Informácia
o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Informácia o plnení uznesení uvádza aktuálny štatistický stav v realizácii uznesení
od 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v mesiaci február 2016, 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 17. zasadnutia zastupiteľstva
dňa 27. 6. 2016. 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 17.
Prehľad je s polročnou periodicitou, t. j. so stavom plnenia uznesení k termínu
15. 7. 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
 497 uznesení je evidenčne vedených ako splnené vrátane uznesení, ktorými boli schválené
prerokované návrhy, správy, resp. informácie
 27 uznesení je v stave realizácie
– 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 sleduje
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
 31 uznesení bolo zrušených
 40 uznesení zastupiteľstvo odsúhlasilo vypustiť zo sledovania.
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1. Prehľad o splnených uzneseniach

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

Spôsob splnenia
Uznesenie splnené.
Samotná koncepcia bola platná do roku 2015.
Informatívna správa o plnení koncepcie bola
predloţená na júnové zastupiteľstvo. Ďalšie
smerovanie starostlivosti o tradičnú ľudovú
kultúru v regióne Košického samosprávneho
kraja, ako jedného zo základných pilierov
hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva
bude vychádzať z Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja.

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

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

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

Projekt „DSS RAMIREZ – Domov sociálnych
sluţieb Rakovec – miesto pre integráciu, rovnaké
šance a lepší ţivot pre mentálne postihnutých
klientov v Košickom kraji“: aktivity projektu boli
ukončené k 28. 2. 2015, finančné ukončenie
projektu bolo dňa 28. 4. 2016, kedy bola
uhradená záverečná ţiadosť o platbu. Na
nasledujúce päťročné monitorovacie obdobie
(2017 – 2021) bol stanovený monitorovací termín
31. marec. Projekt je riadne finančne
aj
administratívne ukončený, splnené.

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

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

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

Kolaudačné
rozhodnutie
nadobudlo
právoplatnosť. Dňa 26. 4. 2016 bola schválená
záverečná monitorovacia správa. Záverečná
ţiadosť o platbu bola schválená, finančné
prostriedky boli uhradené. Slávnostné otvorenie
Letohrádku sa uskutočnilo dňa 13. 5. 2016.
Projekt je riadne finančne aj administratívne
ukončený, splnené.
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2. Prehľad uznesení v realizácii

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.
V súčasnosti cez Integrovaný program ţivotného
prostredia boli otvorené výzvy na financovanie
projektov vyuţitia obnoviteľných zdrojov energie
pre domácnosti aj miestnu
a regionálnu
samosprávu.

15. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 10. 12. 2007
Číslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
361/2007 Koncepcia rozvoja športu Košického V intenciách koncepcie rozvoja športu
samosprávneho kraja
vyvrcholila aktivita dlhodobých športových
súťaţí o putovný pohár predsedu Košického
samosprávneho kraja, 1. miesto patrí Gymnáziu
P. Horova z Michaloviec, 2. miesto získalo
Športové gymnázium z Košíc a 3. miesto získali
ţiaci Gymnázia na Alejovej ulici v Košiciach.
Dňa 6. 6. 2016 vyvrcholila Krajská športová
olympiáda Košického samosprávneho kraja,
ktorej otvorenie sa uskutočnilo na Strednej
odbornej škole, Ostrovského 1, Košice. Víťazmi
Krajskej športovej olympiády 2016 sú: 1. miesto:
Gymnázium P. Horova Michalovce, 2. miesto:
Gymnázium Školská zo Spišskej novej Vsi
a 3. miesto patrí Športovému gymnáziu Košice.
politika
Košického Košický samosprávny kraj pripravuje odborné
362/2007 Energetická
samosprávneho kraja
podklady pre realizáciu aktivít 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
energetické trendy a príleţitosti, ktoré postupne
tak, ako pôjdu výzvy pre programovacie obdobie
2014 – 2020 bude realizovať vo svojich
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zariadeniach resp. usmerňovať svojich partnerov
na lokálnej úrovni. V súčasnosti samosprávny
kraj spracováva
a vyhodnocuje odborné
podklady (ročná analýza spotrieb energie,
elektrina, plyn, voda za jednotlivé naše objekty)
posúdenie energetickej náročnosti a výberu
objektov budov v Košickom samosprávnom kraji
určených pre hĺbkovú adaptáciu súčasných
budov, ktoré sú vhodnými kandidátmi pre
financovanie z integrovaného programu kvalita
ţivotného prostredia a pomocou programu EIB
ELENA.

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
Od 13. 12. 2015 je v prevádzke terminál
integrovanej osobnej prepravy Moldava nad
Bodvou, mesto. Úrad Košického samosprávneho
kraja v spolupráci s Ministerstvom dopravy,
výstavby
a
regionálneho
rozvoja
SR,
Ţeleznicami SR, Ţelezničnou spoločnosťou
Slovensko, a. s., Mestom Moldava nad Bodvou
a Eurobus, a. s. pravidelne vykonáva pracovné
rokovania a kontrolné činnosti k vyhodnoteniu
prevádzky
terminálu
z
organizačného
a dopravného hľadiska. Úspešne boli vykonávané
opatrenia na riešenie prípadných meškaní
a vzájomného čakania vlakov a autobusov pre
zabezpečenie prestupov cestujúcich. Úrad
Košického samosprávneho kraja pracuje na
vytvorení
jednotných
prepravno-tarifných
podmienok v rámci prvej etapy IDS Košického
kraja.

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
realizovaného projektu Elektronizácia sluţieb
VÚC Košického samosprávneho kraja (ES VÚC
KSK). V roku 2016 sa koncepcia aktualizuje
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v novom Centrálnom metainformačnom systéme
verejnej správy (MetaIS II) novej generácie, ktorý
sa spustil do prevádzky, a do ktorého sa
zaznamenávajú výstupy projektu Elektronizácia
sluţieb VÚC Košického samosprávneho kraja.

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
Analýza moţnosti uplatnenia systému
77/2010 EPC pri zabezpečovaní energetickej
úspornosti budov škôl a školských
zariadení
Sluţba na dosiahnutie efektívnosti
433/2012 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
Spoločnosť Veolia Energia Komfort Košice, a. s.
(ďalej
Poskytovateľ
sluţieb)
predloţila
vyhodnotenie
„Rámcovej
zmluvy
o energetických sluţbách a o prevádzke a údrţbe
energetických zariadení – Komplexná zmluva zo
dňa 24. 8. 2012“ za rok 2015. Poskytovateľ
sluţieb splnil v roku 2015 úlohy vyplývajúce zo
zmluvy
v nasledujúcom
rozsahu:
úspora
spotrebovaných primárnych energií (zemný plyn,
teplo a biomasa) oproti referenčnému roku 2009
činí 14%. Celkový počet zásahov na kotolniach/
odovzdávacích staníc tepla a vykurovacích
sústavách objektov škôl bol 936 (priemer 14
zásahov/školu)
z
toho
bolo
249 havarijných zásahov a 687 beţných opráv.
Z celkového počtu bolo v roku 2015 ukončených
98,4% zásahov. V oblasti investícií bolo
preinvestovaných 789 680,71 € (plán na rok 2015
bol 790 000 €). Podstatná časť preinvestovaných
prostriedkov (95 %) bola pouţitá na realizáciu
termostatickej a hydraulickej regulácie ventilov
na jednotlivých školách. Preventívna údrţba
v kotolniach a odovzdávacích staníc tepla bola
vykonaná v súlade s podmienkami v zmluve.
Celkovo bolo zrealizovaných 533 odborných
prehliadok a skúšok v zmysle vyhlášok 25/1984
a 508/2009 a zároveň bolo zrealizovaných 386
kontrol komínov. V priebehu rokov 2012 – 2015
bolo pri revíznych kontrolách zistených 1520
závad. V rokoch 2013 - 2015 bolo odstránených
850 závad, čo činí 55,9 % z celkového počtu
závad.
Z vyúčtovania
celkovej
ročnej
odmeny
jednotlivých škôl vyplýva, ţe sumár ročných
odmien bol oproti referenčnému roku 2009
celkove navýšený o 299 077 €.

643/2009

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

Zmluva s Fakultou umení Technickej univerzity
bola uzatvorená. Výzvu, v rámci ktorej
samosprávny kraj plánoval realizovať projekt
vybudovania
Regionálneho
multifunkčného
centra, riadiaci orgán zrušil a nebola vyhlásená
nová výzva. Košický 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
662/2009

668/2009

669/2009

670/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Dramaturgický plán programu Terra Plnenie dramaturgického plánu programu je
Incognita
v kompetencii Krajskej organizácie cestovného
ruchu, ktorá vychádza pri aktivitách programu
z dramaturgického plánu.
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 Roţňave –
kultúrnej pamiatky“, Gymnázium P.
J. Šafárika, Akademika Hronca 1,
048 01 Roţňava
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
–
„Modernizácia
a rekonštrukcia školy – Oblečieme
tučniaka“, Stredná odborná škola
obchodu a sluţieb, Školská 4,
071 01 Michalovce
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671/2009

672/2009

673/2009

674/2009

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 Roţňave“,
SOŠ
zdravotnícka, Nám. 1. Mája 1,
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.

Projekt bol ukončený, priebeţne sa podávajú
monitorovacie správy.

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

675/2009

Spolufinancovanie
projektov Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez
zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra vypísaná.
vzdelávania – „Príprava kvalitných
odborníkov v KSK pre sluţby
v automobilovom priemysle (AP)“,
Stredná odborná škola automobilová,
Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

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
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677/2009

678/2009

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.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Košický samosprávny kraj je partnerom projektu
„Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre
implementáciu verejných politík prostredníctvom
programov a projektov financovaných EÚ“,
v ktorom je Banskobystrický samosprávny kraj
prijímateľom. Uznesenie je vecne splnené.
Prebieha proces finančného vysporiadania
prijímateľa.
V súčasnosti prebieha produkčná prevádzka
Elektronizácie sluţieb VÚC a kontrola projektu
zo strany Ministerstva financií SR (SORO).
Počas prevádzky elektronických sluţieb prebieha
overovanie a zosúladenie údajov voči centrálnym
registrom. Finančné vysporiadanie projektu zo
strany Ministerstva financií SR nie je ukončené.
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
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

722/2009

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

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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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
v Košickom samosprávnom kraji. 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.

3. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného
stavu uznesení narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí
s aktuálnym stavom k termínu 15. 7. 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.
23.
24.
25.
26.
27.

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
368 z 15. zasadnutia zo dňa 10. 12. 2007
410 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
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
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Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK,
ktoré zrušilo predchádzajúce uznesenie
341/2007 zo dňa 29. 10. 2007
341/2007 zo dňa 29. 10. 2007
341/2007 zo dňa 29. 10. 2007
611/2009 zo dňa 16. 02. 2009
202/2006 zo dňa 11. 12. 2006
201/2006 zo dňa 11. 12. 2006
437/2008 zo dňa 28. 04. 2008
373/2007 zo dňa 10. 12. 2007
371/2007 zo dňa 10. 12. 2007
471/2008 zo dňa 23. 06. 2008
541/2008 zo dňa 27. 10. 2008
438/2008 zo dňa 28. 04. 2008
396/2008 zo dňa 18. 02. 2008
317/2016 zo dňa 22. 02. 2016
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

Por.
číslo
28.
29.
30.
31.

Zrušené uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
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
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

4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania

1.

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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

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
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

Por.
číslo

12

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
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

Por.
číslo
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Vypustené
uznesenia
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
zo sledovania
714/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
716/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
728/2009 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
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
311/2016 zo dňa 22. 02. 2016
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
 385 uznesení je evidenčne vedených ako splnené vrátane uznesení, ktorými boli
schválené prerokované návrhy, správy, resp. informácie
 13 uznesení je v stave realizácie
 22 uznesení bolo zrušených
 30 uznesení zastupiteľstvo odsúhlasilo vypustiť zo sledovania.

1. Prehľad o splnených uzneseniach

11. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 8. 2011
Číslo
uznesenia
306/2011

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

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

Všetky projekty Európskeho hlavného mesta
kultúry sú ukončené a uhradené záverečné
ţiadosti o platbu (vrátane projektu „Ostrov
kultúry, Otvorená zóna 1 – Historická účelová
budova Východoslovenského múzea Košice“).
Projekt je riadne finančne aj administratívne
ukončený, splnené.
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15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 16. 4. 2012
Číslo
uznesenia
399/2012

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

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

„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. Stratégia trvalej udrţateľnosti
financovania opráv a údrţby ciest II. a III. triedy
v Košickom kraji bola schválená zastupiteľstvom
dňa 27. 6. 2016 uznesením č. 371/2016. Projekt
bol administratívne a finančne ukončený, splnené.

2. 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 V spolupráci s Východoslovenskou Investičnou
Agentúrou Košický samosprávny kraj pripravil
novú Investičnú broţúru „Invest in Eastern
Slovakia“ v anglickom jazyku. Úrad Košického
samosprávneho kraja novú broţúru prezentoval
na VIA FORUM 2016 s podtitulom Slovenskonemecké regionálne podnikateľské fórum
InteReCo 2016 koncom mája 2016.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Štandardizácia regionálnych kniţníc – Výsledky štandardizácie budú zahrnuté do
strategický materiál
navrhovaného procesu optimalizácie kultúrnych
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti.

14

238/2011

Koncepcia
rozvoja
ekonomiky
v
samosprávnom kraji

kreatívnej Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
Košickom dňa 27. 6. 2016 schválilo „Expertnú štúdiu
a stratégiu pre rozvoj kreatívnej ekonomiky
Košického kraja“ ako východiskový dokument
pre tvorbu akčných plánov a projektov rozvoja
kreatívnej ekonomiky v Košickom kraji a iných
súvisiacich
strategických,
plánovacích
dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja. Bol
schválený aj „Akčný plán pre podporu rozvoja
kreatívnej ekonomiky Košického samosprávneho
kraja na roky 2016 – 2018“.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Program Švajčiarsko – slovenskej Kolaudačné konanie na komunikácie sa
spolupráce,
podanie
projektu uskutočnilo 27. 6. 2016, kolaudačné rozhodnutie
s názvom „Vstúpte k nám“
od
stavebného
úradu
Úrad
Košického
samosprávneho
kraja
zatiaľ
neobdrţal.
Kolaudačné konanie na stavbu sa bude konať
2. 8. 2016. Dňa 19. 7. 2016 sa uskutočnilo
posledné zasadnutie Riadiaceho výboru pre
projekt. Slávnostné ukončenie projektu sa
uskutočnilo dňa 20. 7. 2016.

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

Názov uznesenia
Spolufinancovanie
Cyklotrasa Veľký Milič

Stav realizácie
projektu Záverečná monitorovacia správa a ţiadosť o
platbu bola schválená spoločným technickým
sekretariátom. Košický samosprávny kraj čaká na
finančné vyrovnávanie projektu.

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 pozemku bude vyhlásený
25. júna 2012 – Spôsob prevodu v II. polroku 2016.
vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec
nad Ondavou priamym predajom
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3. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu
uznesení narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí
s aktuálnym stavom k termínu 15. 7. 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

4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania
Por. Vypustené
uznesenia
Zastupiteľstva
číslo Košického
samosprávneho
kraja
zo sledovania
1.
11/2009 z ustanovujúceho zasadnutia zo dňa
14. 12. 2009
2.
21/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
3.
29/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
4.
30/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
5.
31/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
6.
32/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
7.
33/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
8.
67/2010 z
3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
9. 103/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010
10. 133/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
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Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK,
ktorým zastupiteľstvo súhlasilo vypustiť
zo sledovania predchádzajúce uznesenie
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
150/2010 zo dňa 18. 10. 2010
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
124/2010 zo dňa 30. 08. 2010
548/2013 zo dňa 29. 04. 2013

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. 393/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
19. 396/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
20. 397/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
21. 401/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
22. 402/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
23. 403/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
24. 404/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
25. 414/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
26. 438/2012 zo 16. zasadnutia zo dňa 25. 06. 2012
27. 467/2012 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2012
28. 559/2013 z 21. zasadnutia zo dňa 29. 04. 2013
29. 609/2013 z 23. zasadnutia zo dňa 26. 08. 2013
30. 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
311/2016 zo dňa 22. 02. 2016
311/2016 zo dňa 22. 02. 2016
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 17. zasadnutiach Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja bolo prijatých spolu 390 uznesení. Z tohto počtu:
 122 uzneseniami poslanci zobrali na vedomie informácie
 180 uznesení je evidenčne vedených ako splnené vrátane uznesení, ktorými boli
schválené prerokované návrhy, správy, resp. informácie
 70 uznesení je v stave realizácie
 17 uznesení bolo zrušených
 1 uznesenie zastupiteľstvo odsúhlasilo vypustiť zo sledovania.
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1. Prehľad o splnených uzneseniach

14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 7. 12. 2015
Číslo
uznesenia
299/2015

300/2015

304/2015

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

Rámcová obsahová náplň zasadnutí
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
na
I. polrok 2016
Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK
na I. polrok 2016

Príprava
zasadnutí
zastupiteľstiev
v I. polroku 2016 bola realizovaná v intenciách
prijatého uznesenia.

Rokovania
komisií
zastupiteľstva
v I. polroku 2016 boli obsahovo pripravované
podľa plánov úloh komisií.
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Uznesenie splnené.
nehnuteľností v areáli na Bačíkovej V katastri nehnuteľností bol povolený vklad
ulici 7 v Košiciach pre SOLMEA vlastníckeho práva v prospech kupujúceho dňa
s. r. o.
14. 7. 2016.

15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 2. 2016
Číslo
uznesenia
323/2016

325/2016

326/2016

328/2016

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

Zámena pozemkov medzi Košickým Uznesenie splnené.
samosprávnym krajom a obcou V katastri nehnuteľností bol
Štítnik
vlastníckeho práva v prospech
dňa 25. 7. 2016.
Prevod vlastníctva stavieb v k. ú. Uznesenie splnené.
Štítnik pre obec Štítnik
V katastri nehnuteľností bol
vlastníckeho práva v prospech
25. 7. 2016.
Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Uznesenie splnené.
Štítnik
V katastri nehnuteľností bol
vlastníckeho práva v prospech
20. 6. 2016.
Prevod vlastníctva nehnuteľností na Uznesenie splnené.
Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi
V katastri nehnuteľností bol
vlastníckeho práva v prospech
17. 6. 2016.

povolený vklad
zmluvných strán
povolený vklad
kupujúceho dňa
povolený vklad
kupujúceho dňa
povolený vklad
kupujúceho dňa

16. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 25. 4. 2016
Číslo
uznesenia
353/2016

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

Nájom hnuteľných vecí pre Svet Uznesenie splnené.
zdravia, a. s.
Dodatky k nájomným zmluvám boli podpísané
dňa 21. 7. 2016.
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356/2016

357/2016

Prevod vlastníctva pozemkov na ulici
Ţiţkova v Košiciach na základe
obchodnej
verejnej
súťaţe
a podmienky obchodnej verejnej
súťaţe
Zámena pozemkov na ulici Ţiţkova
v Košiciach
medzi
Košickým
samosprávnym krajom a ŢIŢKOVA
DEVELOPMENT s. r. o.

Uznesenie splnené.
V katastri nehnuteľností bol povolený vklad
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho dňa
19. 7. 2016.
Uznesenie splnené.
V katastri nehnuteľností bol povolený vklad
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho dňa
20. 6. 2016.

17. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 6. 2016
Číslo
uznesenia
362/2016

375/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

Úprava
rozpočtu
Košického Uznesenie splnené.
samosprávneho kraja v roku 2016
Úprava rozpočtu na organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti a Úrad Košického samosprávneho
kraja bola vykonaná v zmysle schváleného
uznesenia.
Výročná správa Agentúry na podporu Výročná
správa
Agentúry na
podporu
regionálneho rozvoja Košice, n. o. za regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2015 po
rok 2015, Plán činnosti Agentúry na schválení správnou radou dňa 19. 4. 2016 bola
podporu regionálneho rozvoja Košice, odoslaná do registra účtovných závierok aj
n. o. na rok 2016
s
účtovnou
uzávierkou a poznámkami
a zverejnená na http://www.registeruz.sk.

2. Prehľad uznesení v realizácii

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

43/2014

Názov uznesenia

Stav realizácie

Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
Michalovce priamym predajom pre nehnuteľností bude podaný v súlade s dohodou
KEREX s. r. o.
zmluvných strán po vykonaní technických úprav
kupujúcim.
Spolufinancovanie
projektov
zo Úrad Košického samosprávneho kraja ukončil
štrukturálnych fondov EÚ Regionálny dňa 21. 6. 2016 preberacie konanie stavby.
operačný program, Prioritná os: 3. V súčasnosti sa odstraňujú drobné vady
Posilnenie kultúrneho potenciálu a nedorobky. Na základe miestneho zisťovania
regiónov a infraštruktúra cestovného a po získaní potrebných vyjadrení poţiadal Úrad
ruchu – „Astronomický areál - Košického samosprávneho kraja o vydanie
rekonštrukcia Moussonovho domu kolaudačného
rozhodnutia.
Kolaudačné
a parku“
rozhodnutie bolo vydané dňa 28. 6. 2016, kedy
zároveň aj nadobudlo právoplatnosť.
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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“

Aktuálne sú uskutočňované procesné úkony
zverenia zhodnoteného majetku do správy
zariadeniu. Na riadiaci orgán bola predloţená
záverečná monitorovacia správa k projektu, ktorá
zatiaľ nebola schválená.

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“

Posledná faktúra za stavebné práce bola uhradená
dňa 10. 6. 2016. Doplňujúce stavebné práce boli
ukončené a dofakturované v plnej výške,
posledná faktúra za tieto doplňujúce práce bola
predloţená na Košický samosprávny kraj
dňa 7. 7. 2016. Bol vydaný „Protokolárny záznam
z reštaurovania štukovej výzdoby fasády“ Mgr.
Art. Ondrejom Liptákom. Stavba bola odovzdaná
zhotoviteľom a prevzatá investorom.

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“

Projekt bol stavebne ukončený. Dňa 8. 6. 2016
bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 6. 2016.
Posledná faktúra bola uhradená dňa 13. 5. 2016.

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“

Na stavbe je zrealizovaná výmena strešnej
krytiny, oceľova konštrukcia a podlaha
v podkroví pravého krídla. V podkroví bola
vybudovaná plynová kotolňa. V celej budove sú
vymenené okná a vymieňajú sa dverné výplne.
Realizuje sa montáţ sadrokartónových priečok
a maľujú sa jednotlivé miestnosti. V prízemí
a suteréne hlavnej budovy bolo uloţené suché
podlahové kúrenie a pred dokončením sú aj
reštaurátorské práce. Prebieha pokládka dlaţby na
všetkých podlaţiach a terasách. V exteriéri sa
finalizuje plynová a vodná prípojka. Z dôvodu
nepresnej projektovej dokumentácie naďalej
vznikajú rozpory medzi navrhovaným stavom
a skutočnosťou pri realizácii, čo má za následok
vznik ďalších výdavkov a zdrţiavanie realizácie.
Z tohto dôvodu bola dňa 23. 5. 2016 podpísaná
Zmluva o dielo na základe priameho rokovacieho
konania
s
cieľom
odstrániť
vzniknuté
nezrovnalosti.
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6. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 25. 8. 2014
Číslo
uznesenia
116/2014

Názov uznesenia

Stav realizácie

Financovanie projektov energetickej Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez
efektívnosti infraštruktúry Košického zmeny. Completion Validation Review (CVR)
samosprávneho kraja
Completed Check-List za zariadenia sociálnych
sluţieb/ čestné prehlásenie klienta o tom, ţe
porozumel
výsledkom
zjednodušeného
energetického auditu a prejavuje vôľu realizovať
konkrétne energeticky efektívne opatrenia, boli
podpísané p. predsedom KSK dňa 27. 8. 2014 a
zaslané v 1 originál v slovenskom jazyku a 1
originál anglickom jazyku na adresu ENERGY
SYSTEMS GROUP s.r.o.

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. V máji 2016 sa
uskutočnila celomestská súťaţ prvej pomoci
Koncepcia rozvoja práce s mládeţou v priestoroch
Obchodnej
akadémie
na
Košického samosprávneho kraja
Watsonovej ulici v Košiciach. Svoje vedomosti,
praktickú pripravenosť a zručnosť v poskytovaní
prvej pomoci na piatich
stanovištiach
prezentovalo
102 študentov. Ich vedomosti
hodnotili inštruktori prvej pomoci a študenti
odboru záchranár Strednej zdravotníckej školy
Kukučínova z Košíc. Súťaţilo 17 druţstiev
z 13 stredných škôl a druţstvo Školského
internátu Medická 2 v Košiciach. Záujem o súťaţ
prejavili i študenti Strednej odbornej školy
J. Bocatia a Gymnázia Šandora Máraiho, ktorí si
prešli jednotlivé stanovištia s hlavným rozhodcom
súťaţe. Zvíťazilo Evanjelické gymnázium J. A.
Komenského Košice, druhé miesto patrilo
študentom z
Gymnázia na Trebišovskej
v Košiciach a tretí skončili ţiaci Gymnázia Park
mládeţe, Košice. Ďalšou aktivitou v oblasti práce
s mládeţou bola Ţivá kniţnica – zameraná na
extrémizmus, ktorá sa konala v priestoroch
Kniţnice J. Bocatia dňa 23. 6. 2016 a zúčastnilo
sa jej 23 účastníkov.
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151/2014

616/2013

154/2014
37/2014
417/2012

Zmena uznesenia č. 616/2013 zo dňa Obchodná verejná
26. augusta 2013 – Spôsob prevodu v auguste 2016.
a prevod vlastníctva pozemku v k. ú.
Roţňava
na
základe
OVS
a podmienky OVS
Zrušenie uznesenia č. 475/2012 zo
dňa 27. augusta 2012, schválenie
spôsobu prevodu a prevod vlastníctva
pozemku v k. ú. Roţňava na základe
OVS a podmienky obchodnej verejnej
súťaţe
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

súťaţ

bude

vyhlásená

Obchodná verejná súťaţ nebola vyhlásená
z dôvodu riešenia poţiadavky mesta Košice
o zámenu
predmetnej
nehnuteľnosti
za
nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta. Zo strany
mesta Košice bol predloţený návrh, ktorý bude
predmetom rokovania samosprávnych orgánov.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Schválenie úkonov súvisiacich so Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez
zaloţením
akciovej
spoločnosti zmeny.
a výstavbou novej nemocnice
v Michalovciach

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“
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“

Záverečná ţiadosť o platbu bola schválená,
finančné
prostriedky
boli
Košickému
samosprávnemu kraju uhradené. Technologické
vybavenie, ktoré nebolo dodané v rámci
stavebných prác, uţ bolo dodané.
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Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 22. 3. 2016. Slávnostné otvorenie Jazdiarne
pre verejnosť sa uskutočnilo dňa 25. 6. 2016.
Dňa 1. 7. 2016 bola podaná záverečná
monitorovacia správa na riadiaci orgán pre
regionálny operačný program, ktorá nie je
schválená. Riadiaci orgán si vyţiadal jej
doplnenie.

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
 dňa 19. 6. 2016 Obec Klokočov v spolupráci
so Zemplínskou oblastnou organizáciou
cestovného ruchu zrealizovali na Kamenci
otvorenie letnej turistickej sezóny „Retro na
Šírave“,
 dňa 28. 6. 2016 Úrad Košického
samosprávneho kraja zrealizoval 1. pracovné
stretnutie k príprave spoločnej výstavnej
expozície Košického samosprávneho kraja na
ITF Slovakiatour v Bratislave 2017,
 Košický samosprávny kraj
finančne
a marketingovo podporil Top podujatia Terra
Incognita „Otvorenie letnej turistickej sezóny
– Beh v raji“, ktoré sa konalo dňa 28. 5. 2016
v Stratenej, podujatie „Jánske ohne nad
Šíravou“, ktoré sa konalo dňa 25. 6. 2016 na
Vinnom a podujatie „Dni humoru na Spiši“,
ktoré sa konalo v dňoch 24. – 25. 6. 2016,
 v dňoch 29. 6. – 2. 7. 2016 bola v spolupráci
so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch,
Oblastnou organizáciou cestovného ruchu
Košice Turizmus a Krajskou organizáciou
cestovného ruchu Košický kraj zrealizovaná
infocesta pre novinárov s témou „Ţidovské
bohatstvo Košíc“. V rámci kraja bola
novinárom predstavená gastronómia Tokaja,
Jasovská jaskyňa a kaštieľ Betliar.

11. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 15. 6. 2015
Číslo
uznesenia
236/2015

619/2013

Názov uznesenia

Stav realizácie

Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Obchodná verejná
Košického samosprávneho kraja v auguste 2016.
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
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súťaţ

bude

vyhlásená

vlastníctva nehnuteľností v k. ú.
Stráţske na základe obchodnej
verejnej súťaţe a
podmienky
obchodnej verejnej súťaţe

12. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 8. 2015
Číslo
uznesenia
249/2015

62/2014
250/2015

255/2015

266/2015

80/2014

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 KSK pre školský rok 2015/2016

Na porade riaditeľov stredných škôl a školských
zaradení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja v júni 2016 boli riaditelia
oboznámení s vyhodnotením úloh vyplývajúcich
zo stratégie a jej aktuálne platného 1. dodatku.
Predmetom
augustového
zasadnutia
zastupiteľstva je aktualizácia a konkretizácia
cieľov stratégie na školský rok 2016/2017, jej
Stratégia
rozvoja
výchovy Dodatok č. 2.
a vzdelávania v stredných školách
v Košickom samosprávnom kraji
Cestovná mapa riadenej migrácie Dňa 24. 6. 2016 Úrad Košického samosprávneho
v Košickom kraji
kraja v spolupráci s CVEK (Centrum pre výskum
etnicity a kultúry) zorganizoval jednodňový
workshop na tému: „Podpora samospráv
v integrácii utečencov a iných menšín“ za účasti
aktérov z VÚC, samospráv a mimovládnych
organizácií.
Spolufinancovanie projektu v rámci Premiéra spoločnej inscenácie bola dňa 5. 6. 2016
programu Cezhraničná spolupráca na festivale VIRVAR. Podujatia z projektu boli
spolufinancovaného z
Nórskeho uskutočnené v Roţňave, v Medzeve, vo Vinnom,
finančného mechanizmu a štátneho v Koroleve (UA). V procese prípravy je aj druhá
rozpočtu Slovenskej republiky
hodnotiaca správa projektu. Pripravujú sa
televízne rozprávky a dokumenty.
Zrušenie uznesenia č. 155/2014 zo Obchodná verejná súťaţ bude vyhlásená
dňa 13. 10. 2014 a zmena uznesenia v auguste 2016.
č. 80/2014 zo dňa 28. 4. 2014 –
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
nehnuteľností v k. ú. Čierna nad
Tisou na základe obchodnej verejnej
súťaţe a podmienky obchodnej
verejnej súťaţe

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Informatívna správa o zapojení sa V mesiaci jún sa uskutočnil workshop
Košického samosprávneho kraja do k problematike zniţovania energetickej náročnosti
programu technickej pomoci ELENA budov a financovania opatrení energetickej
efektívnosti, ktorý bol súčasťou povinných aktivít
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281/2015

Realizácia projektu v rámci programu
„SK09“ z Nórskeho finančného
mechanizmu a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky
„Zlepšenie
kvality
poradenstva
pre
ţeny
zaţívajúce rodovo podmienené násilie
v partnerských vzťahoch v Košickom
samosprávnom kraji

25

programu
technickej
pomoci
ELENA
a európskeho týţdňa udrţateľnej energie. V rámci
programu ELENA sa v spolupráci s RegioEnergy
n. o. Košice začal proces zberu a sumarizácie dát,
potrebných k vyplneniu „ostrej“ ţiadosti.
Aktivity realizované v rámci projektu:
 OZ Fenestra, Košice – vytvorili a vytlačili
leták v počte 8500 ks. V rámci projektu boli
zrealizované
dve pracovné stretnutia
k multiinštitucionálnej spolupráci. V rámci
publicity bol uverejnený
príspevok ku
konferencii na facebookovej stránke Fenestra.
Boli uskutočnené 2 stretnutia na Mestskom
úrade v Roţňave
za účelom prípravy
mobilného poradenstva,
 Pomoc rodine, Michalovce – v rámci realizácie
aktivít
sú
poradkyne zamerané
na
špecializované poradenstvo, právne ako aj
psychologické. Bol zrealizovaný workschop za
účasti zástupcov z Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny Michalovce, Sobrance
a V. Kapušany a Okresného policajného zboru
v Michalovciach,
 Kotva, n. o. Trebišov – v rámci riešenia
oplotenia zariadenia núdzového bývania (ZNB)
sa uskutočnilo osobné stretnutie ohľadom
verejného
obstarávania
a
podrobné
oboznámenie s projektom, rokovanie so
zamestnancami Geodézie k vytyčovaniu
pozemku, konzultácia s účtovníčkou k
projektu.
Začiatok
výstavby
oplotenia
Zariadenia núdzového bývania - Bezpečný
ţenský dom KOTVA n. o. Trebišov je
presunutý na september 2016. O zmene
termínu výstavby oplotenia bol informovaný aj
Úrad vlády SR,
 OZ HANA – Divadelné predstavenie „Dračie
pytačky“ – dňa 27. 6. 2016 sa v priestoroch
Základnej školy Z. Nejedlého 2 v Spišskej
Novej Vsi konali divadelné predstavenia pre
ţiakov a ţiačky prvého stupňa ZŠ, v podaní
Bábkového divadla spod Spišského hradu
v rozsahu – 2 predstavenia, ktoré sa skladali so
samotného divadelného predstavenia a za ním
nasledujúcej interaktívnej diskusie so ţiačkami
a ţiakmi ZŠ. Divadelných predstavení sa
zúčastnilo 11 tried s celkovým počtom 201
ţiakov a ţiačok za účasti triednych učiteliek.
Dňa 8. 6. 2016 sa uskutočnilo 3. stretnutie
koordinátorov v rámci projektu za účelom

výmeny informácií s
partnermi. Bola
spracovaná Priebeţná správa č. 2 o projekte
v zmysle odst. 12.1. Príručky pre prijímateľa
a projektového partnera za všetkých partnerov.
Správa bola zaslaná s povinnými prílohami
na Úrad vlády SR.
283/2015

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Kúpna cena bola MILK-AGRO, spol. s r. o.
budovy a pozemkov v Prakovciach na uhradená a do katastra nehnuteľností bol podaný
základe obchodnej verejnej súťaţe návrh na vklad vlastníckeho práva.
a podmienky obchodnej verejnej
súťaţe

285/2015

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Kupujúci p. Lobová a manţelia Bindasovi platia
pozemkov v k. ú. Zemplín
kúpnu cenu na splátky s termínom do konca roka
2016.

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

59/2014

297/2015

631/2013

303/2015

Názov uznesenia

Stav realizácie

Program hospodárskeho a sociálneho Boli zahájené práce na IRI (index regionálnej
rozvoja Košického samosprávneho identity), ktorý ako kompozitný ukazovateľ bude
kraja na obdobie 2016 – 2022
merať výsledky Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja na ročnej báze.
Predĺţenie
platnosti
Programu Rovnako
na
decembrové
zasadnutie
hospodárskeho
a
sociálneho zastupiteľstva sa pripravuje koncepcia bytovej
rozvoja Košického samosprávneho politiky Košického kraja.
kraja 2007 – 2013
Priebeţné
vyhodnotenie
cieľov Dňa 14. 6. 2016 Úrad Košického samosprávneho
a priorít vyplývajúcich zo Stratégie kraja zrealizoval úvodnú konferenciu k projektu
rozvoja
cyklistickej
dopravy Bicyklom aj za hranice z Nórskeho finančného
a cykloturistiky
v
Košickom mechanizmu.
samosprávnom kraji a aktualizácia
Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky
v
Košickom
samosprávnom kraji
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky
v
Košickom
samosprávnom kraji
Nájom
nebytových
priestorov Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
a pozemku pre občianske zdruţenie
BONA FIDE v areáli na Strojárenskej
3 v Košiciach
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15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 2. 2016
Číslo
uznesenia
316/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

Zaradenie elokovaných pracovísk Rozhodnutiami Ministerstva školstva, vedy,
stredných škôl v zriaďovateľskej výskumu a športu SR boli do siete škôl zaradené:
pôsobnosti Košického samosprávneho 1. Elokované pracovisko, Vodárenská 19,
kraja do siete škôl a školských
Košice, ako súčasť Strednej odbornej školy
zariadení Slovenskej republiky
Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice,
2. Elokované pracovisko, Hlavná 23, Viničky,
ako súčasť Strednej odbornej školy
poľnohospodárstva a sluţieb na vidieku,
Kukučínova 23, Košice,
3. Elokované pracovisko, Blatné Remety 98, ako
súčasť Spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce
(predmetné elokované pracovisko sa vzťahuje
na Strednú odbornú školu, Kollárova 17,
Sečovce ako organizačnú zloţku Spojenej
školy, Kollárova 17, Sečovce).
Naďalej prebieha rozhodovací proces pre
zaradenia elokovaných pracovísk:
1. Elokované pracovisko, Bystrany 107, ako
súčasť Strednej odbornej školy, Markušovská
cesta 4, Spišská Nová Ves,
2. Elokované pracovisko, Rudňany 5, ako
súčasť Strednej odbornej školy, Markušovská
cesta 4, Spišská Nová Ves.

317/2016

Regionálna
inovačná
Košického kraja 2016+

stratégia Podľa plánu hodnotenia Regionálnej inovačnej
stratégie 2016+ plnenie aktivít bude Košický
samosprávny kraj vyhodnocovať k roku 2018.
V súčasnosti Úrad Košického samosprávneho
kraja pracuje na etablovaní inovačnej rady kraja,
pripravuje
návrh
zavedenia
inovačných
mikrovoucherov v kraji a návrh vstupu
Košického samosprávneho kraja do EBN (The
European Business and Innovation Centres
Network) európskej asociácie zameranej na
podporu inovácií.

318/2016

Koncepcia rozvoja sociálnych sluţieb Koncepcia do úrovne priorít a opatrení sa bude
v Košickom kraji na roky 2016 – kaţdoročne vyhodnocovať. Informatívna správa
2020
o jej plnení za rok 2016 bude predloţená na
aprílové zasadnutie zastupiteľstva v roku 2017.

324/2016

Nájom stavieb a pozemkov v k. ú. Nájomná zmluva je v
Štítnik pre obec Štítnik
zmluvnými stranami.
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štádiu podpisovania

327/2016

Prevod vlastníctva nehnuteľností Obchodná verejná
v k. ú. Niţná Slaná na základe v auguste 2016.
obchodnej verejnej súťaţe – zmena
uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 265/2015 zo
dňa 24. augusta 2015

265/2015

Zrušenie uznesenia č. 152/2014 zo
dňa 13. 10. 2014 a zmena uznesenia
č. 33/2014 zo dňa 24. 2. 2014 –
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
nehnuteľností v k. ú. Niţná Slaná na
základe obchodnej verejnej súťaţe
a podmienky obchodnej verejnej
súťaţe
Prevod vlastníctva nehnuteľností na
ul. Murgašova 2 v Košiciach na
základe obchodnej verejnej súťaţe
Prevod vlastníctva nehnuteľností na
ul. Bačíkova 7 v Košiciach na základe
obchodnej verejnej súťaţe, zrušenie a
zmena častí uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č. 593/2013 zo dňa 24. júna 2013
Oprava uznesenia Zastupiteľstva
KSK č. 305/2015 zo dňa 7. decembra
2015 – Zámena pozemkov v k. ú.
Michalovce medzi KSK a AHA,
s. r. o., Košice

33/2014

330/2016

331/2016

332/2016

305/2015

súťaţ

bude

vyhlásená

Plynie lehota na zaplatenie kúpnej ceny.
Obchodná verejná
v II. polroku 2016.

súťaţ

bude

vyhlásená

Do katastra nehnuteľností bol podaný návrh na
vklad vlastníckeho práva v prospech zmluvných
strán.

16. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 25. 4. 2016
Číslo
uznesenia
339/2016

340/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

Zabezpečenie úverových zdrojov na Zmluva so Slovenskou sporiteľňou, a. s. na
financovanie projektov z fondov EÚ zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie
a ŠR v rokoch 2016 – 2020
projektov z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2016 –
2020 je v štádiu pripomienkového konania
z úrovne Úradu Košického samosprávneho kraja.
Významné spoločenské a kultúrne
podujatia
v
roku
2016
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
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V zmysle schváleného uznesenia sú pripravované
zmluvy o poskytnutí dotácie na príslušný účel
a postupne sú poskytované finančné prostriedky
jednotlivým subjektom.
Zamestnanci Košického samosprávneho kraja sa
budú pravidelne zúčastňovať na podujatiach
s cieľom ich zhodnotenia. Uţ uskutočnené
podujatia mali štandardnú úroveň.

345/2016

Pristúpenie Košického samosprávneho kraja k Dohovoru primátorov
a
starostov
ako
koordinátora
Dohovoru

346/2016

Informačno-poradenské centrum na
Úrade Košického samosprávneho
kraja

351/2016

Priority zdravotnej politiky pre
Košický kraj na obdobie 2016 – 2020

352/2016

Zmeny v sieti škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky pre
stredné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja
Prevod
vlastníctva
pozemku
v Kráľovciach pre obec Kráľovce

355/2016

Zo strany centrály Dohovoru
Košický
samosprávny kraj obdrţal správu, ţe ţiadosť
o pristúpenie k Dohovoru bola zaregistrovaná, ale
vzhľadom na finalizáciu nových prístupových
dokumentov
bol
proces
pristúpenia
samosprávneho kraja posunutý na neskôr.
Bola podpísaná Zmluva o partnerstve s Úradom
vlády SR a bola podaná ţiadosť o nenávratný
finančný príspevok za všetky vyššie územné
celky
(mimo
Bratislavského).
Košický
samosprávny kraj čaká na vyjadrenie riadiaceho
orgánu pre Operačný program Technická pomoc.
V súčasnosti prebieha príprava dodatku č. 1
k Zmluve o partnerstve z dôvodu presunu
Centrálneho koordinačného orgánu na Úrad
podpredsedu
vlády
SR
pre
investície
a informatizáciu.
Priority do úrovne priorít a opatrení sa budú
kaţdoročne
vyhodnocovať.
Priority
boli
zverejnené na webovej stránke Košického
samosprávneho kraja v časti zdravotníctvo/
koncepčné materiály. Informatívna správa
o plnení priorít za rok 2016 bude predloţená na
aprílové zasadnutie zastupiteľstva v roku 2017.
Ţiadosti o vykonanie zmien v sieti škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky boli
distribuované na Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR. V súčasnosti prebieha
schvaľovací proces.
Do katastra nehnuteľností bol podaný návrh na
vklad vlastníckeho práva v prospech obce.

17. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 6. 2016
Číslo
uznesenia
364/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

Financovanie
infraštruktúry
Košického samosprávneho kraja zo
zdrojov Európskej investičnej banky
v rokoch 2016 – 2018

V súčasnosti prebieha proces pripomienkovania
textu zmluvy medzi Európskou investičnou
bankou a Košickým samosprávnym krajom.
Po jej podpise sa začne samotná implementácia
investičných aktivít.
V súčasnosti prebieha príprava manuálov pre
výzvy fondu malých projektov, čerpanie návratnej
finančnej
výpomoci
samosprávny
kraj
predpokladá v prvej polovici roku 2017 po
spustení programu SK - HU. Pripravujú sa malé
projekty, ktoré budú predfinancované v zmysle
doplnenia uznesenia.

365/2016

Doplnenie uznesenia č. 224/2015
z 11.
zasadnutia
Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 15. Júna 2015
v Košiciach

224/2015

Poskytnutie návratnej bezúročnej
finančnej výpomoci pre Európske
zoskupenie územnej spolupráce Via
Carpatia s ručením obmedzeným
29

366/2016

367/2016

371/2016

372/2016

Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj V zmysle „Akčného plánu pre podporu rozvoja
kreatívnej ekonomiky Košického kreatívnej ekonomiky Košického samosprávneho
kraja
kraja na roky 2016 – 2018“ prebieha etapa návrhu
členov jednotlivých profesionálnych sietí
spolupráce pre TOP sektory kreatívnej
ekonomiky, pre tzv. LABy:
 ICT SMART LAB (IKT sektor),
 DIGITAL MEDIA LAB (sektor reklamy
a digitálnych médií),
 DESIGN LAB (sektor dizajnu),
 FASHION LAB (sektor módy),
 KULTOUR LAB (sektor kultúry a turizmu),
 EDUCATION LAB (sektor vzdelávania)
a
pre všeobecne zameraný CREATIVE
COACHING LAB.
Dobrovoľnícke centrum Košického Na základe schváleného uznesenia bola
kraja
pripravená a zaslaná prihláška o členstvo
Košického samosprávneho kraja v občianskom
zdruţení. Po prijatí za člena zdruţenia bude
občianskemu zdruţeniu poskytnutý schválený
finančný príspevok na základe zmluvy
o spolupráci, ktorá sa pripravuje.
Stratégia
trvalej
udrţateľnosti V rámci Regionálneho operačného programu bola
financovania opráv a údrţby ciest II. v roku 2015 vypracovaná Stratégia trvalej
a III. triedy v Košickom kraji
udrţateľnosti financovania opráv a údrţby ciest
II. a III. triedy v Košickom kraji, ktorá spolu
s ďalšími siedmimi sektorovými stratégiami tvorí
prílohu Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja KSK 2016 – 2022. Stratégia slúţi, ako
jeden z kľúčových podkladov pre spracovanie
plánu udrţateľnej mobility, tieţ pri príprave
projektov rekonštrukcií ciest zo zdrojov
Integrovaného
regionálneho
operačného
programu v programovom období 2014 – 2020
a pri príprave financovania infraštruktúry
Košického samosprávneho kraja zo zdrojov
Európskej investičnej banky v r. 2016 – 2018.
Východiská
pre
integráciu Východiská boli zverejnené na webovej stránke
marginalizovaných
rómskych Košického samosprávneho kraja v časti sociálne,
komunít KSK na roky 2016 – 2020
sociálne
vylúčené
komunity,
dokumenty
a projekty, ako strategický materiál Košického
samosprávneho kraja. Súčasťou východísk je aj
schválený akčný plán na roky 2016 – 2017.
Vyhodnocovanie dosahovania opatrení a cieľov
Východísk pre integráciu marginalizovaných
rómskych komunít bude prebiehať spravidla 1x
ročne v
prvom štvrťroku nasledujúceho
kalendárneho roka.
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373/2016

374/2016

376/2016

377/2016

379/2016

380/2016

381/2016
382/2016

383/2016

Návrh na úpravy v sieti školských Kompletná ţiadosť o vyradenie školských
stravovacích zariadení
stravovacích zariadení
zmysle ustanovenia
§ 17 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samosprávy bola
písomne predloţená a zaslaná Ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Intenzita pomoci – spolufinancovanie Projekt by sa mal realizovať z cezhraničného
projektového
zámeru
Strednej operačného programu Interreg V-A Slovensko –
odbornej školy – Szakközépiskola, Maďarsko 2014 – 2020, ktorý výzvu na
J.
Majlátha
2,
Pribeník predkladanie projektových zámerov zatiaľ
v zriaďovateľskej
pôsobnosti nezverejnil.
Košického samosprávneho kraja
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Príprava
zasadnutí
zastupiteľstiev
Zastupiteľstva
Košického v II. polroku 2016 bude realizovaná v intenciách
samosprávneho
kraja
na prijatého uznesenia.
II. polrok 2016
Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK Rokovania
komisií
zastupiteľstva
na II. polrok 2016
v II. polroku 2016 budú obsahovo pripravované
podľa plánov úloh komisií.
Nájom telocviční stredných škôl Návrhy
nájomných
zmlúv
sú
školami
v Košiciach
a
vo
Veľkých spracovávané a postupne predkladané na
Kapušanoch
schválenie predsedovi Košického samosprávneho
kraja v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom
Košického
samosprávneho
kraja
v znení
dodatku č. 1
Predĺţenie doby nájmu nebytových Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
priestorov
v
zdravotníckych
zariadeniach v
Košiciach pre
poskytovateľov
zdravotnej
starostlivosti
Prevod
vlastníctva
pozemkov Kúpna zmluva bola zaslaná na podpis mestu
v Dobšinej pre mesto Dobšiná
Dobšiná.
Prevod
vlastníctva
trafostanice Kúpna zmluva bola zaslaná na pripomienkovanie
vrátane pozemku a technológie Východoslovenskej distribučnej, a. s.
v Stráţskom pre Východoslovenskú
distribučnú, a. s.
Prevod vlastníctva chaty vrátane Po prerokovaní materiálu o doplnení predmetného
pozemkov
na
Zemplínskej uznesenia
Zastupiteľstvom
Košického
šírave na základe obchodnej verejnej samosprávneho kraja dňa 22. 8. 2016 bude
súťaţe
vyhlásená obchodná verejná súťaţ.

384/2016

Prevod vlastníctva chaty – Algena
vrátane pozemku na Zemplínskej
šírave na základe obchodnej verejnej
súťaţe

385/2016

Prevod vlastníctva chaty vrátane Po prerokovaní materiálu o doplnení predmetného
pozemkov v Byšte na základe uznesenia Zastupiteľstvom KSK dňa 22.08.2016
obchodnej verejnej súťaţe
bude vyhlásená obchodná verejná súťaţ.
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Po prerokovaní materiálu o doplnení predmetného
uznesenia
Zastupiteľstvom
Košického
samosprávneho kraja dňa 22. 8. 2016 bude
vyhlásená obchodná verejná súťaţ.

386/2016

387/2016

388/2016

389/2016

Spôsob prevodu vlastníctva pozemku Zámer na priamy predaj pozemku bol vyhlásený
v Strede nad Bodrogom priamym s termínom doručenia ponúk do 1. 8. 2016 do
predajom
14.30 hod. V stanovenej lehote bola doručená
jedna ponuka. Vyhodnotenie zámeru bolo na
rokovaní komisie k hospodáreniu s majetkom
dňa 2. 8. 2016, ktorá odporučila zastupiteľstvu
schváliť prevod vlastníctva pozemku v Strede nad
Bodrogom pre Ladislava Skalinu. Materiál
o prevode vlastníctva predmetného pozemku pre
menovaného
je
predmetom
augustového
zasadnutia zastupiteľstva.
Prevod vlastníctva nehnuteľností na Obchodná verejná súťaţ bude vyhlásená
ul. Továrenská 2 v Michalovciach, v auguste 2016.
na základe obchodnej verejnej súťaţe
Prevod vlastníctva nehnuteľností Obchodná verejná súťaţ bude vyhlásená
v
k.
ú.
Vyšný
Medzev v auguste 2016.
na základe obchodnej verejnej súťaţe
Prevod vlastníctva budovy na ul. Obchodná verejná súťaţ bude vyhlásená
Turgenevova 36 v Košiciach na v auguste 2016.
základe obchodnej verejnej súťaţe

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

Zrušené
uznesenia
Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
34/2014 z 3. zasadnutia zo dňa 24. 02. 2014
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
79/2014 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 04. 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
153/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
155/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
184/2014 z 8. zasadnutia zo dňa 15. 12. 2014
267/2015 z 12. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2015
269/2015 z 12. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2015
358/2016 zo 16. zasadnutia zo dňa 25. 04. 2016
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Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK, ktoré
zrušilo predchádzajúce uznesenie
387/2016 zo dňa 27. 06. 2016
148/2014 zo dňa 13. 10. 2014
149/2014 zo dňa 13. 10. 2014
150/2014 zo dňa 13. 10. 2014
387/2016 zo dňa 27. 06. 2016
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
387/2016 zo dňa 27. 06. 2016
266/2015 zo dňa 24. 08. 2015
389/2016 zo dňa 27. 06. 2016
388/2016 zo dňa 27. 06. 2016
389/2016 zo dňa 27. 06. 2016
390/2016 zo dňa 27. 06. 2016

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

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 o splnených uzneseniach v štruktúre podľa jednotlivých zasadnutí – len
prehľad splnených uzneseniach od poslednej predloţenej informatívnej správy na
17. zasadnutí zastupiteľstva (strana 4).
2. Prehľad uznesení v realizácii (strana 5 – 11).
3. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí s aktuálnym stavom k termínu
15. 7. 2016 (strana 11 – 12).
4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 12 – 13).
III. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2009 – 2013
1. Prehľad o splnených uzneseniach v štruktúre podľa jednotlivých zasadnutí – len
prehľad splnených uzneseniach od poslednej predloţenej informatívnej správy na
17. zasadnutí zastupiteľstva (strana 13 – 14).
2. Prehľad uznesení v realizácii (strana 14 – 15).
3. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí s aktuálnym stavom k termínu
15. 7. 2016 (strana 16).
4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 16 – 17).
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
17. zasadnutí zastupiteľstva (strana 18 – 19).
2. Prehľad uznesení v realizácii (strana 19 – 32).
3. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí s aktuálnym stavom k termínu
15. 7. 2016 (strana 32).
4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 33).

Košice 3. 8. 2016
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