovať o problémoch v tomto
segmente a možnostiach riešenia týchto
problémov a zlepšenia stavu. Jedným z prvých
krokov k riešeniu
zlepšenia stavu bolo
informovanie
navštívených
zariadení
o prebiehajúcej výzve pre podnikateľský
sektor v
cestovnom ruchu v
rámci
Operačného programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast a pozvanie na informačný
seminár k tejto výzve.
 Košický samosprávny kraj v spolupráci
s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n. o.
dňa 30. 9. 2014 úspešne
zorganizoval 7. ročník krajskej konferencie
cestovného ruchu pod názvom: „KSK – partner
v cestovnom
ruchu“.
Hlavnou
témou
konferencie bol príjazdový a domáci cestovný
ruch v SR a na území Košického kraja.
Konferencie sa zúčastnilo spolu 94 účastníkov
z kraja.
Dramaturgický plán programu Terra Z dramaturgického plánu vychádza Kultúrne
Incognita
centrum Košického samosprávneho kraja pri
koordinácii podujatí programu Terra Incognita
v roku 2014.
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
–
„RE
–
PRE
Spiš – nová generácia“, Hotelová
akadémia,
Radničné
nám.
1,
052 01 Spišská Nová Ves
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 – „Obnova budovy
Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave –
kultúrnej pamiatky“, Gymnázium P. J.
Šafárika, Akademika Hronca 1,
048 01 Rožňava
10

670/2009

671/2009

672/2009

673/2009

674/2009

675/2009

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

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

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

Projekt bol ukončený, priebežne sa podávajú
monitorovacie správy.

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

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

676/2009

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 – „Energo – Racio
Project“,
Športové
gymnázium,
Trieda SNP 104, 041 52 Košice

677/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez
štrukturálnych
fondov
EÚ
– zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola
Regionálny
operačný
program, vypísaná.
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania
–
„Rekonštrukcia
a modernizácia objektu SOŠ –
Szakközepiskola
Grešáková
1
Košice“, SOŠ – Szakközepiskola,
Grešáková 1, 042 13 Košice

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 Rožňava

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja cestovného ruchu Nižšie uvedené aktivity prispievajú k naplneniu
v regióne
Národného
parku úloh vyplývajúcich zo „Stratégie
rozvoja
Slovenský raj
cestovného ruchu v regióne Národného parku
Slovenský raj“.
 Odbor kultúry a cestovného ruchu Úradu
Košického samosprávneho kraja dokončil
mapovanie turistického potenciálu a navštívil
23 zariadení, ktoré poskytujú služby vo
vidieckom turizme na území kraja. Cieľom
návštevy bolo nielen identifikovať rozsah
a úroveň poskytovaných služieb, ale najmä
s majiteľmi diskutovať o problémoch v tomto
segmente a možnostiach riešenia týchto
problémov a zlepšenia stavu. Jedným z prvých
krokov k riešeniu zlepšenia stavu bolo
informovanie
navštívených
zariadení
o prebiehajúcej výzve pre podnikateľský
12

716/2009

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

718/2009

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

722/2009

Spolufinancovanie
projektu
„Elektronizácia
služieb
VÚC
z Operačného
programu
Informatizácia spoločnosti OPIS“
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sektor v cestovnom ruchu v rámci
Operačného programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast a pozvanie na informačný
seminár k tejto výzve.
 Košický samosprávny kraj v spolupráci
s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n. o. dňa 30. 9. 2014 úspešne
zorganizoval 7. ročník krajskej konferencie
cestovného ruchu pod názvom: „KSK –
partner v cestovnom ruchu“. Hlavnou témou
konferencie bol príjazdový a domáci cestovný
ruch v SR a na území Košického kraja.
Konferencie sa zúčastnilo spolu 94 účastníkov
z kraja.
V spolupráci s univerzitami a s Vládou SR
Košický samosprávny kraj hľadá iné cesty, ako
vecný zámer Regionálneho inovačného centra
naplniť, resp. ho zapracovať do novej inovačnej
stratégie Ministerstva hospodárstva SR pre roky
2014 – 2020. V súčasnosti samosprávny kraj
hľadá cestu pre
integráciu – adaptáciu
Regionálneho inovačného centra v rámci nového
Operačného programu Výskum a Inovácie
a projektu Národného podnikateľského centra
realizovať tak, aby sa stal súčasťou inovačného
ekosystému Košického samosprávneho kraja
a novej
inovačnej
stratégie
inteligentnej
špecializácie Košického samosprávneho kraja.
Uznesenie je vecne splnené. Prebieha proces
finančného vysporiadania prijímateľa projektu
„Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre
implementáciu verejných politík prostredníctvom
programov a projektov financovaných EÚ“,
ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj.
Košický samosprávny kraj je partnerom projektu.
Implementácia projektu pokračuje v zmysle
časového
harmonogramu
schváleného
Projektového iniciálneho dokumentu. Prebehli
projektové porady s architektom riešenia, bol
predložený a dohodnutý harmonogram nasadenia
novej verzie správy registratúry a plán zaškolení
na novú verziu. Zároveň prebehli interné
kontrolné prezentácie stavu implementácie
elektronických služieb. Z úrovne riadiaceho
orgánu SORO v spolupráci s Ministerstvom
vnútra SR a Štatistickým úradom SR sa konali
workshopy k
etapám realizácie registra
právnických a fyzických osôb. Vzhľadom na stav
realizácie centrálnych registrov a pripravenosti
na integráciu zostáva v platnosti v blízkej dobe

podanie žiadosti o zmenu v projekte, posun
termínu ukončenia projektu na 10/2015
v harmonograme projektu. V legislatívnej etape
projektu
bolo na októbrovom zasadnutí
zastupiteľstva schválené Všeobecne záväzné
nariadenie
o
zavedení
a
poskytovaní
elektronických služieb.
728/2009

Informácia o stave regionálnej
železničnej dopravy a infraštruktúry
na území Košického samosprávneho
kraja
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Vláda Slovenskej republiky schválila zavedenie
bezplatnej prepravy v železničnej doprave
od 17. 11. 2014 pre deti od 6 do 15 rokov bez
ohľadu na štátnu príslušnosť a miesto trvalého
bydliska, pre žiakov a študentov vo veku
do 26 rokov (za akýmkoľvek účelom na
akejkoľvek trati, aj počas voľných dní a prázdnin,
nielen na cestu do školy a zo školy), všetkých
poberateľov dôchodku podľa Zákona o sociálnom
poistení SR a od 1. 1. 2015 sa zvýšia zľavy pri
traťových predplatných cestovných lístkoch na
cestu do práce a z práce (mesačných/týždenných)
na úroveň 50 % obyčajného cestovného. Podľa
predbežnej analýzy je potenciál úbytku
cestujúcich v autobusovej doprave počas
školského roka takmer 1 535 tisíc cestujúcich
(pri zohľadnení školských prázdnin). Tento počet
cestujúcich môže byť ešte vyšší, nakoľko nie je
možné zistiť počet cestujúcich v dôchodkovom
veku do 70 rokov, ktorí nie sú evidovaní
osobitným cestovným (až po 70. roku veku). Nie
je možné predvídať správanie sa cestujúcej
verejnosti, či uprednostní bezplatnú železničnú
dopravu, ktorej súčasná kvalita sa môže vplyvom
nárastu cestujúcich výrazne znížiť (nedostatok
vozňov, prekračovanie pobytov na zastávkach
z dôvodu nástupu, resp. výstupu cestujúcich,
čistota) alebo bude využívať naďalej autobusovú
dopravu. Z toho dôvodu Úrad Košického
samosprávneho kraja zatiaľ neplánuje vykonať
žiadne opatrenia v prímestskej autobusovej
doprave, kým nebude vykonaná analýza
dopravnej situácie a na základe jej výsledkov
budú vykonané, v spolupráci s autobusovými
dopravcami, ďalšie kroky. Výsledky analýzy
budú zapracované až v zmene v 1. polroku 2015.
Prvé kontrolné cesty po zavedení bezplatnej
prepravy v železničnej doprave neukázali
enormný nárast cestujúcich v železničnej
doprave. Nárast počtu cestujúcich nastal len na
trati Humenné – Košice.

729/2009

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

Proces merania hmotnosti nápravových zaťažení
cestných vozidiel nie je vykonávaný na cestách
II. a III. triedy Košického samosprávneho kraja
od 30. 5. 2014 z dôvodu obnovovania autorizácie
na výkon úradného merania hmotnosti
Slovenskou legálnou metrológiou n. o. Banská
Bystrica. Na základe doterajšieho posudzovania
zariadení na výkon úradného merania vozidiel
váhami Meteor Slovenskou legálnou metrológiou,
uvedené váhy s neautomatickou činnosťou nie je
možné používať na kontrolu celkovej hmotnosti
cestných vozidiel z dôvodu, že neumožňujú také
zapojenie, aby bolo možné použitie váh na
meranie celkovej hmotnosti. Váhy je možné
používať len na kontrolu nápravových zaťažení.
Na základe doterajších zistení pre výkon
komplexného merania celkovej hmotnosti
vozidiel je potrebné uvažovať so zakúpením
2 súprav váh
vhodných pre výkon úradného
merania celkovej hmotnosti a zaťažení náprav
cestných vozidiel.

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

758/2009

759/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Regionálne multifunkčné
Strojárenská
ulica
spolufinancovanie
revitalizácie hnedej zóny

centrum Poslednú výzvu riadiaci orgán (Ministerstvo
Košice, hospodárstva SR) zrušil a stále nebola vyhlásená
projektu nová výzva. Košický samosprávny kraj čaká na
zverejnenie výzvy, v rámci ktorej projekt
opätovne podá.
Spolufinancovanie
projektov Hlavné aktivity projektu boli ukončené. Na
zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, riadiaci orgán bola odoslaná záverečná žiadosť
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho o platbu č. 4 a čaká sa na jej úhradu. Bola
potenciálu regiónov a infraštruktúra uhradená prvá žiadosť o platbu. V súčasnosti sa
cestovného ruchu – „Rekonštrukcia rieši podpis zmluvy na dodatočné práce, ktoré
historickej
účelovej
budovy neboli predmetom predchádzajúcich etáp
Východoslovenského múzea“
rekonštrukcie Východoslovenského múzea, ale sú
potrebné
pre
ich
prepojenie
a celkovú
revitalizáciu tejto jedinečnej historickej budovy.
Práce budú prebiehať postupne tak, aby
neprekážali prevádzke múzea.
Spolufinancovanie
projektov Na stavbe sa realizujú práce na oprave fasády
zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, budovy za prítomnosti reštaurátora, ktorý
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho odborne dohliada na technologický postup. Boli
potenciálu regiónov a infraštruktúra vymenené okná, úprava suterénu a prebieha
cestovného ruchu – „Letohrádok kompletná obnova správcovského domčeka.
Dardanely – revitalizácia areálu
hudobného múzea“
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760/2009

764/2009

Podpisom Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo na
stavebné práce sa predĺžil termín ukončenia
stavebných prác do konca decembra 2014. Na
stavbe sa intenzívne dokončujú práce v podkroví
budovy. Realizujú sa hlavne sadrokartónové
konštrukcie a tepelná izolácia strechy. V prvom
nadzemnom
podlaží
sa
dokončujú
elektroinštalačné práce a vykurovanie.
Spolufinancovanie
projektu Projekt je ukončený, stavebne a finančne
zo štrukturálnych fondov EÚ vysporiadaný s dodávateľom stavby a interiéru.
Rekonštrukcia
Historickej
sály Obstaraný majetok v rámci projektu bol zaradený
Východoslovenskej galérie
do užívania a následne bol zverený do správy
Východoslovenskej galérie Košice protokolom
o odovzdaní a prevzatí. V súčasnosti prebieha
finančné vysporiadanie s riadiacim orgánom pre
Regionálny operačný program. Je podaná žiadosť
o
záverečnú platbu. Zároveň prebieha
vyhodnotenie kontroly zo strany riadiaceho
orgánu pre Regionálny operačný program
uskutočnenej dňa 5. 11. 2014. Na základe
kontroly si riadiaci orgán vyžiadal podklady na
doplnenie od prijímateľa.
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP,
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – „Dom tradičnej
ľudovej kultúry Gemer“

III. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
r. 2009 – 2013
2. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 8. 2. 2010
Číslo
uznesenia
22/2010

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

V súlade s plánom spolufinancovania
boli
poukázané z rozpočtu Košického samosprávneho
kraja nasledovné finančné prostriedky:
 Stredná odborná škola stavebná a geodetická,
Lermontovova 1, Košice s
projektom
„Inovatívne myslenie a vzdelávanie v modernej
strednej
priemyselnej
škole
stavebnej
a geodetickej“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania 24
917,33 € bolo
poukázaných 22 692,44 €,
 Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
Komenského 44, Košice s projektom „Moderná
škola – cesta k zlepšovaniu odborných
kompetencií“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania 11
000,57 € bolo
poskytnutých 7 952,25 €,
 Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice 12
s projektom „Učíme (sa) moderne a efektívne –
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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 19 962,67 €,
 Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8,
Rožňava s projektom „Efektívnosť školského
vzdelávacieho programu – cesta k rozvíjaniu
kľúčových kompetencií žiakov“ zo schválenej
sumy spolufinancovania 18 250 € bolo
poukázaných 13 152,25 €,
 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 7 327,04 €,
 Stredná priemyselná škola, Markušovská cesta
2, Spišská Nová Ves s projektom „Škola pre
život“ zo schválenej sumy spolufinancovania
15 204,55 € bolo poukázaných 10 034,62 €,
 Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
s projektom „Inovácia vzdelávania na Spojenej
škole v Sečovciach“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 21
736,15 € bolo
poukázaných 20 071,33 €,
 Stredná odborná škola technická, Kukučínova
23, Košice s projektom „Centrum odborného
vzdelávania – stavebný odborník budúcnosti“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania
26 289,37 € bolo poukázaných 23 145,11 €,
 Stredná odborná škola – Szakközépiskola,
Moldava nad Bodvou, Hlavná 54, Moldava nad
Bodvou s
projektom „Škola logistiky
a podnikania – potreba každodenná“ zo
schválenej
sumy
na
spolufinancovanie
20 381,61 € bolo poukázaných 9 831,54 €
(došlo k zníženiu výšky spolufinancovania
o 62,63 € z dôvodu vrátenia neoprávnených
výdavkov projektu),
 Spojená škola, Rákocziho 23, Kráľovský
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Chlmec s projektom „Odborne a moderne“ zo
schválenej
sumy
na
spolufinancovanie
26 217,87 € bolo poukázaných 19 911,88 €,
 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
24 148,68 €.
Spolu boli z rozpočtu Košického samosprávneho
kraja poukázané finančné prostriedky v sume
192 724,52 €.

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 €. Zo schválenej
sumy spolufinancovania bolo poukázaných
2 662,35 €.

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

Názov uznesenia
Investičný
profil
samosprávneho kraja

Stav realizácie

Košického Investičný profil pravidelne Úrad Košického
samosprávneho kraja prezentuje na investičných
fórach, posledný krát pri návšteve podnikateľov
a investičnej agentúry zo španielskeho Bilbao
v júli 2014 a v auguste 2014 z ukrajinského
Kremenchuka Poltavský región a v októbri 2014
pri
návšteve
nemeckého
investora
zo strojárenského priemyslu.

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

238/2011

Názov uznesenia

Stav realizácie

Štandardizácia regionálnych knižníc – Výsledky štandardizácie budú zahrnuté do
strategický materiál
navrhnutého procesu optimalizácie kultúrnych
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Koncepcia
rozvoja
kreatívnej Dokumentácia verejnej súťaže na poskytnutie
ekonomiky
v
Košickom služby s názvom: „Expertná štúdia a stratégia pre
samosprávnom kraji
rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja“,
bola zaslaná na kontrolu na Úrad pre verejné
obstarávanie. Prebieha kontrola dokumentácie.
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11. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 8. 2011
Číslo
uznesenia
303/2011

Názov uznesenia

Stav realizácie

Program Švajčiarsko – slovenskej Rekonštrukcia DSS I. etapa bol ukončený
spolupráce,
podanie
projektu v zmysle Zmluvy o dielo 30. mája 2014, druhý
s názvom „Vstúpte k nám“
júnový týždeň sa konalo odovzdanie a prevzatie
diela, 14. októbra 2014 nadobudlo právoplatnosť
kolaudačné rozhodnutie. Objekt je pripravený na
sťahovanie klientov DSS z
prenajatých
priestorov. Súčasne sa pripravuje spustenie
II. etapy rekonštrukcie DSS, t. j. príprava
súťažných podkladov. Verejné obstarávanie na
interiér momentálne prebieha, kúpna zmluva bola
podpísaná 30. 10. 2014.

14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 20. 2. 2012
Číslo
uznesenia
372/2012

378/2012

306/2011

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Pracovná skupina v
sledovanom období
nezasadala. Partnerská dohoda bola odsúhlasená
Bruselom v júni 2014. Informácia o Partnerskej
dohode bola predložená na augustovom zasadnutí
zastupiteľstva. V súčasnom období prebiehajú
negociácie k jednotlivým operačným programom.
Zmena uznesenia č. 306/2011 Schvaľovací proces záverečných žiadostí o platbu
a predloženie projektu
„Ostrovy zatiaľ neukončený.
kultúry, otvorená zóna 4 – Nádvorie
Barkóczyho paláca, knižnica“ podľa
písomného vyzvania ROP – 7.1 –
2012/01, Európske hlavné mesto
kultúry – Košice 2013
Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Regionálny
operačný
program,
prioritná os 7, Európske hlavné mesto
kultúry – Košice 2013

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

V súčasnosti prebieha proces verejného
obstarávania. Dňa 27. 5. 2014 prebehlo otváranie
obálok časti „kritériá“ a následné vyhodnotenie
ponúk zúčastnených uchádzačov. Bol vybratý
úspešný uchádzač, ktorý predložil návrh zmluvy
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394/2012

395/2012

396/2012

397/2012

398/2012

399/2012

400/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Externá štúdia
a stratégia pre rozvoj kreatívnej
ekonomiky Košického kraja“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Program
budovania logistického centra pre
agrokomodity v Košickom kraji“

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

o dielo. Projektová dokumentácia z verejného
obstarávania bola predložená na SORO, ktoré
Košický samosprávny kraj listom vyzvalo na
zopakovanie verejného obstarávania. Voči tejto
výzve kraj podal odvolanie a požiadal Úrad pre
verejné obstarávanie o vykonanie kontroly pred
podpisom zmluvy. Monitorovacia správa projektu
bola predložená dňa 8. 7. 2014, následne bola
doplnená dňa 6. 8. 2014.
Dokumentácia verejnej súťaže na poskytnutie
služby s názvom: „Expertná štúdia a stratégia pre
rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja“
bola zaslaná na kontrolu na Úrad pre verejné
obstarávanie. Prebieha kontrola dokumentácie.
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim
orgánom vyzval Košický samosprávny kraj
k podpisu zmluvy s dodávateľom služieb, ktorým
je Farmárske fórum. Zmluva o dielo nadobudla
účinnosť dňa 9. 10. 2014. Zhotoviteľ už
uskutočnil 1. zasadnutie rady projektu dňa
22. 10. 2014, kde prezentoval metodiku na
spracovanie úvodných častí štúdie.
Kompletný spis k verejnému obstarávaniu bol na
odporúčanie SORO odoslaný Úradu pre verejné
obstarávanie. Čaká sa na jeho vyhodnotenie.

Bolo vyhlásené
verejné obstarávanie na
zhotoviteľa štúdie. Verejné obstarávanie bolo
ukončené. Kompletná dokumentácia z verejného
obstarávania bola odoslaná na kontrolu Úradu pre
verejné obstarávanie. Výsledok kontroly sa
predpokladá do konca roka 2014.
Schválenie
kofinancovania V súčasnosti prebieha príprava podkladov
sektorových stratégií v rámci výzvy k podpisu zmluvy so spracovateľom.
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia na
zmiernenie
sociálnej
exklúzie
v Košickom kraji“
Schválenie kofinancovania sektoro- Proces verejného obstarávania na riešiteľa štúdie
vých stratégií v rámci výzvy ROP bol ukončený a dokumentácia z procesu
opatrenie 4.1.d – „Stratégia trvalej verejného obstarávania bola dňa 28. 8. 2014
udržateľnosti financovania ciest II. predložená na riadiaci orgán. Zatiaľ Košický
a III. triedy v Košickom kraji“
samosprávny
kraj
nebol
vyrozumený
o výsledkoch kontroly.
Schválenie
kofinancovania V rámci verejnej súťaže na poskytnutie služby bol
sektorových stratégií v rámci výzvy vybratý
zhotoviteľ.
Prebieha
kontrola
ROP opatrenie 4.1.d – „Regionálna dokumentácie z verejného obstarávania
inovačná stratégia Košického kraja
2013 – 2020“
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401/2012

402/2012

403/2012

404/2012

405/2012

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

V súčasnosti proces verejnej súťaže na
spracovateľa Regionálnej surovinovej politiky
nebol ešte ukončený. Samosprávny kraj požiadal
Úrad pre verejné obstarávanie o posúdenie
procesu verejného obstarávania. Z tohto dôvodu
Úrad Košického samosprávneho kraja odoslal
celú dokumentáciu verejného obstarávania na
Úrad pre verejné obstarávanie. Vzhľadom na
zákonom stanovené administratívne lehoty je
realizácia projektu ohrozená a konečný termín
ukončenia aktivít projektu 31. 12. 2015 zrejme
nebude možné dodržať.
Schválenie
kofinancovania V súčasnosti od 10. 7. 2014 prebieha kontrola
sektorových stratégií v rámci výzvy dokumentácie verejného obstarávania.
ROP opatrenie 4.1.d – „Plán
využívania obnoviteľných zdrojov
energie v Košickom kraji z pohľadu
udržateľnosti
a
energetickej
efektívnosti“
Schválenie
kofinancovania Bola vyhlásená nová verejná súťaž na poskytnutie
sektorových stratégií v rámci výzvy služby.
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia
a realizácia marketingu pre Košický
samosprávny kraj“
Schválenie
kofinancovania V rámci verejnej súťaže na poskytnutie služby bol
sektorových stratégií v rámci výzvy vybratý zhotoviteľ. Dokumentácia z verejného
ROP opatrenie 4.1.d – „Štúdia obstarávania bola zaslaná na riadiaci orgán na
realizovateľnosti Vedecko technolo- kontrolu a na Úrad pre verejné obstarávanie ku
gického parku pre Košický kraj“
finálnej kontrole dokumentácie.
Schválenie
kofinancovania Na základe skutočností zistených pri kontrole
sektorových stratégií v rámci výzvy procesu
verejného
obstarávania
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia sprostredkovateľský orgán pod riadiacim
podpory rozvoja dobrovoľníctva orgánom pre Regionálny operačný program
v Košickom kraji“
vyzval Košický samosprávny kraj na zrušenie
predmetného
verejného
obstarávania
a zopakovanie procesu verejného obstarávania.
Opakovanie verejného obstarávania
je
v počiatočnom procese.

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. Akčné plány na
2012 – 2015
rok 2014 boli spracované a prezentované
zdravotnej komisii.
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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“

V rámci verejnej súťaže na poskytnutie služby bol
vybratý zhotoviteľ. Dokumentácia z verejného
obstarávania bola zaslaná na riadiaci orgán na
kontrolu a na Úrad pre verejné obstarávanie ku
finálnej kontrole dokumentácie. Prebieha kontrola
dokumentácie.

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

Názov uznesenia
Spolufinancovanie
Cyklotrasa Veľký Milič

Stav realizácie
projektu Zdĺhavé
majetkoprávne
vysporiadanie
je
ukončené, následne bola podpísaná zmluva
o dielo so zhotoviteľom stavby. Je schválená
zmena rozpočtu projektu riadiacim orgánom
programu
Maďarská
republika/Slovenská
republika a následne je uzavretý dodatok
k zmluve o dielo, ktorý rieši navýšenie rozsahu
stavebných prác. Taktiež je uzavretá nová zmluva
o dielo (priamym rokovaním so zhotoviteľom),
ktorá rieši navýšenie prác, ktoré neboli
zazmluvnené v pôvodnej zmluve. Stavebné práce
sú pred ukončením.

19. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 17. 12. 2012
Číslo
uznesenia
518/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

Návrh na poskytnutie finančného
príspevku pre miestne akčné skupiny
v Košickom kraji na podporu
realizácie Integrovaných stratégií
rozvoja územia

Miestne akčné skupiny dostali finančný príspevok
v zmysle prísľubu. Všetky Miestne akčné skupiny
realizujú sľúbené aktivity podľa svojho
harmonogramu s drobnými úpravami, ktoré sú
riešené formou dodatkov.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Stavebné práce prebiehajú. Kvôli stavbám
vodovodov a kanalizácií došlo k úprave časových
harmonogramov v obciach Zlatá Idka, Geča –
Čaňa, Hýľov, Nižný Klatov. Stavebné práce
v ostatných úsekoch ciest prebiehajú podľa
harmonogramu. Plánované ukončenie väčšiny
stavebných prác je v stavebnej sezóne 2014,
stavby v synergii so stavbami vodovodov sú
plánované do 6/2015 v zmysle zmluvy o dielo.
Podrobná informácia k implementácii projektov
Cesty KSK 6 – 10 a Cesty KSK 12 je predmetom
decembrového zasadnutia zastupiteľstva.
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530/2013

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

Stavebné
práce
prebiehajú
v zmysle
harmonogramu. Rozostavanosť stavieb je
v objeme takmer 80 %. Boli ukončené dva balíky
stavebných prác a platba na predfinancovanie
v objeme 3,169 mil. € bola uhradená
zhotoviteľovi.
Podrobná
informácia
k implementácii projektov Cesty KSK 6 – 10
a Cesty KSK 12 je predmetom decembrového
zasadnutia zastupiteľstva.

531/2013

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

Stavebné
práce
prebiehajú
v zmysle
harmonogramu. Rozostavanosť je v najvyššom
objeme takmer 90 % úsekov ciest. Boli ukončené
stavebné práce a podaná prvá žiadosť o platbu
Zároveň prebehla úhrada za práce v objeme 30 %
z celkovej ceny diela. V mesiaci september bola
ukončená ďalšia časť stavby v objeme 34 %
z ceny diela a podaná druhá žiadosť o platbu.
Podrobná informácia k implementácii projektov
Cesty KSK 6 – 10 a Cesty KSK 12 je predmetom
decembrového zasadnutia zastupiteľstva.

532/2013

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

Stavebné
práce
prebiehajú
v zmysle
harmonogramu. Rozostavanosť je v objeme 90 %.
Boli ukončené stavebné práce a podaná prvá
žiadosť o platbu. Zároveň prebehla úhrada za
práce v objeme 25 % z celkovej ceny diela.
V mesiaci september bola ukončená ďalšia časť
stavby v objeme 30 % z ceny diela a podaná
druhá žiadosť o platbu. Aktuálne prebiehajú práce
v okrese Sobrance. Podrobná informácia k
implementácii projektov Cesty KSK 6 – 10
a Cesty KSK 12 je predmetom decembrového
zasadnutia zastupiteľstva.

533/2013

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

Stavebné práce prebiehajú v zmysle schváleného
harmonogramu. Rozostavanosť je v objeme 70 %.
V mesiaci september bola ukončená prvá časť
stavieb a podaná prvá žiadosť o platbu. Podrobná
informácia k implementácii projektov Cesty KSK
6 – 10 a Cesty KSK 12 je predmetom
decembrového zasadnutia zastupiteľstva.

534/2013

Zmena
uznesenia
Zastupiteľstva V súlade s plánom spolufinancovania boli
Košického
samosprávneho
kraja poukázané z rozpočtu Košického samosprávneho
č. 464/2012 zo dňa 27. augusta 2012 kraja nasledovné finančné prostriedky:
Intenzita pomoci – spolufinancovanie  Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol
stredných
škôl
v zriaďovateľskej
Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca
pôsobnosti
samosprávneho
kraja
1, Rožňava s projektom „Gymnázium P. J.
v rámci operačného programu:
Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia“

464/2012
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Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma
systému vzdelávania a odbornej
prípravy, Opatrenie 1.1: Premena
tradičnej školy na modernú
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zo schválenej sumy na spolufinancovanie 12
132,04 € bolo poukázaných 11 525,42 €,
 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 9 442,98 €,
 SOŠ, Komenského 12, Trebišov s projektom
„BioFar – moderný študijný odbor“ zo
schválenej sumy na spolufinancovanie
7 574,38 € bolo poukázaných 6 027,89 €,
 SOŠ, Ostrovského 1, Košice s projektom
„Inovácia vzdeláv.
procesu na základe
požiadaviek trhu práce – AMOS“ zo
schválenej sumy na spolufinancovanie
21 126,60 € bolo poukázaných 8 810,84 €,
 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 18 770,02 €,
 SOŠ obchodu a služieb, Námestie slobody 12,
Sobrance s projektom „Inovatívne metódy
a digitalizácia vzdelávania pre potreby trhu
práce SOŠ obchodu a služieb, Sobrance“ zo
schválenej sumy na spolufinancovanie
11 749,72 € bolo poukázaných 7 170,83 €,
 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 9 976,99 €,
 SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1,
Košice s projektom „Vzdelaný stavbár
a geodet na trhu práce“ zo schválenej sumy
23 357,59 € bolo poukázaných 18 293,14 €,
 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 1 008,99 €,
 SOŠ
veterinárna,
Námestie
mladých
poľnohospodárov 2, Košice – Barca
s projektom „Moderní mladí veterinári“ zo
schválenej sumy na spolufinancovanie
11 704,28 € bolo poukázaných 10 890,27 €.
Spolu boli z rozpočtu Košického samosprávneho
kraja poukázané finančné prostriedky v sume
101 917,37 €.

21. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 29. 4. 2013
Číslo
uznesenia
558/2013

559/2013

560/2013

Názov uznesenia

Stav realizácie

Spolufinancovanie
projektov
z Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika – Slovenská
republika 2007 – 2013 – „Obnova
ciest k hraničnému prechodu SR –
MR Veľký Kamenec – Pácin“

Proces verejného obstarávania zhotoviteľa
stavebných prác je ukončený. Dokumentácia
z procesu verejného obstarávania bola doručená
na riadiaci orgán na kontrolu pred podpisom
zmluvy o dielo. Predpoklad začiatku realizácie
stavebných prác je v stavebnej sezóne roka 2014
– podľa poveternostných podmienok. Podľa
Zmluvy o nenávratný finančný príspevok je
termín ukončenia stavebných prác do 5/2015.
Projekt nebol schválený pre nedostatok
finančných prostriedkov na uvedenú výzvu.
V prípade novej výzvy bude projekt opätovne
podaný.

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

Prebieha kontrola dokumentácie na riadiacom
orgáne. Toho času je ukončený proces verejného
obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác.
Predpoklad zahájenia stavebných prác a ich
ukončenie bolo v stavebnej sezóne roka 2014
avšak pre administratívne procesy bude tento
termín
upravený.
Podrobná
informácia
k implementácii projektov Cesty KSK 6 – 10
a Cesty KSK 12 je predmetom decembrového
zasadnutia zastupiteľstva.

22. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 6. 2013
Číslo
uznesenia
589/2013

593/2013

Názov uznesenia

Stav realizácie

Nájom pozemku v k. ú. Terasa na
Medickej ulici 2 v Košiciach na
základe obchodnej verejnej súťaže
a podmienky obchodnej verejnej
súťaže
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
nehnuteľností na Bačíkovej ulici 7
v Košiciach na základe obchodnej
verejnej
súťaže
a
podmienky
obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie splnené – zmluvné strany Správa
mestskej zelene Košice, Školský internát Medická
2, Košice a HTC Aréna, s. r. o., so sídlom Na
Hôrke 408/1, Košice – Kavečany podpísali
nájomnú zmluvu.
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľností (celok č. 4) bude v I. polroku 2015
po komplexnom riešení dvora v areáli na
Bačíkovej ulici 7 v Košiciach odporúčanom
komisiou k hospodáreniu s majetkom dňa
16. 9. 2014.
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23. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 26. 8. 2013
Číslo
uznesenia
609/2013

Názov uznesenia

Stav realizácie

Plán rozvoja a modernizácie ciest II. Proces
dopracovávania
Integrovaného
a III. triedy na území Košického regionálneho operačného programu, ktorý zahŕňa
samosprávneho kraja
oblasť dopravnej infraštruktúry a verejnej osobnej
dopravy pre budúce programovacie obdobie
naďalej pokračuje. Toho času bola dopracovaná aj
Regionálna integrovaná územná stratégia.
Košický samosprávny kraj vyvíja maximálne
úsilie s cieľom zabezpečiť finančné zdroje pre
oblasť ciest II. a III. triedy a verejnej osobnej
dopravy v programovacom období 2014 – 2020.
Predpokladom zapracovania tejto problematiky
bolo
spracovanie strategických dokumentov
samosprávnych krajov pre oblasť rozvoja
a modernizácie ciest vo svojej kompetencii. Tieto
dokumenty, vrátane zásobníkov stavieb, slúžili
ako podklad pre prerozdelenie alokácie v rámci
Integrovaného
regionálneho
operačného
programu. V ďalšom kroku prebehli selekcie
zásobníkov v zmysle nastavených kritérií,
základným kritériom schváleným Európskou
komisiou je podpora ciest spájajúcich centrá
osídlenia s nadradenou infraštruktúrou TEN-T
(transeurópska dopravná sieť).

24. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 30. 9. 2013
Číslo
uznesenia
623/2013

Názov uznesenia

Stav realizácie

Memorandum o vzájomnej spolupráci V procese plnenia Zastupiteľstvo Košického
k riešeniu pavilónu v areáli NsP samosprávneho
kraja
schválilo
založenie
Štefana Kukuru a. s. Michalovce
obchodnej spoločnosti Nová nemocnica, a. s.
Predmetom
decembrového
zasadnutia
zastupiteľstva je materiál, ktorého obsahom je
návrh na zmenu názvu obchodnej spoločnosti,
schválenie nepeňažného vkladu Košického
samosprávneho kraja do obchodnej spoločnosti
a tiež aj návrh stanov obchodnej spoločnosti.
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25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 21. 10. 2013
Číslo
uznesenia
631/2013

635/2013
450/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy Nižšie uvedené aktivity prispievajú k naplneniu
a cykloturistiky
v
Košickom úloh vyplývajúcich zo „Stratégie
rozvoja
samosprávnom kraji
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom
kraji“:
 dňa 31. 10. 2014 Košický samosprávny kraj
ukončil realizáciu projektu „Zriadenie
cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce
v regióne Veľkého Miliča s využitím
jestvujúcich ciest a ich obnovu“. V rámci
projektu
bola
vytvorená
obnovou
a dobudovaním sieť cykloturistických trás
v dĺžke 17,1 km,
 dňa 24. 9. 2014 sa v Bratislave uskutočnilo
zasadnutie medzirezortnej skupiny pre rozvoj
cyklistickej dopravy a cykloturistiky,
 v dňoch 24. – 25. 9. 2014 sa v Bratislave
konala prezentácia cyklotrasy „EuroVelo11
v Košickom
kraji“
na
celoslovenskej
„Cyklokonferencii 2014“
Zmena uznesenia č. 450/2012 zo dňa Zámer na priamy predaj bude vyhlásený
25. júna 2012 – Spôsob prevodu v priebehu mesiaca december 2014.
vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec
nad Ondavou priamym predajom

IV. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
r. 2013 – 2017

3. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 2. 2014
Číslo
uznesenia
20/2014

Názov uznesenia

Stav realizácie

Návrh na schválenie splatenia odplaty
za
postúpenie
pohľadávok
spoločnosťou Svet zdravia, a. s.
formou investícií a rozšírenie nájmu
hnuteľného majetku z
dôvodu
hodného osobitného zreteľa

Dohoda o vzájomnom započítaní investícií voči
odplate za postúpenie pohľadávok bola
podpísaná. Zároveň dodatky k 3 nájomným
zmluvám, týkajúcich sa rozšírenia nájmu
hnuteľného majetku boli podpísané zmluvnými
stranami. Splnené.
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22/2014

29/2014

30/2014

32/2014

Vystúpenie
Košického Košický samosprávny kraj prezentoval stanovisko
samosprávneho kraja z Karpatského zastupiteľstva na rokovaní valného zhromaždenia
euroregiónu Slovensko
Karpatského euroregiónu Slovensko. Košický
samosprávny kraj zostáva formálne členom do
konca roka 2014 v zmysle platných stanov
združenia.
Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva
Rozhanovce pre Národnú diaľničnú do katastra nehnuteľností v prospech Národnej
spoločnosť, a. s.
diaľničnej spoločnosti, a. s. bol povolený a kúpna
cena bola uhradená dňa 15. 10. 2014.
Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kúpna zmluva bola podpísaná, kúpna cena
Michalovce priamym predajom pre uhradená. Návrh na vklad vlastníckeho práva do
KEREX s. r. o.
katastra nehnuteľností bude podaný v súlade
s dohodou zmluvných strán po vykonaní
technických úprav kupujúcim.
Spôsob prevodu vlastníctva pozemku Zámer na priamy predaj pozemku bol vyhlásený
v k. ú. Veľké Kapušany priamym s termínom doručenia súťažných návrhov do
predajom
3. 11. 2014 do 14.00 hod. V stanovenom termíne
bola doručená 1 ponuka. Vyhodnotenie zámeru
bolo na zasadnutí komisie k hospodáreniu
s majetkom dňa 11. 11. 2014, ktorá odporučia
zastupiteľstvu schváliť prevod vlastníctva
pozemku v k. ú. Veľké Kapušany pre Annu
Jaremovú za kúpnu cenu 1 100 €. Materiál je
predložený
na
decembrové
zasadnutie
zastupiteľstva.

43/2014

Spolufinancovanie
projektov
zo Projekt schválený. Prebieha proces prípravy
štrukturálnych fondov EÚ Regionálny a podpisu zmluvy s riadiacim orgánom.
operačný program, Prioritná os: 3.
Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov a infraštruktúra cestovného
ruchu – „Astronomický areál –
rekonštrukcia Moussonovho domu
a parku“

44/2014

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych fondov EÚ Regionálny
operačný program, Prioritná os: 3.
Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov a infraštruktúra cestovného
ruchu – „Kaštieľ v Trebišove –
obnova národnej kultúrnej pamiatky“
Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych fondov EÚ Regionálny
operačný program, Prioritná os: 3.
Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov a infraštruktúra cestovného
ruchu
–
„Zážitkové
centrum
SENTINEL v Rožňave“

45/2014

28

Projekt schválený. Prebieha proces prípravy
a podpisu zmluvy s riadiacim orgánom.

Projekt schválený. Prebieha proces prípravy
a podpisu zmluvy s riadiacim orgánom.

46/2014

Spolufinancovanie
projektov
zo Projekt schválený. Prebieha proces prípravy
štrukturálnych fondov EÚ Regionálny a podpisu zmluvy s riadiacim orgánom.
operačný program, Prioritná os: 3.
Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov a infraštruktúra cestovného
ruchu – „Provinčný dom v Spišskej
Novej
Vsi
–
rekonštrukcia
a modernizácia“

47/2014

Spolufinancovanie
projektov
zo Projekt schválený. Prebieha proces prípravy
štrukturálnych fondov EÚ Regionálny a podpisu zmluvy s riadiacim orgánom.
operačný program, Prioritná os: 3.
Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov a infraštruktúra cestovného
ruchu – „Rekonštrukcia budovy
hlavného kaštieľa Zemplínskeho
múzea v Michalovciach“

4. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 28. 4. 2014
Číslo
uznesenia
55/2014

Názov uznesenia

Stav realizácie

Významné spoločenské a kultúrne
podujatia v roku 2014 v Košickom
samosprávnom kraji – poskytnutie
dotácií nad 3 300 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 boli pripravené
zmluvy o poskytnutí dotácie na príslušný účel
a poskytnuté finančné prostriedky 24 subjektom,
zmluva s jedným subjektom – Gréckokatolícka
cirkev, farnosť Košice – Nad jazerom je
v realizácii. Nerealizoval sa projekt „Deň
priateľstva“ žiadateľa Mesto Sobrance.
Podujatia prebiehajú v schválených časových
a finančných rámcoch.

59/2014

Predĺženie
platnosti
Programu
hospodárskeho
a
sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho
kraja 2007 – 2013

270/2011

Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho
kraja – 3. aktualizácia

592/2009

Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho
kraja v programovacom období 2007
– 2013, II. aktualizácia

V súčasnosti Košický samosprávny kraj
pripravuje Regionálnu integrovanú územnú
stratégiu. Na základe negociácie z Európskej
komisie riadiaci orgán musí prepracovať prioritnú
oblasť 1. a 4. Integrovaného regionálneho
operačného programu do konca decembra 2014,
čo bude mať vplyv aj na termín spracovania
Regionálnej integrovanej územnej stratégie. Na
Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja začne
Košický samosprávny kraj pracovať v januári
2015.

452/2008
382/2008

Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho
kraja v programovacom období 2007
– 2013, I. aktualizácia
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62/2014

Stratégia
rozvoja
výchovy Košický samosprávny kraj zorganizoval dňa
a vzdelávania v stredných školách 21. 10. 2014 už 3. konferenciu o odbornom
v Košickom samosprávnom kraji
vzdelávaní s názvom: Vzdelávanie – motor na
ceste k prosperite kraja. Zmenou postavenia škôl
v procese ďalšieho rozvoja vzdelávania so
zameraním na potreby trhu práce a priamym
vstupom
zamestnávateľov
do
školských
vzdelávacích programov a tiež schválením
stratégie vzdelávania v Košickom samosprávnom
kraji vznikla potreba hľadania spoločných
priesečníkov pre riešenie vzdelávania tak, aby
končiaci absolventi videli reálnu možnosť
uplatnenia v praxi. Tento cieľ nás priviedol
k osloveniu čo najširšej skupiny odborníkov
a znalcov zo štátnych inštitúcií, samosprávnych
krajov,
vysokých
škôl,
zamestnávateľov,
riaditeľov stredných škôl zo Slovenska
aj zahraničia, ktorí sa konferencie zúčastnili.
Súčasťou konferencie bolo aj podujatie Správna
voľba
povolania,
ktoré
sa
uskutočnilo
v Košiciach. Správna voľba povolania sa konala
aj v mestách Rožňava, Michalovce, Spišská Nová
Ves a Gelnica a jeho súčasťami boli odborné
workshopy pre riaditeľov a výchovných poradcov
základných škôl v regióne.

64/2014

Zmena uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č. 561/2013 zo dňa 29. apríla 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

561/2013
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V rámci tohto uznesenia bolo schválené
spolufinancovanie projektov pre 6 stredných škôl
v celkovej sume 49 844,46 €. V súlade s plánom
spolufinancovania požiadali stredné školy
z rozpočtu Košického samosprávneho kraja
o finančné prostriedky na realizáciu projektových
aktivít:
 SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice
s projektom „Elokované pracoviská SOŠT
Košice – zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
príslušníkov MRK“ zo schválenej sumy
spolufinancovania
12 858,03 € bolo
poukázaných 7 252, 47 €,
 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku,
Kukučínova 23, Košice s
projektom
„Zvyšovanie
vzdelanostnej
úrovne
príslušníkov
MRK
prostredníctvom
moderných foriem vyučovania“ zo schválenej
sumy spolufinancovania 7 624,40 € bolo
poukázaných 4 550, 58 €,
 SOŠ Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava
nad Bodvou s projektom „Moderné remeslo –
cesta k uplatneniu príslušníkov MRK na trhu
práce“ zo schválenej sumy spolufinancovania

65/2014
562/2013

Zmena uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č. 562/2013 zo dňa 29. apríla 2013,
Intenzita pomoci – spolufinancovanie
stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávneho kraja v
rámci
operačného
programu:
Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma
systému
vzdelávania
a odbornej
prípravy, Opatrenie 1.1: Premena
tradičnej školy na modernú
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10 141,60 € bolo poukázaných 3 634,22 €,
 SOŠ Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
s
projektom
„Podpora
vzdelávania
príslušníkov MRK na elokovanom pracovisku
SOŠ – Szakközépiskola v Pribeníku“ zo
schválenej sumy spolufinancovania 5 937,76 €
bolo poukázaných 2 683,42 €,
 Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
s projektom „Podpora sociálnej inklúzie
a ďalšieho vzdelávania príslušníkov MRK“ zo
schválenej sumy spolufinancovania 5 636,83 €
bolo poukázaných 2 936,67 €,
 SOŠ, Prakovce 282, Prakovce s projektom
„Spolu v škole, práci i v živote!“ zo
schválenej sumy spolufinancovania 7 645,84 €
bolo poukázaných 5 115,44 €.
Spolu boli z rozpočtu Košického samosprávneho
kraja poukázané na projektové aktivity stredných
škôl finančné prostriedky v sume 26 172,80 €.
Z
28
schválených
projektov
požiadali
o spolufinancovanie
tieto
stredné
školy
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja v súlade s plánom
spolufinancovania z
rozpočtu Košického
samosprávneho kraja na realizáciu projektových
aktivít:
 SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice
s projektom „Mechanik hasičskej techniky odborník pre záchranu života a majetku
v stavebníctve“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania 9 821,33 € bolo
poukázaných 4 388, 47 €,
 SOŠ Ostrovského 1, Košice s projektom
„Modernizácia
vzdelávania
v
SOŠ
Ostrovského 1 v Košiciach v súlade
s potrebami vzdelanostnej spoločnosti“ zo
schválenej
sumy
spolufinancovania
14 671,12 € bolo poukázaných 3 067,75 €,
 SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce
s projektom „Vzdelanie – investícia do
budúcnosti“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania 21 785,32 € bolo
poukázaných 4 252,05 €,
 SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová
Ves s projektom „Drevárka – kvalitné
a moderné
odborné
vzdelávanie“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania
15 690,13 € bolo poukázaných 6 421,06 €,
 SOŠ, Hviezdoslavova 5, Rožňava s projektom
„Neučíme sa pre školu, ale pre život (Seneca)“
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zo schválenej sumy spolufinancovania vo
výške 15 571,43 €
bolo poukázaných
3 594,59,
SOŠ J. Szakkayho, Grešákova 1, Košice
s projektom „Inovatívne formy vzdelávania“
zo schválenej sumy spolufinancovania
6 443,91 € bolo poukázaných 2 255,32 €,
SOŠ
veterinárna,
Nám.
mladých
poľnohospodárov 2, Košice s projektom
„Mladý veterinár v praxi“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 15 099,33 € bolo
poukázaných 4 461,10 € (došlo k zníženiu
výšky spolufinancovania o 2 222,11 €
z dôvodu vrátenia nezúčtovanej zálohovej
platby ASFEU),
SOŠ, Učňovská 5, Košice – Šaca s projektom
„Modernizácia odbornej prípravy absolventov
pre priemyselnú výrobu“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 22 204,48 €
bolo
poukázaných 6 052,63 €,
Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
s projektom „Modernizácia vzdelávacieho
procesu v Spojenej škole na základe
požiadaviek trhu práce“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 20 621,17 €
bolo
poukázaných 6 102,16 €,
SZŠ, Moyzesova 17, Košice s projektom
„Viac vedieť + viac poznať = lepšie pomáhať“
zo schválenej sumy spolufinancovania
16 865,41 € bolo poukázaných 3 892,10 €,
Konzervatórium,
Exnárova
8,
Košice
s projektom „IVKE – Inovácia Vzdelávania
Konzervatória Exnárova“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 12 467,45 € bolo
poukázaných 2 716,11 €,
Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15,
Košice s projektom „Inovácia obsahu a metód
vzdelávania
prispôsobená
potrebám
vedomostnej spoločnosti“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 16 428,03 €
bolo
poukázaných 7 537,89 €,
SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice
s projektom „Moderná výučba – základ
perspektívneho absolventa“ zo schválenej
sumy spolufinancovania 3 055,68 € bolo
poukázaných 1 150,11 € (došlo k zníženiu
výšky spolufinancovania o 237,63 € z dôvodu
vrátenia nezúčtovanej zálohovej platby
ASFEU),
SPŠ elektrotechnická, Komenského 44,
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Košice s projektom „Škola pre prax“ zo
schválenej sumy spolufinancovania 9 877,93 €
bolo poukázaných 4 078,04 €,
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1,
Spišská Nová Ves s projektom „Cesta
k modernej škole“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 20 587,50 €
bolo
poukázaných 8 970,26 €,
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
s projektom „Moderná škola = úspešný
absolvent“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania
17 733,79 € bolo
poukázaných 4 103,89 €, (došlo k zníženiu
výšky spolufinancovania o 4 103,90 €
z dôvodu vrátenia nezúčtovanej zálohovej
platby ASFEU),
Obchodná akadémia, Komenského 18,
Trebišov s projektom „Moderná škola –
životný úspech“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 10 852,69 € bolo
poukázaných 3 066,89 €, (došlo k zníženiu
výšky spolufinancovania o 935 € z dôvodu
vrátenia nezúčtovanej zálohovej platby
ASFEU),
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
s projektom „Spájame teóriu a skúsenosti pre
prax“ zo schválenej sumy spolufinancovania
7 067,88 € bolo poukázaných 5 025,37 €,
Gymnázium, Lorenczova 46, Krompachy
s projektom „Moderné vzdelávanie - najlepšia
investícia“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania 9 334,16 € bolo
poukázaných 3 538,10 €,
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice s projektom
„SAPARE AUDE - Odváž sa byť múdrym“
zo schválenej sumy spolufinancovania
19 598,02 € bolo poukázaných 4 331,58 €,
Gymnázium, SNP 1, Gelnica s projektom
„Kľúč k inovatívnemu vzdelávaniu“ zo
schválenej sumy spolufinancovania 8 310,83 €
bolo poukázaných 1 918,07 €,
Gymnázium, Poštová 9, Košice s projektom
„GYMPOS – moderná cesta k úspechu“ zo
schválenej
sumy
spolufinancovania
17 442,53 € bolo poukázaných 5 603,53 €,
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
s projektom „Využívanie inovatívnych metód
pre rozvoj zručností v prírodovedných
predmetoch žiakov Gymnázia v Trebišove“ zo
schválenej
sumy
spolufinancovania

75/2014

79/2014

81/2014

10 490,62 € bolo poukázaných 3 684,21 €,
 Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika
Hronca 1, Rožňava s projektom „Kvalitou
vzdelávania otvárame brány VŠ“ zo
schválenej sumy spolufinancovania 9 886,36 €
bolo poukázaných 3 646,16 €,
 Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18,
Kráľovský Chlmec s projektom „Synergia
vedomostí a praxe – hlavné atribúty
vzdelávania na Gymnáziu v Kráľovskom
Chlmci“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania 10 817,38 € bolo
poukázaných 4 078,95 €,
 Obchodná akadémia, ul. Akademika Hronca
8, Rožňava s projektom „OA Rožňava moderná škola“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 14 145,39 € bolo
poukázaných 5 350,79 €,
 SOŠ, Mierová 727, Strážske s projektom
„Moderná škola – cesta ku kvalitnému
vzdelávaniu, kvalita vo vzdelávaní, úspech
našich absolventov na trhu práce“ zo
schválenej sumy spolufinancovania 6 025,22 €
bolo poukázaných 2 346,53 €,
 Gymnázium P. Horova, Masarykova 1,
Michalovce s projektom „GPH – Scientia pro
Vita“ zo schválenej sumy spolufinancovania
21 699,11 € bolo poukázaných 5 535,30 €.
Spolu boli z rozpočtu Košického samosprávneho
kraja poukázané na projektové aktivity stredných
škôl finančné prostriedky v sume 121 169,01 €.
Spôsob
prevodu
a
prevod Kúpna zmluva bola kupujúcimi podpísaná
spoluvlastníckych
podielov a očakáva sa úhrada kúpnych cien.
k pozemkom v k. ú. Spišská Nová
Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej
Novej Vsi
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená
nehnuteľností v k. ú. Vyšný Medzev s termínom doručenia súťažných návrhov
na základe obchodnej verejnej súťaže do 3. 11. 2014 do 14.30 hod. V stanovenom
a podmienky obchodnej verejnej termíne nebola doručená ponuka. Vyhodnotenie
súťaže
obchodnej verejnej súťaže bolo na zasadnutí
komisie k hospodáreniu s majetkom dňa
11. 11. 2014, ktorá odporučila opätovne vyhlásiť
obchodnú verejnú súťaž za rovnakých
podmienok. Vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže bude v priebehu mesiaca december 2014.
Spôsob
prevodu
vlastníctva Vyhlásenie zámeru bude v priebehu mesiaca
pozemkov v
k. ú. Rakovec december 2014.
nad Ondavou priamym predajom
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82/2014

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Návrh na zrušenie unesenia z dôvodu následného
pozemku v k. ú. Rakovec nad nezáujmu kupujúcej o odkúpenie pozemku
Ondavou
a nezaplatenia kúpnej ceny.

5. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 30. 6. 2014
Číslo
uznesenia
101/2014

105/2014

106/2014

107/2014

Názov uznesenia

Stav realizácie

Memorandum
o
spolupráci Dohoda bude podpisovaná spolu s Prešovským
s Podkarpatským vojvodstvom
samosprávnym krajom. Perspektívne sa zvažuje
vstup Podkarpatského vojvodstva a Prešovského
samosprávneho kraja do EZÚS Via Carpatia.
Podpis dohody Košický samosprávny kraj
očakáva po ukončení regionálnych volieb
v Poľsku a Maďarsku, pravdepodobne v januári
2015.
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva
pozemkov v k. ú. Veľké Kapušany
do katastra nehnuteľností bol povolený dňa
18. 9. 2014.
Spôsob prevodu vlastníctva pozemku Uznesenie splnené. Uznesením č. 147/2014 zo
v k. ú. Spišská Nová Ves priamym dňa 13. 10. 2014 bol schválený prevod vlastníctva
predajom
pozemku pre víťazov zámeru.
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva
pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves do katastra nehnuteľností bol povolený dňa
pre vlastníkov garáže
17. 9. 2014.

6. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 25. 8. 2014
Číslo
uznesenia
112/2014

66/2014

116/2014

Názov uznesenia

Stav realizácie

Oprava uznesenia
č. 66/2014
zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja dňa
28. apríla 2014 v Košiciach – Zmeny
v sieti škôl, školských zariadení,
stredísk praktického vyučovania
a pracovísk praktického vyučovania
Slovenskej republiky – zaradenie
elokovaných pracovísk stredných škôl
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
Financovanie projektov energetickej
efektívnosti infraštruktúry Košického
samosprávneho kraja

Proces zaradenia elokovaných pracovísk do siete
škôl bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR zrealizovaný. Stredné školy
zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces na
týchto pracoviskách v súlade so školským
vzdelávacím programom učebných
odborov,
v ktorých sa žiaci elokovaných pracovísk
vzdelávajú. Vydanie dodatkov k zriaďovacím
listinám stredných škôl, pri ktorých tieto
elokované pracoviská fungujú, sú v štádiu
prípravy.
Úver na financovanie projektov energetickej
efektívnosti bol schválený zo strany Slovenskej
sporiteľne. V súčasnosti prebieha verejné
obstarávanie
na
spracovanie
projektovej
dokumentácie pre DSS. Do konca roka 2014 by
malo prebehnúť verejné obstarávanie na
zhotoviteľa. Do konca roka 2014 je predpoklad
čerpania úverových zdrojov za vyhotovenie
projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou
úverových zdrojov.
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117/2014

122/2014

123/2014

124/2014

125/2014

127/2014

Založenie obchodnej spoločnosti V procese plnenia Zastupiteľstvo Košického
Nová nemocnica Michalovce, a. s.
samosprávneho
kraja
schválilo
založenie
obchodnej spoločnosti Nová nemocnica, a. s.
Predmetom
decembrového
zasadnutia
zastupiteľstva je materiál, ktorého obsahom je
návrh na zmenu názvu obchodnej spoločnosti,
schválenie nepeňažného vkladu Košického
samosprávneho kraja do obchodnej spoločnosti
a tiež aj návrh stanov obchodnej spoločnosti.
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená
nehnuteľností na ul. Kmeťova 30 s termínom doručenia súťažných návrhov
v Košiciach na základe obchodnej do 3. 11. 2014 do 14.30 hod. V stanovenom
verejnej
súťaže
a podmienky termíne nebola doručená ponuka. Vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaže
obchodnej verejnej súťaže bolo na zasadnutí
komisie k hospodáreniu s majetkom dňa
11. 11. 2014, ktorá odporučila opätovne vyhlásiť
obchodnú verejnú súťaž za rovnakých
podmienok. Vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže bude v priebehu mesiaca december 2014.
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená
nehnuteľností na ul. Kmeťova 30 s termínom doručenia súťažných návrhov
v Košiciach na základe obchodnej do 3. 11. 2014 do 14.30 hod. V stanovenom
verejnej
súťaže
a podmienky termíne bolo doručených 7 ponúk. Vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaže
obchodnej verejnej súťaže bolo na zasadnutí
komisie k hospodáreniu s majetkom dňa
11. 11. 2014, ktorá určila víťaza obchodnej
verejnej súťaže spoločnosť ATOMIA INVEST,
s.r.o. Južná trieda 31, 040 01 Košice s navrhnutou
kúpnou cenou 151 000 € a zároveň určila poradie
navrhovateľov. Kúpna zmluva je v štádiu
podpisovania.
Nájom
nebytového
priestoru Uznesenie splnené. Dodatkom k nájomnej zmluve
v zdravotníckom
zariadení bola MUDr. Jaroslavovi Ukropcovi zmenená
v Košiciach
pre
poskytovateľa doba nájmu nebytového priestoru na dobu určitú
zdravotnej starostlivosti
5 rokov.
Zvýšenie
sublimitu
úveru
na Dodatok k úverovej zmluve podpísaný a účinný;
spolufinancovanie projektov EÚ
súhlasné
stanovisko
hlavného
kontrolóra
Košického samosprávneho kraja v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Navýšený limit je už čerpaný podľa aktuálnej
potreby financovania jednotlivých projektov.
Zmeny v sieti škôl, školských Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez
zariadení,
stredísk
praktického zmeny, proces schvaľovania žiadosti je zo strany
vyučovania a pracovísk praktického Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
vyučovania Slovenskej republiky – neukončený.
zaradenie elokovaného pracoviska
Strednej
odbornej
školy,
Markušovská cesta 4, Spišská Nová
Ves
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7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 13. 10. 2014
Číslo
uznesenia
132/2014

134/2014

Názov uznesenia

Stav realizácie

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
Všeobecne
záväzné
nariadenie
Košického samosprávneho kraja
o
zavedení
a
poskytovaní
elektronických služieb a o zmene
a doplnení niektorých všeobecne
záväzných nariadení

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

135/2014

Všeobecne
záväzné nariadenie
Košického samosprávneho kraja
o určení počtu tried prvého ročníka
stredných škôl v územnej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja pre
prijímacie konanie na školský rok
2015/2016

136/2014

Udelenie verejného ocenenia Cena
Košického samosprávneho kraja pre
jednotlivcov a kolektívy v roku 2014

137/2014

Koncepcia rozvoja práce s mládežou
na území Košického samosprávneho
kraja na roky 2015 – 2020

559/2008

Koncepcia rozvoja práce s mládežou
Košického samosprávneho kraja
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Všeobecne záväzné nariadenie po podpise
predsedom Košického samosprávneho kraja bolo
dňa 16. 10. 2014 vyvesené na úradnej tabuli,
zverejnené na webovej stránke Košického
samosprávneho kraja a zároveň bolo zaslané
poslancom
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja, všetkým mestám a obciam
v Košickom kraji a krajskej prokuratúre.
Všeobecne záväzné nariadenie po podpise
predsedom Košického samosprávneho kraja bolo
dňa 16. 10. 2014 vyvesené na úradnej tabuli,
zverejnené na webovej stránke Košického
samosprávneho kraja a zároveň bolo zaslané
poslancom
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja, všetkým mestám a obciam
v Košickom kraji a krajskej prokuratúre.
Splnené uznesenie prípravou slávnostného
zhromaždenia v Štátnom divadle v Košiciach dňa
24. 10. 2014, na ktorom boli odovzdané verejné
ocenenia udelené zastupiteľstvom a predsedom
Košického samosprávneho kraja.
V súlade s platným Akčným plánom rozvoja
práce s mládežou na roky 2012 – 2014 v oblasti
vzdelávania centrum voľného času – regionálne
centrum mládeže aktívne participovalo na
projekte Týždeň vedy a techniky, ktorý sa konal
11. – 16. 11. 2014, účasťou na odbornej
konferencii organizovanej Centrom informácií
vedy a techniky SR príspevkom s názvom „Všetci
pod spoločnou oblohou“, ktorá sa konala
v Planetáriu v
Medzeve. Prostredníctvom
zriadenia modelu planetária v priestoroch Centra
voľného času na Strojárenskej 3 v Košiciach je
zabezpečená udržateľnosť projektu Týždeň vedy
a techniky. V oblastiach rodiny a účasti mládeže
na spoločenskom živote sa realizujú na školách
aktivity, ktoré sú obsahovo začlenené do plánov
práce jednotlivých stredných škôl (napr.
informácie podané na rodičovských združeniach,
aktivity súvisiace s ochranou života a zdravia

138/2014

139/2014

140/2014

141/2014

762/2009

142/2014

143/2014

144/2014

Optimalizácia siete sociálnych služieb
poskytovaných
zariadeniami
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
– 4. Etapa
Vstup Košického samosprávneho
kraja do občianskeho združenia
Východoslovenská
investičná
agentúra, o. z., Nám. Maratónu mieru
1, 040 01 Košice
Zrušenie rozpočtovej organizácie
Kultúrne
centrum
Košického
samosprávneho kraja a pričlenenie
predmetu jej činnosti ku Krajskej
organizácii cestovného ruchu Košický
kraj
Ukončenie realizácie aktivít projektu
Príprava
zberu
a zneškodnenia
odpadov kontaminovaných PCB
látkami vo vybraných lokalitách
okresu Michalovce
Spolufinancovanie projektu Príprava
zberu a zneškodnenia odpadov
kontaminovaných
PCB
látkami
vo vybraných lokalitách okresu
Michalovce
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa
z radov poslancov do rád škôl pri
SOŠ, Rákocziho 23, Kráľovský
Chlmec, SOŠ obchodu a služieb,
Nám. Slobody 12, Sobrance, Strednej
odbornej škole ekonomickej, Stojan
1, Spišská Nová Ves a Strednej
odbornej škole Prakovce 282
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
pozemkov v k. ú. Bidovce pre
Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s.

a iné). Aktivity novej koncepcie na roky
2015 – 2020 sa budú realizovať na budúci rok
prostredníctvom nového Akčného plánu práce
s mládežou, ktorý detailne rozpracováva úlohy vo
všetkých oblastiach schválenej koncepcie.
Zmeny v registri poskytovateľov sociálnych
služieb budú realizované v decembri 2014.
Dodatky k zriaďovacím listinám boli podpísané
dňa 17. 11. 2014.
Vstup
bol
odsúhlasený
zastupiteľstvom.
Pripomienky finančnej komisie boli prerokované
zakladajúcimi členmi a budú prípadne nanesené
na
ustanovujúcom
valnom
zhromaždení
občianskeho združenia.
Vykonávajú sa všetky kroky smerujúce k splneniu
uznesenia.

Postupne sa realizujú administratívne kroky na
ukončenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku na projekt. Pripravuje sa
podpis Dohody o ukončení zmluvného vzťahu
založeného Zmluvou o dielo zo dňa 4. 2. 2013 so
spoločnosťou Geotest Bratislava, spol. s r. o.

Príslušným radám dotknutých škôl boli listom
dňa 30. 10. 2014 oznámené mená poslancov
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
delegovaných zástupcov zriaďovateľa do
jednotlivých rád uvedených stredných škôl.

V katastri nehnuteľností bol povolený vklad
vlastníckeho práva v prospech Národnej
diaľničnej spoločnosti, a. s. a bude zaslaná faktúra
na úhradu kúpnej ceny.
Doplnenie
a zmeny
uznesenia Kúpna zmluva bola zmluvnými stranami
Zastupiteľstva Košického samos- podpísaná a plynie lehota na zaplatenie kúpnej
právneho kraja č. 219/2011 zo dňa 21. ceny.
februára 2011 – Predaj nehnuteľností
v obci Šemša Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a. s.
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145/2014

146/2014

147/2014
148/2014

499/2012

149/2014

592/2013

150/2014

619/2013

151/2014

616/2013

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
pozemku v k. ú. Stredné Mesto
v Košiciach pre Východoslovenskú
distribučnú, a. s.
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
nehnuteľností na Školskej ulici
v Spišskej Novej Vsi na základe
obchodnej
verejnej
súťaže
a podmienky obchodnej verejnej
súťaže
Prevod vlastníctva pozemku v k. ú.
Spišská Nová Ves priamym predajom
Zrušenie uznesenia č. 38/2014 zo dňa
24. februára 2014 a zmena uznesenia
č. 499/2012 zo dňa 22. októbra 2012
– Spôsob prevodu vlastníctva
nehnuteľností v k. ú. Kráľovský
Chlmec na základe obchodnej
verejnej súťaže a
podmienky
obchodnej verejnej súťaže
Zrušenie uznesenia č. 39/2014 zo dňa
24. februára 2014 a zmena uznesenia
č. 592/2013 zo dňa 24. júna 2013 –
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová
Ves na základe obchodnej verejnej
súťaže a podmienky obchodnej
verejnej súťaže
Zrušenie uznesenia č. 41/2014 zo dňa
24. februára 2014 a zmena uznesenia
č. 619/2013 zo dňa 26. augusta 2013
– Spôsob prevodu a
prevod
vlastníctva nehnuteľností v k. ú.
Strážske na základe obchodnej
verejnej súťaže a
podmienky
obchodnej verejnej súťaže
Zmena uznesenia č. 616/2013 zo dňa
26. augusta 2013 – Spôsob prevodu
a prevod vlastníctva pozemku v k. ú.
Rožňava na základe obchodnej
verejnej súťaže a
podmienky
obchodnej verejnej súťaže
Zrušenie uznesenia č. 475/2012 zo
dňa 27. augusta 2012, schválenie
spôsobu prevodu a prevod vlastníctva
pozemku v k. ú. Rožňava na základe
obchodnej
verejnej
súťaže
a podmienky obchodnej verejnej
súťaže
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Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bude
v priebehu mesiaca december 2014.

Kúpna zmluva bola podpísaná a plynie lehota na
zaplatenie kúpnej ceny.
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bude
v priebehu mesiaca december 2014.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bude
v priebehu mesiaca december 2014.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bude
v priebehu mesiaca december 2014.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bude
v priebehu mesiaca december 2014.

152/2014
33/2014

153/2014
34/2014

154/2014
37/2014
417/2012

155/2014
80/2014

156/2014

Zmena uznesenia č. 33/2014 zo dňa
24. februára 2014 – Spôsob prevodu
a prevod vlastníctva nehnuteľností
v k. ú. Nižná Slaná na základe
obchodnej
verejnej
súťaže
a podmienky obchodnej verejnej
súťaže
Zmena uznesenia č. 34/2014 zo dňa
24. februára 2014 – Spôsob prevodu
a prevod vlastníctva nehnuteľností
na ul. Továrenská 2 v Michalovciach
na základe obchodnej verejnej súťaže
a podmienky obchodnej verejnej
súťaže
Zmena uznesenia č. 37/2014 – Zmena
uznesenia č. 417/2012 zo dňa
16. apríla 2012 – Spôsob prevodu
domu a pozemkov v k. ú. Stredné
mesto na ul. Svätoplukova č. 28
v Košiciach na základe obchodnej
verejnej
súťaže
a
schválenie
podmienok obchodnej verejnej súťaže
Zmena uznesenia č. 80/2014 zo dňa
28. apríla 2014 – Spôsob prevodu
a prevod vlastníctva nehnuteľností
v k. ú. Čierna nad Tisou na základe
obchodnej
verejnej
súťaže
a podmienky obchodnej verejnej
súťaže
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves

Košice 27. 11. 2014
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Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bude
v priebehu mesiaca december 2014.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bude
v priebehu mesiaca december 2014.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bude
v priebehu mesiaca december 2014.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bude
v priebehu mesiaca december 2014.

Kúpna zmluva je
zmluvnými stranami.

v štádiu

podpisovania

