Informácia
o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Informácia o plnení uznesení uvádza aktuálny štatistický stav v realizácii uznesení
od 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v mesiaci august 2015, ako
ostatnej vyhodnocujúcej informácie.
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 14. zasadnutia zastupiteľstva
dňa 7. 12. 2015. Ich počet je uvedený pre štatistické sledovanie v časti II. na strane 3,
v časti III. na strane 13 a v časti IV. na strane 22.
Prehľad je s polročnou periodicitou, t. j. so stavom plnenia uznesení k termínu
14. 1. 2016.

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:
 170 uzneseniami poslanci zobrali na vedomie informácie
 490 uznesení je evidenčne vedených ako splnené vrátane uznesení, ktorými boli schválené
prerokované návrhy, správy, resp. informácie
 36 uznesení je v stave realizácie
– uznesenie
č.
410/2008
–
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. 626/2009 – Vytvorenie Fondu udrţateľnosti k projektu SK 0138 –
Obnoviteľné zdroje energie na školách,
– uznesenie č. 720/2009 – Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov
EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 6 Technická pomoc sa sledujú
v ročných intervaloch
 30 uznesení bolo zrušených
 39 uznesení zastupiteľstvo odsúhlasilo vypustiť zo sledovania.
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1. Prehľad uznesení v realizácii
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
sluţieb v Košickom kraji na roky je
realizovaná,
pravidelne
monitorovaná
2007 – 2013
a vyhodnocovaná. Plnenie koncepcie za rok 2015
bude predloţené Zastupiteľstvu KSK v mesiaci
apríl 2016. Koncepcia rozvoja sociálnych sluţieb
v Košickom kraji na roky 2016 – 2020 je
predmetom
februárového
zasadnutia
zastupiteľstva.

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 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 Integrovaný program
ţivotného prostredia. Prvé výzvy boli vyhlásené
v novembri 2015.

15. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 10. 12. 2007
Číslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
361/2007 Koncepcia rozvoja športu Košického V aktuálnom školskom roku 2015/2016 sa
samosprávneho kraja
pokračuje v organizovaní dlhodobých športových
súťaţí v rámci koncepcie rozvoja športu.
Aktuálne prebieha 7. ročník dlhodobých
športových súťaţí, ktorý v I. hracom období,
v termíne od 1. 9. – 31. 12. 2015 zapojil do súťaţí
spolu 73 škôl, 461 druţstiev a 3 636 súťaţiacich
v športoch beh, volejbal, futsal, plávanie a stolný
tenis (chlapci aj dievčatá). Dňa 17. 12. 2015 sa
uskutočnilo stretnutie vedúcich druţstiev
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362/2007

Energetická
politika
samosprávneho kraja

dlhodobých športových súťaţí stredných škôl
Košického samosprávneho kraja v priestoroch
Centra voľného času – Regionálneho centra
mládeţe, ktoré ich organizačne zastrešuje.
Košického Košický samosprávny kraj pripravuje odborné
podklady pre budúce aktivity energetickej
efektívnosti a vyuţívania 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,
systematicky sleduje a identifikuje nové trendy
a príleţitosti, ktoré postupne tak, ako pôjdu výzvy
pre programovacie obdobie 2014 – 2020 bude
realizovať. V súčasnosti samosprávny kraj
pracuje na riešení odborných podkladov (analýza
spotrieb energie a ich hodnotenie) k energetickej
efektívnosti budov v kraji zameraných na
hĺbkovú adaptáciu súčasných budov, ktoré budú
financované z integrovaného programu ţivotné
prostredie a pomocou programu Elena.

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

410/2008

Stav realizácie

Úlohy stanovené v koncepcii sa priebeţne plnia.
Neinvestičné aktivity realizujú jednotlivé
kultúrne
organizácie
v
zriaďovateľskej
pôsobnosti v rámci svojej činnosti. Gemerské
osvetové stredisko na svoju činnosť v oblasti
tradičnej ľudovej kultúry aktívne vyuţíva Dom
tradičnej kultúry Gemera. Kultúrne centrum
Údolia Bodvy a Rudohoria rozvíja aktivity
tradičnej ľudovej kultúry v Košiciach.
Regionálna
inovačná
stratégia V rámci projektu sektorových stratégií
Košického samosprávneho kraja
Regionálnych operačných programov boli
k 30. 9. 2015 ukončené odborné práce na novej
Regionálnej inovačnej stratégii
Košického
samosprávneho kraja 2020, ktorá nadviaţe na
Regionálnu inovačnú stratégiu Košického
samosprávneho kraja z roku 2008. Materiály
s partnermi
na pracovných stretnutiach
a konferenciách
boli
odkomunikované,
pripomienky zapracované do návrhu Regionálnej
inovačnej stratégie Košického kraja 2016+ pre
obdobie 2016 – 2022. Nová Regionálna inovačná
stratégia je predmetom februárového zasadnutia
zastupiteľstva.
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18. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 23. 6. 2008
Číslo
Názov uznesenia
uznesenia
správa
k
projektu
454/2008 Priebeţná
vybudovania
Integrovaného
dopravného
systému
koľajovej
osobnej dopravy v Košickom regióne
a na území mesta Košice

Stav realizácie
Dňa 13. 12. 2015 bol sprevádzkovaný Terminál
integrovanej osobnej prepravy Moldava nad
Bodvou, mesto. Eurobus, a. s. v spolupráci
s Košickým samosprávnym krajom vydal
spoločný cestovný poriadok verejnej osobnej
dopravy a
informačný leták.
Košický
samosprávny kraj pokračuje v rokovaniach
k príprave spoločného prepravného poriadku,
tarifných podmienok a jednotnej tarify.

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 Správa o plnení stratégie bude predloţená po
samosprávnom kraji
schválení materiálu o optimalizácii kultúrnych
organizácií
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja.
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 bude naplnená
realizáciou projektu Elektronizácia sluţieb VÚC.

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

433/2012

Analýza moţnosti uplatnenia systému
EPC pri zabezpečovaní energetickej
úspornosti budov škôl a školských
zariadení
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
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Stav realizácie
Poskytovateľ sluţieb spoločnosť Veolia Energia
Komfort Košice, a. s. ukončil v októbri 2015
prípravu vykurovacieho obdobia 2015/2016.
Konkrétne poţiadavky škôl sú riešené
prostredníctvom systému Alstanet, pomocou
ktorého sa sprehľadnil, zefektívnil a urýchlil
spôsob vybavovania technických a organizačných
problémov na jednotlivých školách. Do konca
decembra 2015 spoločnosť Veolia Energia
Komfort Košice, a. s. riešila dohromady
936 incidentov na školách a školských
zariadeniach, s
ktorými má uzatvorenú
individuálnu zmluvu. Z tohto počtu bolo
doriešených 923 a v riešení zostáva 13
incidentov. Bolo spustené online monitorovanie
interiérových teplôt na 12 školách a prenos na
centrálny dispečing.

626/2009

643/2009

Vytvorenie
Fondu
udrţateľnosti Finančné prostriedky budú prevedené na účet
k projektu SK 0138 – Obnoviteľné Fondu udrţateľnosti, do konca mája 2016 bude
zdroje energie na školách
odoslaná aj následná monitorovacia správa na
Národný kontaktný bod.
Uzatvorenie Zmluvy o zdruţení Zmluva s Fakultou umení Technickej univerzity
právnických osôb medzi Košickým v Košiciach bola uzatvorená. Výzvu, v rámci
samosprávnym krajom a Fakultou ktorej samosprávny kraj plánoval realizovať
umení
Technickej
univerzity projekt
vybudovania
Regionálneho
v Košiciach – vznik Regionálneho multifunkčného centra, riadiaci orgán zrušil
multifunkčného centra v areáli na a nebola vyhlásená nová výzva. Košický
Strojárskej ulici v Košiciach
samosprávny kraj čaká na zverejnenie výzvy,
v rámci ktorej projekt opätovne podá. Boli
zrekonštruované iné časti areálu pre účely
Tabačky Kulturfabrik, polyfunkčného kultúrneho
centra pre podporu kreatívnej ekonomiky, v rámci
ktorého je moţné 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 – ROP
2007 – 2013, Prioritná os 2:
„Infraštruktúra sociálnych sluţieb
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately“

Prebieha proces administratívneho ukončovania
projektu „DSS RAMIREZ – Domov sociálnych
sluţieb Rakovec – miesto pre integráciu, rovnaké
šance a lepší ţivot pre mentálne postihnutých
klientov v Košickom kraji“, bude podaná
záverečná ţiadosť o platbu.

653/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych fondov EÚ – ROP
2007 – 2013, Prioritná os 2:
„Infraštruktúra sociálnych sluţieb
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately“

Prebieha proces administratívneho ukončenia
projektu
„Rekonštrukcia,
modernizácia
a zvýšenie energetickej účinnosti v Zariadení pre
seniorov a DSS Trebišov“. Zároveň bola podaná
záverečná ţiadosť o platbu.

655/2009

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

Projekt „TIS Technická inovácia sluţieb
zariadenia pre seniorov a domova sociálnych
sluţieb“ – dňa 13. 2. 2015 bola stavba
právoplatne skolaudovaná a
je uţívaná.
V súčasnosti sa pripravuje záverečná ţiadosť
o platbu, ktorá bude zaslaná najneskôr do
31. 1. 2016.

662/2009

Dramaturgický plán programu Terra Plnenie dramaturgického plánu programu je
Incognita
v kompetencii Krajskej organizácie cestovného
ruchu. Krajská organizácia cestovného ruchu
vychádza
pri
aktivitách
programu
z dramaturgického plánu.
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668/2009

669/2009

670/2009

671/2009

672/2009

673/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania
–
„RE
–
PRE
Spiš – nová generácia“, Hotelová
akadémia,
Radničné
nám.
1,
052 01 Spišská Nová Ves
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Obnova budovy
Gymnázia P. J. Šafárika v Roţňave –
kultúrnej pamiatky“, Gymnázium P.
J. Šafárika, Akademika Hronca 1,
048 01 Roţňava
Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania
–
„Modernizácia
a rekonštrukcia školy – Oblečieme
tučniaka“, Stredná odborná škola
obchodu a sluţieb, Školská 4,
071 01 Michalovce
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Rekonštrukcia budovy
SPŠH Košice“, Stredná priemyselná
škola hutnícka, Alejová 1, 040 11
Košice
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Pomoc klenotu
Zemplínskeho školstva“, Gymnázium
P. Horova, Masarykova 1, 071 79
Michalovce
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
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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.

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, priebeţne sa podávajú
monitorovacie správy.

674/2009

675/2009

676/2009

677/2009

678/2009

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 – ROP,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Príprava kvalitných
odborníkov v KSK pre sluţby
v automobilovom priemysle (AP)“,
Stredná odborná škola automobilová,
Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Energo – Racio
Project“,
Športové
gymnázium,
Trieda SNP 104, 041 52 Košice
Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania
–„Rekonštrukcia
a modernizácia objektu SOŠ –
Szakközepiskola
Grešáková
1
Košice“, SOŠ – Szakközepiskola,
Grešáková 1, 042 13 Košice
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania
– „V kvalitnejších
podmienkach kvalitnejšia odborná
príprava a vzdelávanie“, Obchodná
akadémia, Akademika Hronca 8,
048 01 Roţňava

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

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

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

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

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

26. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 8. 2009
Číslo
uznesenia
718/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Spolufinancovanie
projektu Košický samosprávny kraj je partnerom projektu
„Zlepšenie kapacity a efektivity „Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre
regionálnej
samosprávy
pri implementáciu verejných politík prostredníctvom
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poskytovaní verejných sluţieb“

720/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
prioritná os 6 Technická pomoc

722/2009

Spolufinancovanie
projektu
„Elektronizácia
sluţieb
VÚC
z Operačného
programu
Informatizácia spoločnosti OPIS“

728/2009

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

729/2009

Koncepcia
merania
hmotnosti
a nápravových zaťaţení cestných
vozidiel na cestách II. a III. triedy vo
vlastníctve Košického samosprávneho
kraja
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programov a projektov financovaných EÚ“,
v ktorom je Banskobystrický samosprávny kraj
prijímateľom. Uznesenie je vecne splnené.
Prebieha proces finančného vysporiadania
prijímateľa.
V rámci projektu Technická pomoc na roky
2014 – 2015 bola podaná ţiadosť o platbu v sume
378 349,01 €. K 30. 11. 2015 bolo refundovaných
95% z tejto nárokovanej sumy. Dňa 28. 1. 2016
bola podaná záverečná ţiadosť o platbu v sume
116 855,47 €.
Na 13. zasadnutí riadiaceho výboru členovia
výboru akceptovali ukončenie hlavných aktivít
projektu. V súčasnosti prebieha fáza kontroly
z úrovne sprostredkovateľského orgánu pod
riadiacim
orgánom
a riadiaceho
orgánu.
Elektronické sluţby Košického samosprávneho
kraja budú postupne nasadzované do produkčnej
prevádzky po ukončení jednotlivých kontrol.
Od 13. 12. 2015 sú v súvislosti so zmenami
v cestovných poriadkoch na trati Turňa nad
Bodvou – Košice zrušené 4 páry Os vlakov
a zároveň je zriadených 7 párov vlakov na trati
Moldava nad Bodvou – Košice. Vyťaţenosť
spojov samosprávny kraj monitoruje, aby
od 2. zmeny cestovného poriadku odo dňa
12. 6. 2016 mohli byť upravené, aby lepšie
zohľadňovali potreby cestujúcich. Autobusoví
dopravcovia v cestovnom poriadku zohľadňujú
poţiadavky samospráv a IDS. Nakoľko aj naďalej
je objednávateľom regionálnej ţelezničnej
dopravy
Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a regionálneho rozvoja SR (podľa Zákona
514/2009 Z. z. § 45 mali byť objednávateľmi
od 1. 1. 2016 samosprávne kraje) sa navrhuje
uznesenie vypustiť zo sledovania.
Správa ciest KSK v súčasnosti nevykonáva
úradné merania vozidiel na cestách II. a III. triedy
vzhľadom na nevyhovujúci technický stav
meradiel. Dôvodom je nesplnenie podmienok
úradného merania
jestvujúcich meracích
zariadení na merania celkovej hmotnosti
a nápravových zaťaţení cestných vozidiel –
nestabilná tolerancia váţivosti pri váţiacich
plošinkách – po kalibrácii nastáva veľká odchýlka
merania oproti skutočnosti a hodnotám na
certifikátoch o overení. Úradom pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR Bratislava nebolo
doporučené vykonávať úradné merania a vydať
autorizáciu
pre Správu ciest Košického

samosprávneho kraja na výkon merania na
cestách II. a III. triedy. Na základe týchto zistení
Správa ciest zaradila do plánu obstarávania
v rámci kapitálových zdrojov zakúpenie váh
vhodných pre výkon úradného merania celkovej
hmotnosti a zaťaţení náprav cestných vozidiel.

27. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 12. 10. 2009
Číslo
uznesenia
759/2009

760/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP,
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – „Letohrádok
Dardanely – revitalizácia areálu
hudobného múzea“
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP,
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – „Dom tradičnej
ľudovej kultúry Gemer“

Stavba bola prevzatá investorom a v súčasnej
dobe prebieha proces kolaudácie. Zároveň bola
podaná ţiadosť o platbu.

Stavebné práce boli ukončené. Bola podaná
záverečná ţiadosť o platbu. Dňa 18. 1. 2016 sa
uskutočnila kontrola na mieste realizácie
projektu. Košický samosprávny kraj bol vyzvaný
na doplnenie ţiadosti o platbu, na čom sa
v súčasnosti pracuje.

2. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu
uznesení narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí
s aktuálnym stavom k termínu 14. 1. 2016
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zrušené uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
6 z
1. ustanovujúceho zasadnutia zo dňa
09. 01. 2006
34 z
2. zasadnutia zo dňa 06. 02. 2006
35 z
2. zasadnutia zo dňa 06. 02. 2006
73 zo 4. zasadnutia zo dňa 03. 04. 2006
77 z
5. mimoriadneho zasadnutia zo dňa
01. 06. 2006
78 z
5. mimoriadneho zasadnutia zo dňa
01. 06. 2006
260 z 11. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2007
265 z 11. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2007
294 z 12. zasadnutia zo dňa 11. 06. 2007
313 z 13. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2007
315 z 13. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2007
352 zo 14. zasadnutia zo dňa 29. 10. 2007
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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

Por.
číslo
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Zrušené uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
368 z 15. zasadnutia zo dňa 10. 12. 2007
433 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
438 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
440 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
536 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
537 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
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
751 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009

Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK,
ktoré zrušilo predchádzajúce uznesenie
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
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
129/2014 zo dňa 13. 10. 2014

3. 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.

66/2006 zo 4. zasadnutia zo dňa 03. 04. 2006
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
220/2007 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
422/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
423/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008

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).
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
354/2007 zo dňa 10. 12. 2007
13/2010 zo dňa 08. 02. 2010
401/2008 zo dňa 28. 04. 2008
627/2013 zo dňa 21. 10. 2013
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
242/2015 zo dňa 24. 08. 2015
503/2012 zo dňa 17. 12. 2012

Por.
číslo
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Vypustené
uznesenia
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
zo sledovania
453/2008 z 18. zasadnutia zo dňa 23. 06. 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
530/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
560/2008 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
565/2008 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
574/2008 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
654/2009 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
656/2009 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
714/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
716/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
727/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
740/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
755/2009 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009
761/2009 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009
763/2009 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009

Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK,
ktorým zastupiteľstvo súhlasilo vypustiť
zo sledovania predchádzajúce uznesenie
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
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
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
367/2012 zo dňa 20. 02. 2012
750/2009 zo dňa 12. 10. 2009
202/2011 zo dňa 21. 02. 2011
201/2015 zo dňa 20. 04. 2015
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
479/2012 zo dňa 22. 10. 2012
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
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 25. zasadnutiach Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja bolo prijatých spolu 637 uznesení. Z tohto počtu:
 187 uzneseniami poslanci zobrali na vedomie informácie
 362 uznesení je evidenčne vedených ako splnené vrátane uznesení, ktorými boli
schválené prerokované návrhy, správy, resp. informácie
 38 uznesení je v stave realizácie
 22 uznesení bolo zrušených
 28 uznesení zastupiteľstvo odsúhlasilo vypustiť zo sledovania.
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1. Prehľad uznesení v realizácii

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 s Technickou univerzitou
v Košiciach pri návšteve v Litve, v máji 2015 na
Inovačnom fóre Baltických krajín Baltic Dynamic
2015. V septembri samosprávny kraj prezentoval
investičný profil riaditeľovi Japonskej investičnej
agentúry JETRO. V súčasnosti samosprávny kraj
zahájil práce na jeho aktualizácii v spolupráci so
Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií
a obchodu
a
VIA
(Východoslovenskou
investičnou agentúrou). Zároveň samosprávny
kraj vypracoval inovačný profil v anglickom
jazyku.

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

238/2011

Názov uznesenia

Stav realizácie

Štandardizácia regionálnych kniţníc – Výsledky štandardizácie budú zahrnuté do
strategický materiál
navrhnutého procesu optimalizácie kultúrnych
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Koncepcia
rozvoja
ekonomiky
v
samosprávnom kraji

kreatívnej V rámci projektu „Expertná štúdia a stratégia pre
Košickom rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja“
bol
vypracovaný rovnomenný analytický
a strategický
dokument
(vrátane
analýz
jednotlivých sektorov kreatívnej ekonomiky),
ktorý bude ďalším, uţ širšie rozpracovaným
podkladom pre realizáciu aktivít podpory rozvoja
kreatívnej ekonomiky. Výstupy a odporúčania
týkajúce sa Východoslovenského múzea boli
prediskutované s riaditeľom a zamestnancami
múzea a s odborom kultúry a cestovného ruchu.
„Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej
ekonomiky Košického kraja“ bola priloţená ako
príloha k „Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky
2016 aţ 2022“ pri jeho schvaľovaní.
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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 Projekt pokračuje v zmysle harmonogramu prác,
spolupráce,
podanie
projektu Dodatok ku Zmluve o dielo na predĺţenie termínu
s názvom „Vstúpte k nám“
realizácie prác do 30. 5. 2016.

14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 20. 2. 2012
Číslo
uznesenia
378/2012

306/2011

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Všetky projekty sú ukončené, záverečné ţiadosti
o platby boli uhradené, okrem projektu „Ostrov
kultúry, Otvorená zóna 1 – Historická účelová
budova Východoslovenského múzea Košice“.

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

394/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Projekt bol ukončený uzavretím Dohody
o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu.
Táto dohoda uţ bola zverejnená aj v centrálnom
registri zmlúv. Projekt sa nerealizuje, preto sa
navrhuje uznesenie vypustiť zo sledovania.

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

V rámci projektu „Expertná štúdia a stratégia pre
rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja“
bol
vypracovaný rovnomenný analytický
a strategický
dokument
(vrátane
analýz
jednotlivých sektorov kreatívnej ekonomiky).
„Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej
ekonomiky Košického kraja“ bola priloţená ako
príloha k „Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky
2016 aţ 2022“ pri jeho schvaľovaní. Bola podaná
záverečná monitorovacia správa projektu.
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395/2012

396/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Program
budovania logistického centra pre
agrokomodity v Košickom kraji“
Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia
zvýšenia
zamestnateľnosti
prostredníctvom
celoţivotného
vzdelávania v Košickom kraji“

Projekt je ukončený. V decembri 2015 boli
spracované a odoslané: záverečná monitorovacia
správa, ţiadosť o zúčtovanie predfinancovania
a ţiadosť
o refundáciu.
Projekt
bude
administratívne a finančne ukončený na jar 2016.
Projekt bol ukončený uzavretím Dohody
o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu.
Táto dohoda uţ bola zverejnená aj v centrálnom
registri zmlúv. Projekt sa nerealizuje, preto sa
navrhuje uznesenie vypustiť zo sledovania.

398/2012

Schválenie
kofinancovania Projekt bude administratívne a finančne ukončený
sektorových stratégií v rámci výzvy na jar 2016.
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia na
zmiernenie
sociálnej
exklúzie
v Košickom kraji“

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“

405/2012

Schválenie
kofinancovania
sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia
podpory rozvoja dobrovoľníctva
v Košickom kraji“

16

„Stratégia trvalej udrţateľnosti financovania ciest
II. a III. triedy v Košickom kraji“ sa skladá z dvoch
častí: analytická časť – I. etapa stratégie,
a návrhová časť – II. etapa stratégie. Stratégia slúţi
ako dôleţitý podklad pri príprave projektov v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu,
ako
aj
ďalších
projektov
modernizácie,
rekonštrukcií, stavebných úprav, správy a údrţby
ciest II. a III. triedy. Zhotoviteľ Výskumný ústav
dopravný a. s. Ţilina ukončil spracovanie stratégie
k 30. 9. 2015.
Projekt „Regionálna inovačná stratégia Košického
kraja 2013 – 2020“ bol 30. 9. 2015 ukončený.
Projektová rada všetky výstupy schválila.
Odborné výstupy a odporúčania samosprávny kraj
vyuţil pri spracovaní nového Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja. Výstupy z Regionálnej
inovačnej stratégie slúţia partnerom z univerzít
a podnikateľského prostredia v
Košickom
samosprávnom kraji ako podklady pre prípravu
nových výskumných a inovačných projektov
z Operačného programu Výskum a inovácie
2014 – 2020. Regionálna inovačná stratégia je
predmetom
februárového
zasadnutia
zastupiteľstva.
Stratégia je spracovaná, finančné prostriedky
budú uhradené formou refundácie. Ţiadosť
o platbu bola predloţená sprostredkovateľskému
orgánu pod riadiacim orgánom. Po schválení
samosprávny kraj očakáva úhradu z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

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

466/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

Priority zdravotnej politiky pre Priority zdravotnej politiky sú
pravidelne
Košický samosprávny kraj na obdobie monitorované a vyhodnocované. Plnenie priorít
2012 – 2015
za rok 2015 bude predloţené zastupiteľstvu
v mesiaci apríl. Priority zdravotnej politiky pre
Košický kraj
na roky 2016 – 2020 budú
predloţené zastupiteľstvu.
Schválenie
kofinancovania „Štúdia stabilizácie a rozvoja regionálneho trhu
sektorových stratégií v rámci výzvy práce v IT sektore v Košickom kraji“ bola
ROP opatrenie 4.1d – „Štúdia k 30. 9. 2015 ukončená. Jej výstupy boli
stabilizácie a rozvoja regionálneho schválené projektovou radou. Odborné závery
trhu práce v IT sektore v Košickom a odporúčania samosprávny kraj vyuţil pri
kraji“
vypracovaní nového Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja v spolupráci s odborom školstva a IT
Valley ich vyuţije pri skvalitnení spolupráce
medzi súkromným a verejným sektorom v oblasti
prípravy rozvoja ľudských zdrojov pre priemysel
v oblasti
informatiky
a
komunikačných
technológií (IKT priemysel).

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

Názov uznesenia
Spolufinancovanie
Cyklotrasa Veľký Milič

Stav realizácie
projektu Projekt bol stavebne ukončený. Monitorovacia
správa na úrovni partnera bola podaná na
ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
začiatkom februára 2015. Zatiaľ samosprávny
kraj nemá informácie o schválení.

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
obsluţnosť regiónov – Cesty KSK 6 –
Košice okolie – napojenie obcí na
Košice

Bola schválená záverečná monitorovacia správa
a uskutočnila sa kontrola na mieste. Kontrola
bola bez zistení nedostatkov. Následne bola
schválená a uhradená záverečná ţiadosť o platbu.
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530/2013

531/2013

532/2013

533/2013

534/2013

464/2012

Schválenie
spolufinancovania
projektov zo štrukturálnych fondov
EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obsluţnosť regiónov – Cesty KSK 7 –
SNV – napojenie obcí na SNV
a Gelnicu
Schválenie
spolufinancovania
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
projektov zo štrukturálnych fondov
EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obsluţnosť regiónov – Cesty KSK 9 –
Michalovce – napojenie obcí na
Michalovce a Sobrance
Schválenie
spolufinancovania
projektov zo štrukturálnych fondov
EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obsluţnosť regiónov – Cesty KSK 10
– Roţňava – napojenie na Roţňavu
Zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK
č. 464/2012 zo dňa 27. augusta 2012
Intenzita pomoci – spolufinancovanie
stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávneho kraja
v rámci OP: Vzdelávanie, Prioritná
os: 1 Reforma systému vzdelávania a
odbornej prípravy, Opatrenie 1.1:
Premena tradičnej školy na modernú
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Bola schválená záverečná monitorovacia správa
a uskutočnila sa kontrola na mieste. Kontrola bola
bez zistení nedostatkov. Následne bola schválená
a uhradená záverečná ţiadosť o platbu.

Bola schválená záverečná monitorovacia správa
a uskutočnila sa kontrola na mieste. Kontrola bola
bez zistení nedostatkov. Následne bola schválená
a uhradená záverečná ţiadosť o platbu.

Bola schválená záverečná monitorovacia správa
a uskutočnila sa kontrola na mieste. Kontrola bola
bez zistení nedostatkov. Následne bola schválená
a uhradená záverečná ţiadosť o platbu.

Bola schválená záverečná monitorovacia správa
a uskutočnila sa kontrola na mieste. Kontrola bola
bez zistení nedostatkov. Následne bola schválená
a uhradená záverečná ţiadosť o platbu.
V súlade s plánom spolufinancovania boli
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 11 046,42 €,
 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 9 337,86 €,
 SOŠ, Komenského 12, Trebišov s projektom
„BioFar – moderný študijný odbor“ zo
schválenej
sumy
na
spolufinancovanie
7 574,38 € bolo poukázaných 6 053,27 €. Tento
projekt je finančne vysporiadaný a ukončený.
 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 15 492,14 € (došlo k zníţeniu
z dôvodu vrátenia neoprávnených výdavkov
a nevyčerpanej časti platby – ukončenie
projektu),
 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 19 608,86 €,
 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 9 527,27,
 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 11 411,62 € (došlo k zníţeniu
z dôvodu vrátenia neoprávnených výdavkov
projektu),
 SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1,
Košice s projektom „Vzdelaný stavbár a geodet
na trhu práce“ zo schválenej sumy 23 357,59 €
bolo poukázaných 19 980,63 € (došlo
k zníţeniu z dôvodu vrátenia nevyčerpanej časti
platby – ukončenie projektu),
 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 12 623,49 €. Škola bola
uznesením
č.
608/2013
zrušená.
Jej
nástupníckou školou je SPŠ dopravná Košice,
ktorá prevzala práva a povinnosti vyplývajúce
z tohto projektu,
 SOŠ
veterinárna,
Námestie
mladých
poľnohospodárov 2, Košice – Barca
s projektom „Moderní mladí veterinári“ zo
schválenej
sumy
na
spolufinancovanie
11 704,28 € bolo poukázaných 11 105,61 €.
Spolu boli z rozpočtu Košického samosprávneho
kraja poukázané na projektové aktivity stredných
škôl finančné prostriedky schválené na
spolufinancovanie v sume 126 187,17 €.
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21. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 29. 4. 2013
Číslo
uznesenia
558/2013

560/2013

Názov uznesenia

Stav realizácie

Spolufinancovanie
projektov
z Programu cezhraničnej spolupráce
MR – SR 2007 – 2013 – „Obnova
ciest k hraničnému prechodu SR –
MR Veľký Kamenec – Pácin“
Spolufinancovanie
projektov
z Regionálneho operačného programu
–
opatrenie
5.1
Regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obsluţnosť regiónov – obnova
ciest vo vybraných oblastiach
postihnutými povodňami – výzva
ROP-5.1.2013/01 „Cesty KSK 12 –
obnova povodňami poškodených ciest
v okrese Gelnica“

Projekt bol ukončený v riadnom termíne. Boli
uskutočnené kontroly na mieste bez zistení a dňa
29. 12. 2015 bola uhradená refundácia na účet
Košického samosprávneho kraja.
Termín ukončenia diela v zmysle zmluvy
o nenávratný finančný príspevok bol dodrţaný.
Riadiacemu orgánu bola predloţená záverečná
monitorovacia správa a záverečná ţiadosť
o platbu.

22. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 6. 2013
Číslo
uznesenia
593/2013

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Návrh na zmenu
uznesenia týkajúceho sa
prevodu celku č. 4 a podmienok obchodnej
verejnej súťaţe je predmetom februárového
zasadnutia zastupiteľstva.

25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 21. 10. 2013
Číslo
uznesenia
635/2013
450/2012

Názov uznesenia

Stav realizácie

Zmena uznesenia č. 450/2012 zo dňa Zámer na priamy predaj
25. júna 2012 – Spôsob prevodu v priebehu I. štvrťroka 2016.
vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec
nad Ondavou priamym predajom
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bude

vyhlásený

2. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu
uznesení narastajúcim spôsobom
podľa jednotlivých zasadnutí
s aktuálnym stavom k termínu 14. 1. 2016
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Zrušené
uznesenia
Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
44/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
69/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
70/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
71/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
72/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
73/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
75/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 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
475/2012 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2012
476/2012 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2012
500/2012 z 18. zasadnutia zo dňa 22. 10. 2012

Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK, ktoré
zrušilo predchádzajúce uznesenie
500/2012 zo dňa 22. 10. 2012
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
86/2014 zo dňa 30. 06. 2014
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
616/2013 zo dňa 26. 08. 2013
594/2013 zo dňa 24. 06. 2013
617/2013 zo dňa 26. 08. 2013

3. 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
21

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

Por. Vypustené uznesenia Zastupiteľstva
číslo Košického samosprávneho kraja zo
sledovania
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. 397/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
19. 401/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
20. 402/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
21. 403/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
22. 404/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
23. 414/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
24. 438/2012 zo 16. zasadnutia zo dňa 25. 06. 2012
25. 467/2012 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2012
26. 559/2013 z 21. zasadnutia zo dňa 29. 04. 2013
27. 609/2013 z 23. zasadnutia zo dňa 26. 08. 2013
28. 624/2013 z 24. zasadnutia zo dňa 30. 09. 2013

Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK,
ktorým zastupiteľstvo súhlasilo vypustiť
zo sledovania predchádzajúce uznesenie
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
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
524/2013 zo dňa 25. 02. 2013
627/2013 zo dňa 21. 10. 2013
627/2013 zo dňa 21. 10. 2013
289/2015 zo dňa 07. 12. 2015
289/2015 zo dňa 07. 12. 2015
49/2014 zo dňa 28. 04. 2014

IV. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2013 – 2017
V tomto volebnom období na 14. zasadnutiach Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja bolo prijatých spolu 308 uznesení. Z tohto počtu:
 99 uzneseniami poslanci zobrali na vedomie informácie
 145 uznesení je evidenčne vedených ako splnené vrátane uznesení, ktorými boli
schválené prerokované návrhy, správy, resp. informácie
 53 uznesení je v stave realizácie
 10 uznesení bolo zrušených
 1 uznesenie zastupiteľstvo odsúhlasilo vypustiť zo sledovania.
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1. Prehľad o splnených uzneseniach
10. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 20. 4. 2015
Číslo
uznesenia
205/2015

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

Významné spoločenské a kultúrne
podujatia v roku 2015 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

Uznesenie splnené. V zmysle schváleného
uznesenia boli pripravené zmluvy o poskytnutí
dotácie na príslušný účel a poskytnuté finančné
prostriedky všetkým subjektom.
Podujatia sa uskutočnili v zmysle schváleného
uznesenia a boli monitorované členmi kultúrnej
komisie a Odborom kultúry a cestovného ruchu
Úradu Košického samosprávneho kraja.

11. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 15. 6. 2015
Číslo
uznesenia
230/2015

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

Rámcová obsahová náplň zasadnutí Príprava
zasadnutí
zastupiteľstiev
Zastupiteľstva
Košického v II. polroku 2015 bola realizovaná v intenciách
samosprávneho
kraja
na prijatého uznesenia.
II. polrok 2015

231/2015

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Rokovania
komisií
zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja v II. polroku 2015 boli obsahovo pripravované
na II. polrok 2015
podľa plánov úloh komisií.

238/2015

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

Uznesenie splnené.
Vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho
bol v katastri nehnuteľností
povolený dňa
12. 1. 2016.

12. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 8. 2015
Číslo
uznesenia
258/2015

259/2015

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

Kúpa spoluvlastníckeho podielu obce Splnené. Vklad vlastníckeho práva v prospech
Kráľovce k stavbe v k. ú. Kráľovce Košického samosprávneho kraja bol v katastri
Košickým samosprávnym krajom
nehnuteľností povolený dňa 11. 12. 2015.
Zámena pozemkov v k. ú. Juţné
Mesto na Alejovej ulici v Košiciach
medzi Košickým samosprávnym
krajom a Arminius s. r. o.
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Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva
v prospech Košického samosprávneho kraja
a Arminius s. r. o. bol v katastri nehnuteľností
povolený dňa 9. 12. 2015.

261/2015

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
nehnuteľností v areáli na Bačíkovej
ulici
7
v
Košiciach
pre
STAVOCHEM s. r. o. Košice

Uznesenie splnené.
Vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho
bol v katastri nehnuteľností
povolený
dňa 10. 12. 2015.

13. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 19. 10. 2015
Číslo
uznesenia
274/2015

280/2015

284/2015

286/2015

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

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
Udelenie verejných ocenení Ceny
Košického samosprávneho kraja pre
jednotlivcov a kolektívy v roku 2015

Uznesenie splnené. V zmysle schváleného
uznesenia boli pripravené zmluvy o poskytnutí
dotácie na príslušný účel a poskytnuté finančné
prostriedky všetkým subjektom.

Splnené uznesenie prípravou slávnostného
zhromaţdenia v Štátnom divadle v Košiciach dňa
27. 11. 2015, na ktorom boli odovzdané verejné
ocenenia udelené zastupiteľstvom a predsedom
Košického samosprávneho kraja.
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva
pozemku v k. ú. Kráľovce
v prospech kupujúcej bol v katastri nehnuteľností
povolený dňa 8. 1. 2016.
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Uznesenie splnené.
pozemkov v k. ú. Niţná Úvrať Vklady vlastníckeho práva v prospech kupujúcich
v Košiciach
boli v katastri nehnuteľností povolené.

14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 7. 12. 2015
Číslo
uznesenia
291/2015

292/2015

294/2015

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

Úprava
rozpočtu
Košického Uznesenie splnené. Úprava rozpočtu na
samosprávneho kraja v roku 2015
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti a Úrad
Košického samosprávneho kraja bola vykonaná
v zmysle schváleného uznesenia.
Návrh
rozpočtu
Košického Uznesenie splnené.
Rozpočet beţných
samosprávneho kraja na roky 2016 – a kapitálových
výdavkov
bol
v zmysle
2018
schváleného uznesenia rozpísaný na jednotlivé
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti a Úrad
Košického samosprávneho kraja v zmysle platnej
rozpočtovej klasifikácie.
Návrh
Všeobecne
záväzného Všeobecne záväzné nariadenie Košického
nariadenia Košického samosprávneho samosprávneho kraja po podpise predsedom
kraja, ktorým sa mení Všeobecne Košického samosprávneho kraja bolo dňa
záväzné
nariadenie
Košického 9. 12. 2015 vyvesené na úradnej tabuli,
samosprávneho kraja č. 18/2012 zverejnené na webovej stránke Košického
o poskytnutí finančných prostriedkov samosprávneho kraja a zároveň bolo zaslané
na mzdy a prevádzku základným poslancom
Zastupiteľstva
Košického
umeleckým
školám,
jazykovým samosprávneho kraja, všetkým mestám a obciam
školám
a školským
zariadeniam v Košickom kraji a Krajskej prokuratúre.
v znení neskorších predpisov
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301/2015

Návrh na vymenovanie
Východoslovenskej
v Košiciach

302/2015

Nájom športových zariadení vo
vlastníctve Košického samosprávneho
kraja z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
pozemku
v
k.
ú.
Byster
v obci Sady nad Torysou pre
vlastníkov rodinného domu

306/2015

riaditeľa Mgr. art. Dorota Kenderová ArtD. nastúpila do
galérie funkcie riaditeľky Východoslovenskej galérie
1. 2. 2016.
Uznesenie splnené.
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia
s majetkom Košického samosprávneho kraja bol
zverejnený.
Uznesenie splnené.
Vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúcich
bol v katastri nehnuteľností
povolený
dňa 18. 1. 2016.

2. Prehľad uznesení v realizácii

3. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 2. 2014
Číslo
uznesenia
30/2014

43/2014

44/2014

Názov uznesenia

Stav realizácie

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.
Spolufinancovanie
projektov
zo Na stavbe sa realizovalo zateplenie fasády
štrukturálnych fondov EÚ Regionálny a strechy. Prebieha realizácia vonkajších
operačný program, Prioritná os: 3. a vnútorných omietok, vysušuje sa murivo
Posilnenie kultúrneho potenciálu a realizujú sa vnútorné inštalácie. Prebiehajú
regiónov a infraštruktúra cestovného práce na výťahovej šachte a na presklenej
ruchu – „Astronomický areál - vstupnej hale. Realizuje sa oplechovanie kupol
rekonštrukcia Moussonovho domu a nové oplotenie. Realizovalo sa plynové odberné
a parku“
zariadenie
a poţiarna
nádrţ.
Interiérové
vybavenie bolo čiastočne dodané, zvyšná časť
bude dodaná aţ po ukončení stavebných prác.
Zároveň bola podaná ţiadosť o platbu.
Spolufinancovanie
projektov
zo Stavebné práce sú v realizácii od 17. 7. 2015 kedy
štrukturálnych fondov EÚ Regionálny bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavby operačný program, Prioritná os: 3. PEhAES a. s., cena stavebných prác je vo výške
Posilnenie kultúrneho potenciálu 2 301 523,09 €, zmluva o dielo bola podpísaná
regiónov a infraštruktúra cestovného dňa 15. 7. 2015. Termín ukončenia stavby podľa
ruchu – „Kaštieľ v Trebišove – zmluvy o dielo bol dňa 15. 1. 2016. Na základe
obnova národnej kultúrnej pamiatky“ oznámenia zhotoviteľa o pripravenosti stavby
bolo dňa 12. 1. 2016 začaté preberacie konanie,
ktoré bolo ukončené 13. 1. 2016. Počas
preberacieho konania sa na stavbe vyskytli vady
a nedorobky, ktoré zhotoviteľ v súčasnej dobe
odstraňuje. Po odstránení vád a nedorobkov sa
uskutoční
kolaudačné
konanie.
Verejné
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45/2014

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“

46/2014

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“

47/2014

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“

obstarávanie na interiérové vybavenie bolo
ukončené prostredníctvom EKS (elektronického
kontraktačného systému) dodávky interiérového
vybavenia boli uskutočnené. Zároveň bola
podaná ţiadosť o platbu.
Stavebné práce na objektoch SO 01 – prístavba
bansko-hutníckej
expozície,
SO
02
–
rekonštrukcia jestvujúcej budovy BM, SO 03 –
vodovodná prípojka a SO 04 – kanalizačná
prípojka boli naplánované k 16. 1. 2016.V
súčasnosti sa realizujú terénne úpravy dvora a
dlaţby chodníkov. Reštaurátorské práce – naviac
práce na fasáde budú realizované kvôli dodrţaniu
technologického postupu v čase vhodných
klimatických podmienok.
Na stavbe sa realizujú práce v zmysle zmluvy o
dielo a schváleného rozpočtu. Pripravuje sa
realizácia podlahových konštrukcií. Na celom
objekte sú nainštalované okenné a dverové výplne
a bolo spustené vykurovanie. Začali sa práce
súvisiace s montáţou výťahu a plošiny pre
imobilných návštevníkov. Bola zrealizovaná
takmer kompletná elektroinštalácia stavby
a niektoré časti stavby sú stavebne pripravené na
konečnú úpravu.
Na stavbe prebehlo búranie podláh v suteréne a na
prvom poschodí. Realizovali sa výkopové práce
pre prípojku plynu a kanalizačnú prípojku.
Prebieha rekonštrukcia oplotenia a reštaurátorské
práce v interiéri aj exteriéri. Realizovalo sa
vyčistenie strešnej krytiny a montáţ okenných
výplní. Z dôvodu nepresnej projektovej
dokumentácie
vznikajú
rozpory
medzi
navrhovaným stavom a skutočnosťou, čo má za
následok vznik neoprávnených výdavkov a je
ohrozený termín ukončenia stavebných prác.
Prebieha dodávka interiérového vybavenia.

4. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 28. 4. 2014
Číslo
uznesenia
64/2014
561/2013

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

V súlade s plánom spolufinancovania poţiadali
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

26

vzdelávania
osôb
s osobitými
spolufinancovania
12 858,03 € bolo
vzdelávacími potrebami, Opatrenie
poukázaných 11 325,86 €,
3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne  SOŠ poľnohospodárstva a sluţieb na vidieku,
príslušníkov
marginalizovaných
Kukučínova 23, Košice s
projektom
rómskych komunít
„Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov
MRK prostredníctvom moderných foriem
vyučovania“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania
7
624,40
€
bolo
poukázaných 7 001,79 € (došlo k zníţeniu
z dôvodu vrátenia nevyčerpanej časti platby
– ukončenie projektu),
 SOŠ Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad
Bodvou s projektom „Moderné remeslo – cesta
k uplatneniu príslušníkov MRK na trhu práce“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania
10 141,60 € bolo poukázaných 6 917,34 €
(došlo
zníţeniu
z
dôvodu
vrátenia
neoprávnených výdavkov projektu),
 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 4 753,03 € (došlo k zníţeniu
z dôvodu vrátenia nevyčerpanej časti platby
– ukončenie projektu),
 Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
s projektom „Podpora sociálnej inklúzie
a ďalšieho vzdelávania príslušníkov MRK“ zo
schválenej sumy spolufinancovania 5 636,83 €
bolo poukázaných 4 354,87 €,
 SOŠ, Prakovce 282, Prakovce s projektom
„Spolu v škole, práci i v ţivote!“ zo schválenej
sumy spolufinancovania 7 645,84 € bolo
poukázaných 6 763,49 €.
Spolu boli z rozpočtu Košického samosprávneho
kraja poukázané na projektové aktivity stredných
škôl finančné prostriedky v sume 41 116,38 €.
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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V súlade s plánom spolufinancovania poţiadali
stredné
školy
z
rozpočtu
Košického
samosprávneho kraja o finančné prostriedky na
realizáciu projektových aktivít:
 SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice
s projektom „Mechanik hasičskej techniky –
odborník pre záchranu ţivota a majetku
v stavebníctve“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania 9 821,33 € bolo
poukázaných 7 042,11 € (došlo k zníţeniu
z dôvodu vrátenia neoprávnených výdavkov
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a nevyčerpanej časti platby – ukončenie
projektu),
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 12 717,46 €,
SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce
s projektom „Vzdelanie – investícia do
budúcnosti“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania 21 785,32 € bolo
poukázaných 20 551,77 €,
SOŠ drevárska, Filinského 7,Spišská Nová
Ves s projektom „Drevárka – kvalitné
a moderné
odborné
vzdelávanie“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania
15 690,13 € bolo poukázaných 11 101,24 €
(došlo k zníţeniu z dôvodu vrátenia
neoprávnených výdavkov a nevyčerpanej časti
platby – ukončenie projektu),
SOŠ, Hviezdoslavova 5, Roţňava s projektom
„Neučíme sa pre školu, ale pre ţivot
(Seneca).“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania vo výške 15 571,43 € bolo
poukázaných 10 332,38 €,
SOŠ J. Szakkayho, Grešákova 1, Košice
s projektom „Inovatívne formy vzdelávania“
zo schválenej sumy spolufinancovania
6 443,91 € bolo poukázaných 5 914,78 €,
(došlo
k zníţeniu
z dôvodu
vrátenia
nevyčerpanej časti platby – ukončenie
projektu),
SOŠ
veterinárna,
Nám.
mladých
poľnohospodárov 2, Košice s projektom
„Mladý veterinár v praxi“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 15 099,33 € bolo
poukázaných 12 899,33 €,
SOŠ, Učňovská 5, Košice – Šaca s projektom
„Modernizácia odbornej prípravy absolventov
pre priemyselnú výrobu“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 22 204,48 €
neboli
poukázané ţiadne finančné prostriedky
z dôvodu zrušenia zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku (doteraz
poukázané
finančné
prostriedky
na
spolufinancovanie boli v plnej výške vrátené),
Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
s projektom „Modernizácia vzdelávacieho
procesu v Spojenej škole na základe
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poţiadaviek trhu práce“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 20 621,17 €
bolo
poukázaných 18 273,51 €,
SZŠ, Moyzesova 17, Košice s projektom
„Viac vedieť + viac poznať = lepšie pomáhať“
zo schválenej sumy spolufinancovania
16 865,41 € bolo poukázaných 15 431,48 €
(došlo k
zníţeniu z dôvodu vrátenia
neoprávnených výdavkov),
Konzervatórium,
Exnárova
8,
Košice
s projektom „IVKE – Inovácia Vzdelávania
Konzervatória Exnárova“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 12 467,45 € neboli
poukázané ţiadne finančné prostriedky
z dôvodu zrušenia zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku,
Škola úţitkového výtvarníctva, Jakobyho 15,
Košice s projektom „Inovácia obsahu a metód
vzdelávania
prispôsobená
potrebám
vedomostnej spoločnosti“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 16 428,03 €
bolo
poukázaných 11 724,54 €,
SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice
s projektom „Moderná výučba – základ
perspektívneho absolventa“ zo schválenej
sumy spolufinancovania 3 055,68 € bolo
poukázaných 2 906,31 €,
SPŠ elektrotechnická, Komenského 44,
Košice s projektom „Škola pre prax“ zo
schválenej sumy spolufinancovania 9 877,93 €
bolo poukázaných 9 325,81 € (došlo
k zníţeniu z dôvodu vrátenia nevyčerpanej
časti platby – ukončenie projektu),
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1,
Spišská Nová Ves s projektom „Cesta
k modernej škole“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 20 587,50 €
bolo
poukázaných 16 506,58 € (došlo k zníţeniu
z dôvodu vrátenia nevyčerpanej časti platby –
ukončenie projektu),
Hotelová akadémia, Juţná trieda 10, Košice
s projektom „Moderná škola = úspešný
absolvent“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania
17 733,79 € bolo
poukázaných 16 021,78 € (došlo k zníţeniu
z dôvodu vrátenia nevyčerpanej časti platby –
ukončenie projektu),
Obchodná akadémia, Komenského 18,
Trebišov s projektom „Moderná škola –
ţivotný úspech“ zo schválenej sumy
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spolufinancovania 10 852,69 € bolo
poukázaných 8 321,36 €,
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
s projektom „Spájame teóriu a skúsenosti pre
prax“ zo schválenej sumy spolufinancovania
7 067,88 € bolo poukázaných 5 134,52 €,
Gymnázium, Lorenczova 46, Krompachy
s projektom „Moderné vzdelávanie - najlepšia
investícia“
zo
schválenej
sumy
spolufinancovania 9 334,16 € bolo
poukázaných 8 207,70 € (došlo k zníţeniu
z dôvodu vrátenia nevyčerpanej časti platby –
ukončenie projektu),
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice s projektom
„SAPARE AUDE - Odváţ sa byť múdrym“
zo schválenej sumy spolufinancovania
19 598,02 € bolo poukázaných 17 879,13 €
(došlo k zníţeniu z dôvodu vrátenia
nevyčerpanej časti platby – ukončenie
projektu),
Gymnázium, SNP 1, Gelnica s projektom
„Kľúč k inovatívnemu vzdelávaniu“ zo
schválenej sumy spolufinancovania 8 310,83 €
bolo poukázaných 8 083,44 €,
Gymnázium, Poštová 9, Košice s projektom
„GYMPOS – moderná cesta k úspechu“ zo
schválenej
sumy
spolufinancovania
17 442,53 € bolo poukázaných 14 969,39 €
(došlo k zníţeniu z
dôvodu vrátenia
nevyčerpanej časti platby – ukončenie
projektu),
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
s projektom „Vyuţívanie inovatívnych metód
pre rozvoj zručností v prírodovedných
predmetoch ţiakov Gymnázia v Trebišove“ zo
schválenej
sumy
spolufinancovania
10 490,62 € bolo poukázaných 9 536,69 €,
Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika
Hronca 1, Roţňava s projektom „Kvalitou
vzdelávania otvárame brány VŠ“ zo
schválenej sumy spolufinancovania 9 886,36 €
bolo poukázaných 8 112,90 €,
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 8 607,03 € (došlo k zníţeniu
z dôvodu vrátenia neoprávnených výdavkov),

 Obchodná akadémia, ul. Akademika Hronca
8, Roţňava s projektom „OA Roţňava –
moderná škola“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 14 145,39 € bolo
poukázaných 12 196,19 € (došlo k zníţeniu
z dôvodu vrátenia nevyčerpanej časti platby –
ukončenie projektu),
 SOŠ, Mierová 727, Stráţske 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 6 025,22 €,
 Gymnázium P. Horova, Masarykova 1,
Michalovce s projektom „GPH – Scientia pro
Vita“ zo schválenej sumy spolufinancovania
21 699,11 € bolo poukázaných 19 069,05 €.
Spolu boli z rozpočtu Košického samosprávneho
kraja poukázané na projektové aktivity stredných
škôl finančné prostriedky v sume 296 891,70 €.

6. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 25. 8. 2014
Číslo
uznesenia
116/2014

Názov uznesenia

Stav realizácie

Financovanie projektov energetickej Completion Validation Review (CVR) Completed
efektívnosti infraštruktúry Košického Check-List za zariadenia sociálnych sluţieb/
samosprávneho kraja
čestné prehlásenie klienta o tom, ţe porozumel
výsledkom zjednodušeného energetického auditu
a prejavuje vôľu realizovať konkrétne energeticky
efektívne opatrenia, boli podpísané a zaslané na
adresu ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o.
K podpisu úverovej zmluvy so Slovenskou
sporiteľnou, a. s. do dnešného dňa nedošlo.

7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 13. 10. 2014
Číslo
uznesenia
137/2014

559/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

Koncepcia rozvoja práce s mládeţou Koncepcia sa realizuje prostredníctvom plnenia
na území Košického samosprávneho úloh vyplývajúcich z Akčného plánu práce
kraja na roky 2015 – 2020
s mládeţou na roky 2015 – 2016. Jednou
z uskutočnených aktivít, ktorá bola zorganizovaná
Koncepcia rozvoja práce s mládeţou pri príleţitosti Medzinárodného dňa študentstva,
Košického samosprávneho kraja
bolo oceňovanie tých najlepších študentov škôl
Košického
samosprávneho
kraja
dňa 19. 11. 2015. Podpredsedovia Košického
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samosprávneho kraja sa stretli so študentami zo
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej
samosprávy. Symbolické ocenenie prevzalo spolu
29 jednotlivcov a 4 kolektívy. Najviac ocenených
20 jednotlivcov a kolektívov je zo škôl, ktoré
sídlia v krajskom meste. Po tri ocenenia putovali
do okresu Spišská Nová Ves, Michalovce
a Roţňava, dve do okresu Trebišov a po jednom
do okresov Gelnica a Košice okolie. Ďalšou
z aktivít plnenia Akčného plánu, pod záštitou
centra voľného času – regionálneho centra mládeţe,
bola
konferencia o ľudských právach
s
názvom „Na
jednej
čiare“,
ktorá
sa
uskutočnila dňa 10. 11. 2015 v Spoločenskej sále
Kultúrneho centra Juţan mestskej časti Košice Juh.
Konferencia sa konala v rámci projektu „Nás
všetkých sa to týka“ – vzdelávanie mládeţe
k ľudským právam.
151/2014

Zmena uznesenia č. 616/2013 zo dňa Obchodná verejná súťaţ
26. augusta 2013 – Spôsob prevodu v priebehu I. štvrťroka 2016.
a prevod vlastníctva pozemku v k. ú.
Roţňava na základe obchodnej
verejnej súťaţe a
podmienky
obchodnej verejnej súťaţe

616/2013

Zrušenie uznesenia č. 475/2012 zo
dňa 27. augusta 2012, schválenie
spôsobu prevodu a prevod vlastníctva
pozemku v k. ú. Roţňava na základe
obchodnej
verejnej
súťaţe
a podmienky obchodnej verejnej
súťaţe
Zmena uznesenia č. 34/2014 zo dňa Obchodná verejná súťaţ
24. februára 2014 – Spôsob prevodu v priebehu I. štvrťroka 2016.
a prevod vlastníctva nehnuteľností
na ul. Továrenská 2 v Michalovciach
na základe obchodnej verejnej súťaţe
a podmienky obchodnej verejnej
súťaţe

153/2014
34/2014

154/2014
37/2014
417/2012

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
súťaţe
a
schválenie
podmienok obchodnej verejnej súťaţe
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bude
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Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená
s termínom doručenia súťaţných návrhov
do 25. 1. 2016 do 1430 hod. V stanovenom
termíne nebola doručená ponuka. Vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaţe bolo na rokovaní
komisie k hospodáreniu s majetkom dňa
26. 1. 2016, ktorá odporučila opätovne vyhlásiť
obchodnú verejnú súťaţ
za rovnakých
podmienok schválených zastupiteľstvom.

8. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 15. 12. 2014
Číslo
uznesenia
168/2014

Názov uznesenia

Stav realizácie

Schválenie úkonov súvisiacich so
zaloţením
akciovej
spoločnosti
a výstavbou novej nemocnice
v Michalovciach

V časti A) splnené, v časti B) – prebieha príprava
dohody medzi Košickým samosprávnym krajom
a Nemocnicou novej generácie Michalovce, a. s.
týkajúca sa úpravy práva na vrátenia nepeňaţného
vkladu v prípade nesplnenia jej záväzkov.

9. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 16. 2. 2015
Číslo
uznesenia
190/2015

192/2015

Názov uznesenia

Stav realizácie

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych fondov EÚ Regionálny
operačný program, prioritná os 3 –
Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov a infraštruktúra cestovného
ruchu – „Revitalizácia depozitára
Východoslovenského
múzea
v Košiciach – Šaci“

Stavba bola ukončená v termíne 30. 11. 2015.
Z dôvodu prepojenia dvoch etáp rekonštrukcie
vznikli práce naviac v hodnote cca 100 000 €.
V súčasnosti sa realizujú tieto práce a odstraňujú
vady a nedorobky z pôvodnej zmluvy.
K 30. 11. 2015 bolo dodané aj interiérové
vybavenie. Zároveň bola podaná ţiadosť o platbu.

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych fondov EÚ Regionálny
operačný program, prioritná os 3 –
Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov a infraštruktúra cestovného
ruchu – „Kaštieľ v Trebišove –
obnova Jazdiarne“

Projekt je vo fáze ukončovania – dokončovacie
práce, odovzdanie diela, pripravujú sa odklady na
kolaudáciu, predpokladaný termín január 2016.
Na základe oznámenia zhotoviteľa o pripravenosti
stavby je naplánované začatie preberacieho
konania na deň 13. 1. 2016. Zároveň bola podaná
ţiadosť o platbu.

10. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 20. 4. 2015
Číslo
uznesenia
209/2015

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja cestovného ruchu Niţšie uvedené aktivity prispievajú k naplneniu
v Košickom kraji do roku 2020
úloh vyplývajúcich zo „Stratégie
rozvoja
cestovného ruchu v Košickom kraji do roku
2020“:
Cieľ 3 Zvýšiť efektívnosť marketingu Košického
kraja ako atraktívneho cieľa
 Košický samosprávny kraj v decembri 2015
vydal
propagačný
materiál
„Skvosty
UNESCO na dosah“ v náklade 10 000 kusov.
Propagačný materiál obsahuje kultúrne
pamiatky a prírodné bohatstvo, ktoré sa
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nachádza na území kraja a je zapísané do
zoznamu UNESCO,
 v dňoch 28. – 31. 1. 2016 sa Košický
samosprávny kraj predstavil v spoločnej
výstavnej
expozícií s ďalšími aktérmi
cestovného ruchu z kraja na medzinárodnom
veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour
2016 Bratislava,
 Košický samosprávny kraj vyhlásil dňa
12. 11. 2015 prostredníctvom programu Terra
Incognita
dotačnú výzvu na projekty
realizované v roku 2016 nazvanú Po stopách
osobností Košického kraja. Výzva je
zameraná na podporu kultúrnych hodnôt
prostredníctvom rozvoja záţitkovej turistiky
a vytvorením udrţateľnej ponuky produktov
kultúrneho cestovného ruchu.
Celková
alokácia na výzvu predstavuje 60 000 €.
218/2015

Spôsob
prevodu
a
prevod
vlastníctva pozemku v k. ú.
Dobšiná
pre
SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik

Kúpna zmluva bola zmluvnými stranami
podpísaná a do katastra nehnuteľností bol podaný
návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho.

11. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 15. 6. 2015
Číslo
uznesenia
224/2015

236/2015

619/2013

Názov uznesenia

Stav realizácie

Poskytnutie návratnej bezúročnej
finančnej výpomoci pre Európske
zoskupenie územnej spolupráce Via
Carpatia s ručením obmedzeným

V súčasnosti prebieha príprava manuálov pre
výzvy fondu malých projektov, čerpanie návratnej
finančnej výpomoci sa predpokladá začiatkom
roku 2016 po spustení programu SK – HU.
Finančné prostriedky boli poukázané na účet
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via
Carpatia.

Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č. 150/2014 zo dňa 13. októbra 2014
a zmena uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č. 619/2013 zo dňa 26. augusta 2013
– Spôsob prevodu a prevod
vlastníctva nehnuteľností v k. ú.
Stráţske na základe obchodnej
verejnej súťaţe a
podmienky
obchodnej verejnej súťaţe

Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená
s termínom doručenia súťaţných návrhov
do 25. 1. 2016 do 1430 hod. V stanovenom
termíne nebola doručená ponuka. Vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaţe bolo na rokovaní
komisie k hospodáreniu s majetkom dňa
26. 1. 2016, ktorá odporučila opätovne vyhlásiť
obchodnú verejnú súťaţ
za rovnakých
podmienok schválených zastupiteľstvom.
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12. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 8. 2015
Číslo
uznesenia
249/2015

62/2014

Názov uznesenia

Stav realizácie

Dodatok č. 1 k Stratégii rozvoja
výchovy a vzdelávania v stredných
školách v Košickom samosprávnom
kraji: Aktualizácia a konkretizácia
cieľov Stratégie rozvoja výchovy
a vzdelávania v stredných školách
v Košickom samosprávnom kraji pre
školský rok 2015/2016

V zmysle jednej z úloh vyplývajúcich zo stratégie
a jej aktuálne platného dodatku je jej plnenie
v oblasti podpory odborného vzdelávania
a prípravy. To sa darí realizovať aj otvorením
v poradí uţ jedenásteho centra odborného
vzdelávania
a
prípravy
v
Košickom
samosprávnom kraji. Centrum odborného
vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku
pri Obchodnej akadémii v Roţňave začalo
Stratégia
rozvoja
výchovy pôsobiť dňa 27. 11. 2015. Je to prvé centrum
a vzdelávania v stredných školách zamerané na ekonomickú oblasť.
v Košickom samosprávnom kraji

250/2015

Cestovná mapa riadenej migrácie Prebieha príprava podpisu viacstrannej dohody
v Košickom kraji
o spolupráci medzi Košickým samosprávnym
krajom
a
inštitúciami
zdruţenými
v spolupracujúcej sieti.

255/2015

Spolufinancovanie projektu v rámci Uskutočnila sa tlačová beseda a stretnutie
programu Cezhraničná spolupráca projektových partnerov. Bábkové divadlo začalo
spolufinancovaného z
Nórskeho pracovať na tvorbe a výrobe inscenácií.
finančného mechanizmu a štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky

260/2015

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
pozemku v k. ú. Juţné Mesto na
Alejovej ulici v Košiciach na základe
obchodnej
verejnej
súťaţe
a podmienky obchodnej verejnej
súťaţe

Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená
s termínom doručenia súťaţných návrhov
do 25. 1. 2016 do 1430 hod. V stanovenom
termíne bola doručená 1 ponuka. Vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaţe bolo na rokovaní
komisie k hospodáreniu s majetkom dňa
26. 1. 2016, ktorá odporučila prijať návrh
spoločnosti Arminius s. r. o. s kúpnou cenou
42 500 €.

264/2015

Zrušenie uznesenia č. 149/2014 zo
dňa 13. októbra 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
súťaţe
a podmienky obchodnej verejnej
súťaţe

Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená
s termínom doručenia súťaţných návrhov
do 25. 1. 2016 do 1430 hod. V stanovenom
termíne boli doručené 2 ponuky. Vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaţe bolo na rokovaní
komisie k hospodáreniu s majetkom dňa
26. 1. 2016, ktorá odporučila prijať návrh
spoločnosti LABAŠ s. r. o. s kúpnou cenou
255 000 €.

592/2013
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265/2015

33/2014

266/2015

80/2014

Zrušenie uznesenia č. 152/2014 zo
dňa 13. októbra 2014 a zmena
uznesenia č. 33/2014 zo dňa
24. februára 2014 – Spôsob prevodu
a prevod vlastníctva
nehnuteľností
v k. ú. Niţná Slaná na základe
obchodnej
verejnej
súťaţe
a podmienky obchodnej verejnej
súťaţe

Zrušenie uznesenia č. 155/2014 zo
dňa 13. októbra 2014 a 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
súťaţe
a podmienky obchodnej verejnej
súťaţe

267/2015
79/2014

Zmena uznesenia č. 79/2014 zo dňa
28. apríla 2014 – Spôsob prevodu
a prevod vlastníctva nehnuteľností
v k. ú. Vyšný Medzev na základe
obchodnej
verejnej
súťaţe
a podmienky obchodnej verejnej
súťaţe

268/2015
146/2014

Zmena uznesenia č. 146/2014 zo dňa
13. októbra 2014 – Spôsob prevodu
a prevod vlastníctva nehnuteľností na
Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi
na základe obchodnej verejnej súťaţe
a podmienky obchodnej verejnej
súťaţe

269/2015
183/2014

Zmena uznesenia č. 183/2014 zo dňa
15. decembra 2014 – Spôsob prevodu
a prevod vlastníctva budovy na ul.
Turgenevova 36 v Košiciach na
základe obchodnej verejnej súťaţe
a podmienky obchodnej verejnej
súťaţe
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Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená
s termínom doručenia súťaţných návrhov
do 25. 1. 2016 do 1430 hod. V stanovenom
termíne neboli doručené ponuky. Vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaţe bolo na rokovaní
komisie k hospodáreniu s majetkom dňa
26. 1. 2016, ktorá odporučila:
a) obchodnú verejnú súťaţ na celok č. 1 vyhlásiť
za podmienok schválených zastupiteľstvom,
b) zastupiteľstvu schváliť zníţenie finančnej
zábezpeky v obchodnej verejnej súťaţi na celok
č. 2 zo 4 000 € na 2 000 €.
Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená
s termínom doručenia súťaţných návrhov
do 25. 1. 2016 do 1430 hod. V stanovenom
termíne nebola doručená ponuka. Vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaţe bolo na rokovaní
komisie k hospodáreniu s majetkom dňa
26. 1. 2016, ktorá odporučila opätovne vyhlásiť
obchodnú verejnú súťaţ
za rovnakých
podmienok schválených zastupiteľstvom.
Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená
s termínom doručenia súťaţných návrhov
do 25. 1. 2016 do 1430 hod. V stanovenom
termíne nebola doručená ponuka. Vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaţe bolo na rokovaní
komisie k hospodáreniu s majetkom dňa
26. 1. 2016, ktorá odporučila opätovne vyhlásiť
obchodnú verejnú súťaţ za rovnakých podmienok
schválených zastupiteľstvom.
Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená
s termínom doručenia súťaţných návrhov
do 25. 1. 2016 do 1430 hod. V stanovenom
termíne boli doručené 2 ponuky. Vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaţe bolo na rokovaní
komisie k hospodáreniu s majetkom dňa
26. 1. 2016, ktorá odporučila zastupiteľstvu prijať
návrh Ing. Jaroslava Ondrušku s manţelkou
s kúpnou cenou 9 013 €.
Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená
s termínom doručenia súťaţných návrhov
do 25. 1. 2016 do 1430 hod. V stanovenom
termíne nebola doručená ponuka. Vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaţe bolo na rokovaní
komisie k hospodáreniu s majetkom dňa
26. 1. 2016, ktorá odporučila opätovne vyhlásiť
obchodnú verejnú súťaţ za rovnakých podmienok
schválených zastupiteľstvom.

13. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 19. 10. 2015
Číslo
uznesenia
273/2015

281/2015

282/2015

Názov uznesenia

Stav realizácie

Informatívna správa o zapojení sa V dňoch 10. 11. 2015 a 26. 11. 2015 sa
Košického samosprávneho kraja do uskutočnili pracovné stretnutia so zástupcami
programu technickej pomoci ELENA miest Košického kraja, ktorých účelom bolo
zapojiť mestá do programu technickej pomoci
ELENA. S pozvaných všetkých 17 miest sa
stretnutí zúčastnili zástupcovia 14 miest,
z ktorých pristúpenie do uvedeného programu
deklarovalo 7 miest (Sečovce, Kráľovský
Chlmec, Spišská Nová Ves, Krompachy, Medzev,
Michalovce a Veľké Kapušany). V priebehu
mesiacov január a február 2016 sa uskutoční
identifikácia aktivít a výber budov tak, aby
29. 2. 2016 bola do Bruselu odoslaná predţiadosť
o technickú pomoc ELENA.
Realizácia projektu v rámci programu Projekt sa bude realizovať v Košickom
„SK09“ z Nórskeho finančného samosprávnom kraji. Aktivity projektu budú
mechanizmu a štátneho rozpočtu primárne realizované v okresných mestách
Slovenskej republiky
„Zlepšenie Košice, Michalovce, Trebišov a Spišská Nová
kvality
poradenstva
pre
ţeny Ves, v ktorých sídlia partnerské organizácie
zaţívajúce rodovo podmienené násilie projektu
poskytujúce
špecifickú
pomoc
v partnerských vzťahoch v Košickom a
podporu
ţenám
zaţívajúcim
rodovo
samosprávnom kraji
podmienené partnerské násilie a ich deťom.
Partnerská
dohoda
medzi
Košickým
samosprávnym krajom a partnermi projektu bola
podpísaná. V súčasnosti je podpísaná aj
projektová zmluva medzi prijímateľom, partnermi
a Úradom vlády SR s moţnosťou predĺţenia
obdobia oprávnenosti výdavkov projektu.
Kúpa bytov v Stráţskom do Do katastra nehnuteľností bol podaný návrh na
vlastníctva Košického samosprávneho vklad vlastníckeho práva v prospech Košického
kraja
samosprávneho kraja.

283/2015

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Obchodná verejná súťaţ
budovy a pozemkov v Prakovciach na v priebehu I. štvrťroka 2016.
základe obchodnej verejnej súťaţe
a podmienky obchodnej verejnej
súťaţe

285/2015

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Kúpna cena bola uhradená a do katastra
pozemkov v k. ú. Zemplín
nehnuteľností bol podaný návrh na vklad
vlastníckeho práva v jednom prípade. U ďalších
kupujúcich je kúpna cena platená v splátkach.
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vyhlásená

14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 7. 12. 2015
Číslo
uznesenia
295/2015

59/2014

297/2015

631/2013

299/2015

300/2015

303/2015

304/2015

305/2015

Názov uznesenia

Stav realizácie

Program hospodárskeho a sociálneho Boli zahájené práce na plnení akčného plánu pre
rozvoja Košického samosprávneho rok 2016. Postupne budú zastupiteľstvu
kraja na obdobie 2016 – 2022
predkladané stratégie, ktoré ako prílohy tvoria
integrálnu súčasť Programu hospodárskeho
Predĺţenie
platnosti
Programu a sociálneho rozvoja.
hospodárskeho
a
sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho
kraja 2007 – 2013
Priebeţné
vyhodnotenie
cieľov Niţšie uvedené aktivity prispievajú k naplneniu
a priorít vyplývajúcich zo Stratégie úloh vyplývajúcich zo „Stratégie
rozvoja
rozvoja
cyklistickej
dopravy cyklistickej dopravy a cykloturistiky“:
a cykloturistiky
v
Košickom Prioritná
os
2.2
Podpora
budovania
samosprávnom kraji a aktualizácia a modernizácie cykloturistickej infraštruktúry
Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy Dňa 6. 11. 2015 Ministerstvo dopravy, výstavby
a cykloturistiky
v
Košickom a regionálneho rozvoja SR uzavrelo s Košickým
samosprávnom kraji
samosprávnym krajom zmluvu o poskytnutí
dotácie vo výške 22 631,76 € na projekt „Obnova
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy značenia cykloturistických trás na území
a cykloturistiky
v
Košickom Košického kraja“ a zároveň sa začala realizácia
samosprávnom kraji
projektu.
Prioritná os 3.2. Zvyšovanie informovanosti
pracovných stretnutí v regióne
V priebehu novembra a decembra 2015 bolo
v Košickom kraji zrealizovaných 14 pracovných
stretnutí s predstaviteľmi samospráv zameraných
na
problematiku
cyklistickej
dopravy
a cykloturistiky.
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Príprava
zasadnutí
zastupiteľstiev
Zastupiteľstva
Košického v I. polroku 2016 bude realizovaná v intenciách
samosprávneho
kraja
na prijatého uznesenia.
I. polrok 2016
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Rokovania
komisií
zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja v I. polroku 2016 budú obsahovo pripravované
na I. polrok 2016
podľa plánov úloh komisií.
Nájom
nebytových
priestorov Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
a pozemku pre občianske zdruţenie
BONA FIDE v areáli na Strojárenskej
3 v Košiciach
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie, kúpna
nehnuteľností v areáli na Bačíkovej zmluva
bola
zaslaná
kupujúcemu
na
ulici 7 v Košiciach pre SOLMEA pripomienkovanie.
s. r. o.
Zámena pozemkov v k. ú. Michalovce Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie, zámenná
medzi Košickým samosprávnym zmluva bola zaslaná AHA, s. r. o. Košice na
krajom a AHA, s. r. o., Košice
pripomienkovanie.
38
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Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie, kúpna
trafostanice,
vrátane
pozemku zmluva bola predloţená na podpis.
a technológie
v k. ú. Vrbovec
v
Michalovciach
pre
Východoslovenskú distribučnú, a. s.

3. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu
uznesení narastajúcim spôsobom
podľa jednotlivých zasadnutí
s aktuálnym stavom k termínu 14. 1. 2016
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zrušené
uznesenia
Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
38/2014 z 3. zasadnutia zo dňa 24. 02. 2014
39/2014 z 3. zasadnutia zo dňa 24. 02. 2014
41/2014 z 3. zasadnutia zo dňa 24. 02. 2014
81/2014 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2014
82/2014 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2014
127/2014 zo 6. zasadnutia zo dňa 25. 08. 2014
149/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
150/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
152/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
155/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014

Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK, ktoré
zrušilo predchádzajúce uznesenie
148/2014 zo dňa 13. 10. 2014
149/2014 zo dňa 13. 10. 2014
150/2014 zo dňa 13. 10. 2014
186/2015 zo dňa 16. 02. 2015
159/2014 zo dňa 15. 12. 2014
213/2015 zo dňa 20. 04. 2015
264/2015 zo dňa 24. 08. 2015
236/2015 zo dňa 15. 06. 2015
265/2015 zo dňa 24. 08. 2015
266/2015 zo dňa 24. 08. 2015

4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania
Por. Vypustené uznesenia Zastupiteľstva
číslo Košického samosprávneho kraja zo
sledovania
1.
191/2009 z 9. zasadnutia zo dňa 16. 02. 2015
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Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK,
ktorým zastupiteľstvo súhlasilo vypustiť
zo sledovania predchádzajúce uznesenie
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015

Vysvetlivky
II. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2005 – 2009
1. Prehľad uznesení v realizácii (strana 4 – 11).
2. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí s aktuálnym stavom k termínu
14. 1. 2016 (strana 11 – 12).
3. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 12 – 13).
III. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2009 – 2013
1. Prehľad uznesení v realizácii (strana 14 – 20).
2. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí s aktuálnym stavom k termínu
14. 1. 2016 (strana 21).
3. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 21 – 22).
IV. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2013 – 2017
1. Prehľad o splnených uzneseniach v štruktúre podľa jednotlivých zasadnutí – len
prehľad splnených uzneseniach od poslednej predloţenej informatívnej správy na
14. zasadnutí zastupiteľstva (strana 23 – 25).
2. Prehľad uznesení v realizácii (strana 25 – 39).
3. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí s aktuálnym stavom k termínu
14. 1. 2016 (strana 39).
4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 39).
Košice 1. 2. 2016
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