Informácia
o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predkladá sa prehľad o stave plnenia 27 uznesení z celkového počtu prijatých 765 uznesení
v II. volebnom období a z III. volebného obdobia je štatisticky v realizácii sledovaných
spolu 13 uznesení z celkového počtu prijatých 637 uznesení. Vo IV. volebnom období je
štatisticky v realizácii sledovaných spolu 90 uznesení z celkového počtu prijatých
430 uznesení.

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

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 vyuţitie obnoviteľných zdrojov
samosprávnom kraji
energie v súlade s moţnosťami a potrebami kraja
a
Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej
ţupy.
V súčasnosti cez program Integrovaný program
ţivotného prostredia, boli otvorené výzvy na
financovania projektov vyuţitia obnoviteľných
zdrojov energie pre domácnosti, 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 Dňa 14. 9. 2016 si z rúk podpredsedu Košického
samosprávneho kraja
samosprávneho kraja, Ing. Zachariaša, prevzali
víťazi dlhodobých športových súťaţí o putovný
pohár predsedu Košického samosprávneho kraja
v šk. r. 2015/16, ocenenia na podujatí Mosty bez
bariér 2016 v Pribeníku. Na 1. mieste sa
umiestnilo Gymnázium P. Horova, Michalovce,
na 2. mieste Športové gymnázium, Trieda SNP
104, Košice a 3. miesto patrí Gymnáziu, Alejová
1, Košice. Dňa 12. 9. 2016 oficiálne odštartoval
behom dievčat a chlapcov v areáli na Aničke
v Košiciach nový ročník dlhodobých športových
súťaţí 2016/2017.
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362/2007

Energetická
politika
samosprávneho kraja

Košického Košický samosprávny kraj pripravuje odborné
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 v rámci nízko uhlíkovej
stratégie a rozvoja konceptu chytré mesto/región.
V súčasnosti Košický samosprávny kraj pracuje
na spracovaní a vyhodnotení vstupov (ročná
analýza spotrieb energie, elektrika, plyn, voda za
jednotlivé naše objekty), posúdení energetickej
náročnosti a výberu objektov budov v kraji
určených pre hĺbkovú energetickú adaptáciu
súčasných budov ktoré sú vhodnými kandidátmi
pre financovanie z integrovaného programu
kvalita ţivotného
prostredia a pomocou
programu 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
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Stav realizácie
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 Eurobusom, a. s.
pravidelne vykonáva pracovné rokovania
a kontrolné činnosti k vyhodnoteniu prevádzky
terminálu z organizačného a dopravného
hľadiska. Na trati Košice - Moldava nad Bodvou
je aktuálne zavedených 7 párov vlakov. Úspešne
boli vykonávané opatrenia na riešenie prípadných
meškaní a vzájomného čakania vlakov
a autobusov pre zabezpečenie prestupov
cestujúcich. Dňa 12. 6. 2016, v rámci 2. zmeny
cestovného poriadku vlakov osobnej dopravy
došlo k úprave časových polôh šiestich
regionálnych vlakov na trase Košice – Moldava
nad Bodvou, mesto. Od zmeny cestovných
poriadkov
verejnej
dopravy
platných
od 11. 12. 2016 budú zabezpečené lepšie časové
polohy dopravných spojení pre zmenových
zamestnancov, študentov a ţiakov.

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
v novom Centrálnom metainformačnom systéme
verejnej správy (MetaIS II) novej generácie, ktorý
sa spustil do prevádzky, a do ktorého sa
zaznamenávajú výstupy projektu Elektronikzácie
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
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
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Stav realizácie
Od začiatku kalendárneho roka spoločnosť
VEOLIA Energia Komfort Košice, a. s.
prostredníctvom systému Alstanet riešila spolu
674 zásahov na kotolniach, odovzdávacích
staniciach a vykurovacích sústavách objektov
škôl. Z uvedeného počtu bolo doriešených 655
a v riešení zostáva 19 zásahov. Zamestnanci
spoločnosti
VEOLIA
zabezpečovali
v sledovanom období prechod na nové
vykurovacie obdobie. Uvedené práce zvládli
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi na
kvalitatívne vyššej úrovni hlavne vďaka
snímačom interiérových teplôt, ktoré boli
nainštalované na jednotlivých školách v letnom
období.
Zmluva s Fakultou umení Technickej univerzity
bola uzatvorená. Výzvu, v rámci ktorej
samosprávny kraj plánoval realizovať projekt
vybudovania
Regionálneho
multifunkčného
centra, riadiaci orgán (Ministerstvo hospodárstva
SR) 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

671/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Dramaturgický plán programu Terra Plnenie dramaturgického plánu
Incognita
vychádza
pri
aktivitách
z dramaturgického plánu.
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

programu
programu

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.

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 – „Rekonštrukcia budovy
SPŠH Košice“, Stredná priemyselná
škola hutnícka, Alejová 1, 040 11
Košice
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672/2009

673/2009

674/2009

675/2009

676/2009

677/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Pomoc klenotu
Zemplínskeho školstva“, Gymnázium
P. Horova, Masarykova 1, 071 79
Michalovce
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania – „Kvalitná škola –
kvalitné vzdelanie“, SOŠ, Filinského
7, 052 01 Spišská Nová Ves
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny
operačný
program,
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania
–
„Rekonštrukcia
a modernizácia
objektu
SOŠ
zdravotníckej
v Roţňave“,
SOŠ
zdravotnícka, Nám. 1. Mája 1,
048 01 Roţňava
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ – 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

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.

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

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

Spolufinancovanie
projektov
zo Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez
štrukturálnych
fondov
EÚ
– zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola
Regionálny
operačný
program, vypísaná.
Prioritná
os:
1
Infraštruktúra
vzdelávania
–„Rekonštrukcia
a modernizácia objektu SOŠ –
Szakközepiskola
Grešáková
1
Košice“, SOŠ – Szakközepiskola,
Grešáková 1, 042 13 Košice
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678/2009

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

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Košický samosprávny kraj je partnerom projektu,
v ktorom je Banskobystrický samosprávny kraj
prijímateľom. Uznesenie je vecne splnené.
Prebieha proces finančného vysporiadania
prijímateľa.
V súčasnosti prebieha produkčná prevádzka
Elektronizácie
sluţieb
VÚC
Košického
samosprávneho kraja, kontrola projektu zo strany
Ministerstva financií SR (SORO), overovanie
a zosúladenie údajov voči centrálnym registrom.
Zo strany SO/RO samosprávny kraj dostal
informáciu o schválení záverečnej monitorovacej
správy projektu. Záverečná ţiadosť o platbu bola
postúpená Ministerstvu financií SR.
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
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 kraji. Na základe týchto zistení Správa ciest
zaradila
do plánu
obstarávania v rámci
kapitálových zdrojov EIB zakúpenie prenosných
váh
vhodných pre výkon úradného merania
celkovej hmotnosti a zaťaţení náprav cestných
vozidiel.

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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III. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2009 – 2013
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. Prezentoval ju na
švédskom inovačnom fóre v Lunde a pri návšteve
vedúceho predstaviteľa Taiwanu v SR s jeho
ekonomickým poradcom.

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
navrhovaného procesu optimalizácie kultúrnych
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Koncepcia
rozvoja
ekonomiky
v
samosprávnom kraji

kreatívnej Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
Košickom 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.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Program Švajčiarsko – slovenskej Projekt bude finančne ukončený do konca roka
spolupráce,
podanie
projektu 2016. V mesiaci november 2016 bola predloţená
s názvom „Vstúpte k nám“
záverečná ţiadosť o platbu a záverečná
komplexná správa. Kolaudačné rozhodnutie
vydané Stavebným úradom Mestom Košice
nadobudlo účinnosť dňa 26. 10. 2016. Pripravuje
sa zverenie majetku do správy DOMKO.
Kontrola na mieste z Národného kontrolného
bodu Úradu vlády SR sa konala 9. 11. 2016.
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18. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 10. 2012
Číslo
uznesenia
487/2012

Názov uznesenia
Spolufinancovanie
Cyklotrasa Veľký Milič

Stav realizácie
projektu Refundácia výdavkov na projekt zo štátneho
kofinancovania bola pripísaná na účet Košického
samosprávneho kraja dňa 3. 10. 2016. Zaslaním
čiastky projektovému partnerovi sa uskutočnilo aj
finančné vysporiadanie projektu. Uznesenie bolo
splnené.

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

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

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
štrukturálnych fondov EÚ Regionálny
operačný program, Prioritná os: 3.
Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov a infraštruktúra cestovného
ruchu – „Astronomický areál rekonštrukcia Moussonovho domu
a parku“

10

Košickému samosprávnemu kraju bolo doručené
schválenie záverečnej monitorovacej správy
a záverečnej ţiadosti o platbu. Zamestnanci
hvezdárne sa nasťahovali do zrekonštruovaných
priestorov a v súčasnosti sa pripravuje otvorenie
hvezdárne pre verejnosť.
Projekt je finančne a administratívne ukončený
a prechádza do fázy udrţateľnosti. Splnené.

Bola schválená záverečná monitorovacia správa
a listom z 20. 10. 2016 bola schválená aj
záverečná ţiadosť o platbu.
Projekt je finančne a administratívne ukončený
a prechádza do fázy udrţateľnosti. Splnené.

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“

45/2014

Spolufinancovanie
projektov
zo Záverečná monitorovacia správa bola schválená.
štrukturálnych fondov EÚ Regionálny Záverečná ţiadosť o platbu je v stave na
operačný program, Prioritná os: 3. doplnenie.
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“

Bola schválená záverečná ţiadosť o platbu aj
záverečná monitorovacia správa.
Projekt je finančne a administratívne ukončený
a prechádza do fázy udrţateľnosti. Splnené.

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“

Úrad Košického samosprávneho kraja ukončil
dňa 27. 09. 2016 preberacie konanie stavby
a dňa 19. 10. 2016 boli odstránené vady
a nedorobky zistené v preberacom konaní.
V súčasnosti prebieha kontrola podkladov
k záverečnej faktúre.

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 a zaslané na adresu ENERGY
SYSTEMS GROUP s. r. o.
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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 Úrad
Košického
samosprávneho
kraja
na území Košického samosprávneho v spolupráci s Odborom školstva Okresného
kraja na roky 2015 – 2020
úradu Košice zorganizoval festival tvorivosti
zdravých a zdravotne postihnutých detí a mládeţe
Koncepcia rozvoja práce s mládeţou v areáli Strednej odbornej školy v Pribeníku
Košického samosprávneho kraja
dňa 14. 9. 2016. Podujatia sa zúčastnilo tri a pol
tisíc ľudí. Celodenný festival ponúkol ukáţky
remesiel, kadernícke a kozmetické prezentácie,
módne prehliadky, barmanskú šou, gurmánske
špeciality, športové súťaţe, jazdeckú školu,
aranţovanie kvetín, vystúpenia mladých umelcov.
Hviezdami dňa boli študenti dvoch košických
konzervatórií, ktorí pripravili program najväčších
súčasných hitov. Okrem nich sa v programe
prezentovali aj ďalší stredoškoláci, ktorí sa
vo voľnom čase venujú tancu, hudbe i divadlu.

151/2014

Zmena uznesenia č. 616/2013 zo dňa Obchodná verejná súťaţ
26. augusta 2013 – Spôsob prevodu do konca roka 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
OVS a podmienky obchodnej verejnej
súťaţe

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 vyhlásená

Obchodná verejná súťaţ nebola vyhlásená
z dôvodu riešenia poţiadavky mesta Košice
o zámenu
predmetnej
nehnuteľnosti
za
nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta.

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
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 – „Kaštieľ v Trebišove –
obnova Jazdiarne“

Projekt je ukončený, bol odovzdaný do uţívania.
Záverečná monitorovacia správa bola schválená.
Finančne je vo fáze ukončovania. Záverečná
ţiadosť o platbu na Riadiaci orgán pre Regionálny
operačný program bola schválená.

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 4 Zvýšiť atraktívnosť odvetvia cestovného
ruchu pre pracovníkov a ďalšie investície
v Košickom kraji
 dňa 22. 9. 2016 Košický samosprávny kraj
zorganizoval 9. ročník konferencie cestovného
ruchu pod názvom „KSK - partner v cestovnom
ruchu“, pri príleţitosti osláv svetového dňa
turizmu. Krajská konferencia sa konala
v priestoroch Kongres Hotela Roca v Košiciach,
zúčastnilo sa jej 74 účastníkov. Tohtoročnou
témou bol náboţenský cestovný ruch,
 dňa 28. 9. 2016 samosprávny kraj
odprezentoval
prostredníctvom
blokovej
výučby na Súkromnej spojenej škole SEZ
Krompachy svoje činnosti, rozvoj cestovného
ruchu v Košickom kraji a jeho potenciál,
 dňa 10. 10. 2016 samosprávny kraj
odprezentoval
prostredníctvom
blokovej
výučby na Obchodnej akadémii v Roţňave
svoje činnosti, rozvoj cestovného ruchu
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v Košickom kraji a jeho potenciál,
 následne dňa 25. 10. 2016 odprezentoval
prostredníctvom blokovej výučby na Obchodnej
akadémii Polárna 1, Košice svoje činnosti,
rozvoj cestovného ruchu v Košickom kraji
a jeho potenciál.

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

619/2013

Názov uznesenia

Stav realizácie

Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Kúpna zmluva medzi Košickým samosprávnym
Košického samosprávneho kraja krajom a L.H.K., s. r. o. bola podpísaná a plynie
č. 150/2014 zo dňa 13. októbra 2014 lehota na zaplatenie kúpnej ceny.
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

12. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 8. 2015
Číslo
uznesenia
250/2015

Názov uznesenia

Stav realizácie

Cestovná mapa riadenej migrácie V spolupráci s Centrom pre výskum etnicity
v Košickom kraji
a kultúry Košický samosprávny kraj sa uskutoční
dňa 2. 12. 2016 verejná diskusia na tému:
„Skúsenosti s integráciou v zahraničí“.

255/2015

Spolufinancovanie projektu v rámci
programu Cezhraničná spolupráca
spolufinancovaného z
Nórskeho
finančného mechanizmu a štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky

266/2015

Zrušenie uznesenia č. 155/2014 zo Obchodná verejná súťaţ bude vyhlásená do konca
dňa 13. 10. 2014 a zmena uznesenia roka 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

80/2014
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Pripravujú sa televízne rozprávky a dokumenty.
Všetky podujatia na slovenskej strane sa
uskutočnili podľa plánu. Posledné podujatie sa
uskutoční na ukrajinskej strane v januári 2017.
Košický samosprávny kraj podal druhú
hodnotiacu správu projektu, ktorá je v súčasnosti
na kontrole na Úrade vlády SR.

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

281/2015

Názov uznesenia

Stav realizácie

Informatívna správa o zapojení sa V rámci
programu
ELENA
pokračuje
Košického samosprávneho kraja do v spolupráci s RegioEnergy n. o. Košice proces
programu technickej pomoci ELENA zberu a sumarizácie dát, potrebných k vyplneniu
„ostrej“ ţiadosti. Prebiehajú rokovania s mestami
za účelom upresnenia výberu budov a činností.
Realizácia projektu v rámci programu Uznesenie v plnení. V súčasnosti prebieha:
„SK09“ z Nórskeho finančného  verejné obstarávanie pre grafické spracovanie
mechanizmu a štátneho rozpočtu
a tlač letákov a broţúr v hodnote 3500 €,
Slovenskej republiky
„Zlepšenie  verejné obstarávanie nábytku pre kanceláriu
kvality
poradenstva
pre
ţeny
1. kontaktu v hodnote 4000 €,
zaţívajúce rodovo podmienené násilie  výroba magnetických
záloţiek do knihy
v partnerských vzťahoch v Košickom
v hodnote 1080 €.
samosprávnom kraji
Bola zaslaná ţiadosť o pridelenie dodatočných
finančných prostriedkov z Úradu vlády SR.
Navrhované zvýšenie grantu je o 90 040 €.
Zároveň bola spracovaná a schválená Evaluačná
správa z workshopov a uplatnená ţiadosť
o poskytnutie mimoriadnej zálohovej platby pre
OZ HANA, ako partnera č. 4 projektu, ako aj jej
realizovanie.
Plnenie úloh za partnerov:
OZ Fenestra, Košice:
Prostredníctvom prieskumu trhu bolo obstarané:
kovová kartotéka za 300 €, kovová skriňa na
šanóny za 282 €, 2 kniţnice po 130 €, dvere na
WC a kúpeľňu po 250 €, regály a dvere do
archívu za 1200 €, 2 notebooky po 579 €,
1 multifunkčná tlačiareň za 171,36 € a skartovací
prístroj za 96,40 €. Počas trvania projektu je
poskytovaných 5 foriem poradenstva (jednanie za
klientku, mailové poradenstvo, osobný kontakt,
písomnosť, telefonické poradenstvo), 9 druhov
poradenstva
(advokátske
zastupovanie,
konzultácia o klientke s inštitúciami, konzultácia
o klientke s tretími osobami, krízová intervencia,
program mama - dieťa, právna konzultácia,
právne poradenstvo, psychologické poradenstvo,
sociálne poradenstvo).
Pomoc rodine Michalovce:
V mesiacoch september, október 2016 boli
zrealizované 2 pracovné stretnutia v rámci
multiinštitucionálnej spolupráce, na ktorých boli
prítomní zástupcovia/zástupkyne Obvodného
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oddelenia policajného zboru Michalovce,
Stráţske, Veľké Kapušany, Pavlovce n./Uhom;
Vyšetrovateľka
okresného
riaditeľstva
policajného zboru; zamestnankyne úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny, odboru sociálno-právnej
ochrany detí a sociálnej kurately, sociálne
pracovníčky za mesto Michalovce, Stráţske.
Kotva, n. o. Trebišov:
Dňa
5.
10.
2016
bola
podpísaním
odovzdávacieho protokolu odovzdaná do uţívania
montáţ
betónového
oplotenia
Zariadenia
núdzového bývania - Bezpečný ţenský dom,
vrátane brány a bráničky. Montáţi oplotenia
predchádzalo vysporiadanie časti pozemku,
výsledkom ktorého bol prenájom pozemku za
symbolický poplatok.
Dňa 19. 10. 2016 bolo v priestoroch reštaurácie
Amadeus v Trebišove realizované stretnutie
zamerané na potrebu multiinštitucionálnej
spolupráce v problematike násilia páchaného na
ţenách v meste Trebišov, s počtom 10 osôb.
Stretnutia sa zúčastnili: riaditeľ okresného
riaditeľstva policajného zboru, prokurátor
Okresnej
prokuratúry,
právny
zástupca,
psychologička
centra
pedagogickopsychologického poradenstva a prevencií,
zamestnanec úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny, zamestnanec odbor sociálnych vecí
Mestského úradu Trebišov, príslušníčka mestskej
polície, pedagogička pre deti predškolského veku
a sociálno-poradenské pracovníčky Zariadenia
núdzového bývania – bezpečný ţenský dom
v Trebišove.
OZ Hana, Spišská Nová Ves:
Pri
realizácii
projektu
sa
venovali
administratívnej činnosti spojenej s prieskumom
trhu za účelom obstarania materiálu (PC
a notebook) a zásob (tonery). Prostredníctvom
prieskumu trhu rovnako zabezpečili sluţby
právničky, účtovníka projektu a supervízorky.

285/2015

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva Kúpne ceny boli uhradené a do katastra
pozemkov v k. ú. Zemplín
nehnuteľností boli podané návrhy na vklad
vlastníckeho práva v prospech kupujúcich
(p. Lobová a manţelia Bindasoví).
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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 IRI (index regionálnej identity), ktorý ako
rozvoja Košického samosprávneho kompozitný ukazovateľ bude merať výsledky
kraja na obdobie 2016 – 2022
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na
ročnej báze je predloţený na decembrové
Predĺţenie
platnosti
Programu zasadnutie
zastupiteľstva.
Pripravovaná
hospodárskeho
a
sociálneho Koncepcia bytovej politiky Košického kraja bude
rozvoja Košického samosprávneho z dôvodu potreby konzultovania technologických
kraja 2007 – 2013
záleţitostí predloţená zastupiteľstvu v mesiaci
február. Bol ukončený proces SEIA, pripomienky
v rámci procesu budú zapracované do Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Priebeţné
vyhodnotenie
cieľov V rámci projektu „Bicyklom aj za hranice“ bol
a priorít vyplývajúcich zo Stratégie zrealizovaný v dňoch 3. - 5. 10. 2016 v Lipanoch
rozvoja
cyklistickej
dopravy seminár „Cyklistická infraštruktúra“. Seminár
a cykloturistiky
v
Košickom zorganizoval projektový partner Zdruţenie obcí
samosprávnom kraji a aktualizácia Hornej Torysy, ktorý je projektových partnerom
Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy Košického samosprávneho kraja v uvedenom
a cykloturistiky
v
Košickom projekte. V dňoch 11. - 12. 10. 2016 v Martine na
samosprávnom kraji
konferencie „Cyklistická doprava 2016“ Košický
samosprávny kraj prezentoval stav realizácie na
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy cyklotrase EuroVelo11 v Košickom kraji.
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

15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 2. 2016
Číslo
uznesenia
316/2016

317/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

Zaradenie elokovaných pracovísk
stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky
Regionálna
inovačná
stratégia
Košického kraja 2016+

Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez
zmeny.
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Podľa plánu hodnotenia RIS 2016+ plnenie
aktivít sa bude vyhodnocovať k roku 2018.
V súčasnosti Košický samosprávny kraj pracuje
na etablovaní inovačnej rady kraja, pripravuje
návrh systémovej
podpory Košického
samosprávneho kraja start-up centrum pri
Technickej univerzite v Košiciach za účelom
rozvoja inovačného ekosystému kraja. Zároveň sa

318/2016

Koncepcia rozvoja sociálnych sluţieb
v Košickom kraji na roky 2016 –
2020

327/2016

Prevod vlastníctva nehnuteľností
v k. ú. Niţná Slaná na základe
obchodnej verejnej súťaţe – zmena
uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 265/2015 zo
dňa 24. augusta 2015
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
Prevod vlastníctva nehnuteľností na
ul. Murgašova 2 v Košiciach na
základe obchodnej verejnej súťaţe
Oprava uznesenia Zastupiteľstva
KSK č. 305/2015 zo dňa 7. decembra
2015 – Zámena pozemkov v k. ú.
Michalovce
medzi
Košickým
samosprávnym krajom a AHA,
s. r. o., Košice

265/2015
33/2014

330/2016

332/2016

305/2015

pripravujú vstupné dotazníky pre vstup
Košického samosprávneho kraja do EBN (The
European Business and Innovation Centres
Network) európskej asociácie zameranej na
podporu inovácii.
Uznesenie v plnení. Koncepcia do úrovne priorít
a opatrení sa bude kaţdoročne vyhodnocovať.
Informatívna správa o jej plnení za rok 2016 bude
predloţená zastupiteľstvu v apríli 2017.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
uznesením č. 430/2016 zo dňa 17. 10. 2016
schválilo prevod vlastníctva nehnuteľností
v Niţnej Slanej (celok č. 2) pre RV Trans s.r.o.
Obchodná verejná súťaţ na celok č. 1 bude
vyhlásená do konca roka 2016.

Uznesenie splnené. V katastri nehnuteľností bol
povolený vklad vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho dňa 7. 10. 2016.
Uznesenie splnené. V katastri nehnuteľností bol
povolený vklad vlastníckeho práva v prospech
zmluvných strán dňa 3. 11. 2016.

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

340/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

Zabezpečenie úverových zdrojov na
financovanie projektov z fondov EÚ
a ŠR v rokoch 2016 – 2020
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

Uznesenie splnené. Zmluva o poskytnutí úveru
so Slovenskou sporiteľňou a. s. bola podpísaná
a zverejnená.
V zmysle schváleného uznesenia boli pripravené
zmluvy a poskytnuté dotácie všetkým subjektom.
Podujatia sa uskutočnili v zmysle schváleného
uznesenia a sú monitorované členmi Kultúrnej
komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja a zamestnancami Úradu Košického
samosprávneho kraja.
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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

Ţiadosť
Košického
samosprávneho
kraja
o pristúpenie k Dohovoru bola zaregistrovaná,
ale vzhľadom na finalizáciu nových prístupových
dokumentov bol proces pristúpenia Košického
samosprávneho kraja posunutý na neskôr.
Informačno-poradenské centrum bolo zriadené od
1. 9. 2016 ako samostatný referát na Odbore
regionálneho rozvoja, územného plánovania
a ţivotného
prostredia
Úradu
Košického
samosprávneho kraja. Na tomto referáte pracujú
3 zamestnanci a
poskytujú informácie
o Európskych štrukturálnych a investičných
fondoch, ako aj o aktuálnych výzvach.
Uznesenie v plnení. Priority do úrovne priorít
a opatrení sa budú kaţdoročne vyhodnocovať.
Priority boli zverejnené na internetovej 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.
Dodatky k zriaďovacím listinám boli školám
vydané. Uznesenie je splnené.

17. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 6. 2016
Číslo
uznesenia
365/2016

224/2015

366/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

V súčasnosti prebieha príprava manuálov pre
výzvy fondu malých projektov, čerpanie návratnej
finančnej výpomoci Košický samosprávny kraj
predpokladá v prvej polovici roku 2017 po
spustení programu SK - HU. Pripravujú sa malé
projekty, ktoré budú predfinancované v zmysle
Poskytnutie návratnej bezúročnej doplnenia uznesenia.
finančnej výpomoci pre Európske
zoskupenie územnej spolupráce Via
Carpatia s ručením obmedzeným
Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj Boli navrhnutí členovia do jednotlivých
kreatívnej ekonomiky Košického profesionálnych sietí spolupráce pre sektory
kraja
kreatívnej ekonomiky, pre tzv. LABy:
- DIGITAL MEDIA LAB (IKT sektor, sektor
reklamy a digitálnych médií),
- DESIGN LAB (sektor dizajnu vrátane
architektúry),
- FASHION LAB (sektor módy),
- CULTOUR LAB (sektor kultúry a turizmu t. j.
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scénické umenie, vizuálne umenie, kultúrne
dedičstvo, umelecké a tradičné remeslá, atď.)
a pre
všeobecne
zameraný
CREATIVE
COACHING LAB.
Pôvodne plánovaný ICT SMART LAB (IKT
sektor) bol začlenený do DIGITAL MEDIA
LAB-u a členovia EDUCATION LAB-u (sektor
vzdelávania) boli začlenení do ostatných LAB-ov,
lebo nie je potrebné tieto LAB-y zvlášť vytvárať.
Členovia LAB-ov by mali odborne prispieť
k spolupráci na tvorbe konceptu Kreatívneho
centra, ktoré Košický samosprávny kraj plánuje
vybudovať na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach,
v rámci pripravovanej výzvy Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014 – 2020.
371/2016

Stratégia
trvalej
udrţateľnosti V rámci Regionálneho operačného programu
financovania opráv a údrţby ciest II. (ďalej len „ROP“) bola v roku 2015 vypracovaná
a III. triedy v Košickom kraji
Stratégia trvalej 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 Košického samosprávneho
kraja 2016 - 2022. Stratégia slúţi ako jeden
z kľúčových podkladov pre spracovanie ďalších
strategických dokumentov, ako je Plán
udrţateľnej mobility. Tieţ slúţi ako podklad 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.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa navrhuje
sledovať uznesenie v ročnom intervale,
a to v decembri.

372/2016

Východiská
pre
integráciu Uznesenie v plnení. Východiská boli zverejnené
marginalizovaných
rómskych na stránke www.vucke.sk, v časti sociálne,
komunít KSK na roky 2016 – 2020
sociálne vylúčené komunity, 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.

20

373/2016

374/2016

379/2016

380/2016

381/2016

382/2016

386/2016

Návrh na úpravy v sieti školských Dňa 20. 10. 2016 boli
Košickému
stravovacích zariadení
samosprávnemu kraju doručené aj zvyšné dve
Rozhodnutia
Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR o vyradení Školskej jedálne,
Kapušianska 4, Michalovce k 31. 12. 2016
a
zaradení
Výdajnej
školskej
jedálne,
Kapušianska 4, Michalovce do siete od 1. 1. 2017.
Na základe toho je predloţený návrh všeobecne
záväzného nariadenia o zrušení a zriadení
zariadení školského stravovania na decembrové
zasadnutie zastupiteľstva.
Intenzita pomoci – spolufinancovanie Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez
projektového
zámeru
Strednej zmeny.
odbornej školy – Szakközépiskola,
J.
Majlátha
2,
Pribeník
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
Nájom telocviční stredných škôl Nájomné zmluvy uzatvorili správcovia majetku
v Košiciach
a
vo
Veľkých Košického samosprávneho kraja v súlade so
Kapušanoch
Zásadami hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja. Uznesenie je splnené.
Predĺţenie doby nájmu nebytových Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
priestorov
v
zdravotníckych
zariadeniach v
Košiciach pre
poskytovateľov
zdravotnej
starostlivosti
Prevod
vlastníctva
pozemkov Uznesenie splnené. V katastri nehnuteľností bol
v Dobšinej pre mesto Dobšiná
povolený vklad vlastníckeho práva v prospech
mesta Dobšiná dňa 2. 11. 2016.
Prevod
vlastníctva
trafostanice
vrátane pozemku a technológie
v Stráţskom pre Východoslovenskú
distribučnú, a. s.
Spôsob prevodu vlastníctva pozemku
v Strede nad Bodrogom priamym
predajom

Kúpna cena bola zaplatená a do katastra
nehnuteľností bol podaný návrh na vklad
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.
Do katastra nehnuteľností bol podaný návrh na
vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.

387/2016

Prevod vlastníctva nehnuteľností na Obchodná verejná súťaţ bude vyhlásená do konca
ul. Továrenská 2 v Michalovciach, roka 2016.
na základe obchodnej verejnej súťaţe

388/2016

Prevod vlastníctva nehnuteľností Obchodná verejná súťaţ bude vyhlásená do konca
v k. ú. Vyšný Medzev na základe roka 2016.
obchodnej verejnej súťaţe

389/2016

Prevod vlastníctva budovy na ul. Obchodná verejná súťaţ bude vyhlásená do konca
Turgenevova 36 v Košiciach na roka 2016.
základe obchodnej verejnej súťaţe
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18. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 8. 2016
Číslo
uznesenia
397/2016

399/2016

400/2016

62/2014

403/2016

404/2016

405/2016

406/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

Program podpory rozvoja ľudských Podľa plánu hodnotenia podpory rozvoja
zdrojov v digitálnej ekonomike
ľudských zdrojov plnenie aktivít bude Košický
samosprávny kraj vyhodnocovať k roku 2018.
V súčasnosti Košický samosprávny kraj pracuje
s klastrom IT Valley, klastrom Robotiky
a Automatizácie
na
rozpracovaní
aktivít
a projektových zámerov a identifikácii výziev
zameraných na rozvoj regionálneho školského
ekosystému.
Akademické dni mesta Košice
Čaká sa na odsúhlasenie vstupu do neziskovej
organizácie u ostatných partnerov, v ďalšom
kroku bude konať prípravný výbor, resp. správna
rada neziskovej organizácie.
Dodatok č. 2 k Stratégii rozvoja Na porade riaditeľov stredných škôl a školských
výchovy a vzdelávania v stredných zaradení dňa 8. 9. 2016 boli riaditelia stredných
školách v Košickom samosprávnom škôl oboznámení s úlohami vyplývajúcimi zo
kraji: Aktualizácia a konkretizácia Stratégie a jej aktuálne platného 2. dodatku.
cieľov Stratégie rozvoja výchovy Košický samosprávny kraj zorganizoval v dňoch
a vzdelávania v stredných školách 11. - 13. 10. 2016 podujatie Správna voľba
v Košickom samosprávnom kraji pre povolania, v spolupráci s jednotlivými mestami
školský rok 2016/2017
v Košiciach, Michalovciach, Roţňave, Spišskej
Novej Vsi a v meste Gelnica dňa 18. 10. 2016.
Stratégia
rozvoja
výchovy Podujatia – prezentácie vzdelávania na stredných
a vzdelávania v stredných školách školách na území kraja sa zúčastnili ţiaci
v Košickom samosprávnom kraji
základných škôl. Súčasťou podujatia boli aj
odborné workshopy pre výchovných poradcov
a riaditeľov
základných
škôl
a riaditeľov
stredných škôl.
Spolufinancovanie
projektu Výzvy na projekty z Technickej pomoci vyhlasuje
Technickej pomoci SO pre IROP Riadiaci orgán pre IROP. Z dôvodu, ţe
v programovom období 2014 – 2020
k dnešnému dňu nebola vyhlásená výzva na
predkladanie ţiadosti o nenávratný finančný
príspevok z
Technickej pomoci, odbor
Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný
regionálny operačný program sa nemohol
uchádzať o refundáciu oprávnených výdavkov.
Prevod
vlastníctva
pozemkov Kúpna cena bola zaplatená a do katastra
v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov nehnuteľností bol podaný návrh na vklad
garáţí
vlastníckeho práva v prospech kupujúcej.
Prevod
vlastníctva
pozemkov Uznesenie splnené. V katastri nehnuteľností bol
v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov povolený vklad vlastníckeho práva v prospech
garáţí
kupujúceho dňa 9. 11. 2016.
Prevod
vlastníctva
pozemkov Uznesenie splnené. V katastri nehnuteľností bol
v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov povolený vklad vlastníckeho práva v prospech
garáţí
kupujúcej dňa 10. 11. 2016.
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407/2016

408/2016

383/2016

409/2016

384/2016

410/2016

385/2016

Prevod vlastníctva pozemku v Strede Uznesenie splnené. V katastri nehnuteľností bol
nad Bodrogom priamym predajom
povolený vklad vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho dňa 7. 11. 2016.
Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená
Košického samosprávneho kraja s termínom doručenia ponúk do 14. 10. 2016 do
č. 383/2016 zo dňa 27. júna 2016 – 14.30 hod. V stanovenom termíne bola doručená
Prevod vlastníctva chaty vrátane 1 ponuka. Vyhodnotenie súťaţe bolo na rokovaní
pozemkov na Zemplínskej šírave na Komisie
k
hospodáreniu
s
majetkom
základe obchodnej verejnej súťaţe
dňa 17. 10. 2016, ktorá odporučila prijať návrh
Ing. Valéra Mihaľa s manţelkou s kúpnou cenou
18 011 €. Kupujúci zaplatili kúpnu cenu a bude
podaný návrh na vklad vlastníckeho práva
v prospech kupujúcich.
Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená
Košického samosprávneho kraja s termínom doručenia ponúk do 14. 10. 2016 do
č. 384/2016 zo dňa 27. júna 2016 – 14.30 hod. V stanovenom termíne bola doručená
Prevod vlastníctva chaty – Algena 1 ponuka. Vyhodnotenie súťaţe bolo na rokovaní
vrátane pozemku na Zemplínskej Komisie
k
hospodáreniu
s
majetkom
šírave na základe obchodnej verejnej dňa 17. 10. 2016, ktorá odporučila prijať návrh
súťaţe
Ing. Valéra Mihaľa s manţelkou s kúpnou cenou
15 011 €. Kupujúci zaplatili kúpnu cenu a bude
podaný návrh na vklad vlastníckeho práva
v prospech kupujúcich.
Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená
Košického samosprávneho kraja s termínom doručenia ponúk do 14. 10. 2016 do
č. 385/2016 zo dňa 27. júna 2016 – 14.30 hod. V stanovenom termíne bolo
Prevod vlastníctva chaty vrátane doručených 5 ponúk. Vyhodnotenie súťaţe bolo
pozemkov v Byšte na základe na rokovaní Komisie k hospodáreniu s majetkom
obchodnej verejnej súťaţe
dňa 17. 10. 2016, ktorá odporučila prijať návrh
Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej
organizácie Trebišov s kúpnou cenou 8 001 €.
Kúpna zmluva je v štádiu podpisovania
štatutárom Košického samosprávneho kraja.

19. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 17. 10. 2016
Číslo
uznesenia
414/2016

416/2016

364/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

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
Zmena uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č. 364/2016 zo 17. zasadnutia
konaného dňa 27. júna 2016
Financovanie infraštruktúry KSK zo
zdrojov Európskej investičnej banky
v rokoch 2016 – 2018

V zmysle schváleného uznesenia sú pripravované
zmluvy o poskytnutí dotácie na príslušný účel
a postupne sú poskytované finančné prostriedky
jednotlivým subjektom.
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Zmluva medzi Európskou investičnou bankou
a Košickým samosprávnym krajom bola podpísaná
predsedom Košického samosprávneho kraja a bola
odoslaná Európskej investičnej banke. Po podpise
bankou a doručení Košickému samosprávnemu
kraju bude zverejnená na internetovej stránke
Košického samosprávneho kraja a môţe sa
realizovať čerpanie úveru.

417/2016

418/2016

Všeobecne
záväzné
nariadenie
Košického samosprávneho kraja
o určení počtu tried prvého ročníka
stredných škôl v územnej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja pre
prijímacie konanie na školský rok
2017/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Košického
samosprávneho kraja po podpise predsedom
Košického
samosprávneho
kraja
bolo
dňa 18. 10. 2016 vyvesené na úradnej tabuli,
zverejnené na webovej stránke Košického
samosprávneho kraja a zároveň bolo zaslané
poslancom
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja, všetkým mestám a obciam
v Košickom kraji a Krajskej prokuratúre.
Kreatívne centrum Košického kraja – Košický samosprávny kraj poţiadal Krajský
investičný zámer
pamiatkový úrad o posúdenie zámeru obnovy
národnej kultúrnej pamiatky na Strojárenskej ulici
č. 3 v Košiciach. Boli navrhnutí členovia do
jednotlivých profesionálnych sietí spolupráce pre
sektory kreatívnej ekonomiky, pre tzv. LABy:
- DIGITAL MEDIA LAB (IKT sektor, sektor
reklamy a digitálnych médií)
- DESIGN LAB (sektor dizajnu vrátane
architektúry)
- FASHION LAB (sektor módy)
- CULTOUR LAB (sektor kultúry a turizmu t.j.
scénické umenie, vizuálne umenie, kultúrne
dedičstvo, umelecké a tradičné remeslá, atď.)
a pre
všeobecne
zameraný
CREATIVE
COACHING LAB.
Členovia LAB-ov by mali odborne prispieť
k spolupráci na tvorbe konceptu Kreatívneho
centra, ktoré Košický samosprávny kraj plánuje
vybudovať na Strojárenskej ulici v rámci
pripravovanej výzvy Integrovaného regionálneho
operačného programu 2014 - 2020.
Finalizuje sa príprava dotazníka pre zistenie
potrieb v oblasti rozvoja kreatívneho priemyslu.
Na základe výsledkov prieskumu by mal byť
navrhnutý koncept Kreatívneho centra, na čo
konkrétne sa má Kreatívne centrum zamerať a aké
sluţby má poskytovať.

419/2016

Nové kreatívne dielne a učebné Košický samosprávny kraj poţiadal Krajský
priestory pre Školu úţitkového pamiatkový úrad o posúdenie zámeru obnovy
výtvarníctva Košice – investičný budov na Bačíkovej ulici č.7 v Košiciach.
zámer

331/2016

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
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Uznesenie č. 331/2016 sa navrhuje vypustiť zo
sledovania z dôvodu, ţe uznesením č. 419/2016
zo dňa 17. 10. 2016 bola obchodná verejná súťaţ
na
prevod
vlastníctva
nehnuteľností
na ul. Bačíkova 7 v Košiciach zrušená.

420/2016

421/2016

422/2016

424/2016

425/2016

426/2016

427/2016
428/2016
429/2016
430/2016

Udelenie verejných ocenení Ceny Na základe zastupiteľstvom udelených ocenení
Košického samosprávneho kraja pre z úrovne Úradu Košického samosprávneho kraja
jednotlivcov a kolektívy v roku 2016 sa pripravuje slávnostné odovzdávanie verejných
ocenení v Košiciach dňa 25. 11. 2016.
Optimalizácia
siete
sociálnych Uznesenie v plnení. Uznesenie bolo zaslané
sluţieb poskytovaných zariadeniami DOMKO – DSS a ANIMA - DSS. Následne
v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košický samosprávny kraj vykoná zmenu
Košického samosprávneho kraja v registri poskytovateľov sociálnych sluţieb na
– 5. Etapa
základe ţiadosti zariadenia DOMKO - DSS
a pripraví dodatky k zriaďovacím listinám
DOMKO – DSS a ANIMA – DSS s účinnosťou
od 1. 1. 2017.
Spolufinancovanie
projektov
zo Všetky
projekty
boli
vypracované
štrukturálnych
fondov
EU
– a dňa 3. 11. 2016 odoslané na Spoločný technický
Programu
spolupráce
Interreg sekretariát programu.
V – A Slovenská republika –
Maďarsko
Nájom
telocvične
Strednej Nájomnú zmluvu uzavrie správca majetku
priemyselnej školy dopravnej, Hlavná Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113,
113, Košice pre Katolícku strednú Košice v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z.
pedagogickú školu sv. Cyrila o majetku vyšších územných celkov a § 7 Zásad
a Metoda, Juţná trieda 48, Košice hospodárenia
s
majetkom
Košického
z dôvodu hodného osobitného zreteľa samosprávneho kraja.
Nájom časti pozemku pre mesto Spojená škola Dobšiná a Mesto Dobšiná po
Dobšiná
z
dôvodu
hodného prerokovaní podmienok nájmu predloţili na
osobitného zreteľa
schválenie návrh nájomnej zmluvy podľa
príslušných ustanovení Zásad hospodárenia
s majetkom Košického samosprávneho kraja.
Zámena pozemkov medzi Košickým Zámenná zmluva bola zaslaná mestu Michalovce
samosprávnym krajom a mestom na pripomienkovanie.
Michalovce
Prevod vlastníctva pozemkov pre Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
mesto Krompachy
Prevod
vlastníctva
pozemkov Kupujúcemu bola zaslaná kúpna zmluva na
v Stráţskom
podpis.
Prevod
vlastníctva
pozemkov Kupujúcim bola zaslaná kúpna zmluva na podpis.
v Stráţskom
Prevod vlastníctva nehnuteľností Kúpna zmluva bola podpísaná a plynie lehota na
v Niţnej Slanej (celok č. 2) pre RV zaplatenie kúpnej ceny.
Trans s. r. o.

Košice 15. 11. 2016
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