Informácia
o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predkladá sa prehľad o stave plnenia 14 uznesení z celkového počtu prijatých 765 uznesení
v II. volebnom období a z III. volebného obdobia je štatisticky v realizácii sledovaných
spolu 10 uznesení z celkového počtu prijatých 637 uznesení. Vo IV. volebnom období je
štatisticky v realizácii sledovaných spolu 93 uznesení z celkového počtu prijatých
555 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 obnoviteľné zdroje energie
samosprávnom kraji
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 OZE 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 septembri 2017 prebehlo v Pribeníku na
samosprávneho kraja
podujatí Mosty bez bariér ocenenie dlhodobých
športových súťaţí a Krajskej športovej olympiády
za 2016/2017. S otvorením nového školského
roku 2017/2018 začína nový ročník dlhodobých
športových súťaţí o pohár predsedu Košického
samosprávneho kraja.
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362/2007

Energetická
politika
samosprávneho kraja

Košického Košický samosprávny kraj spracoval odborné
podklady pre realizáciu aktivít energetickej
efektívnosti a vyuţívania obnoviteľných zdrojov
energie realizovaných v kraji. V súčasnosti
referát energetiky
pracuje na spracovaní
a vyhodnotení odborných podkladov (ročná
analýza spotrieb energie, elektrika, plyn, voda za
jednotlivé naše objekty) posúdenie energetickej
náročnosti a výberu objektov budov v KSK
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
Dňa 29. 6. 2017 sa uskutočnila parciálna porada
zo zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby
SR, Ţelezníc SR, Ţelezničnej spoločnosti
Slovensko, a. s.
a vyšším územným celkom
k prerokovaniu Rámcového návrhu cestovného
poriadku ţelezničnej dopravy na obdobie
platnosti 2017/2018.
Na úrovni pracovných skupín Úradu Košického
samosprávneho kraja a Mesta Košice prebieha
rokovanie k Dohode objednávateľov dopravných
sluţieb.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

484/2008

Stratégia rozvoja kultúry v Košickom Strategické
smerovanie
určené
v tomto
samosprávnom kraji
dokumente tvorí jeden zo základných pilierov pre
vypracovanie návrhu na optimalizáciu kultúrnych
zariadení
v
zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja.

487/2008

Koncepcia rozvoja informačných Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez
systémov Košického samosprávneho zmeny, prebieha kontrola Koncepcie rozvoja
kraja
informačných
systémov
Košického
samosprávneho kraja Úradom podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu.
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24. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 4. 2009
Číslo
Názov uznesenia
uznesenia
opatrení
na
zníţenie
624/2009 Návrh
energetickej náročnosti objektov škôl
a
školských
zariadení
v
zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
77/2010 Analýza moţnosti uplatnenia systému
EPC pri zabezpečovaní energetickej
úspornosti budov škôl a školských
zariadení
433/2012 Sluţba na dosiahnutie efektívnosti
a
hospodárnosti pri pouţívaní
tepelnej energie (TE) na školách
a
školských
zariadeniach
v
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja a dosiahnutie
hmotného prospechu a výhody pre
verejného obstarávateľa

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 481 zásahov na kotolniach, odovzdávacích
staniciach a vykurovacích sústavách objektov
škôl. Z uvedeného počtu bolo doriešených 457
a v riešení ostáva 24 zásahov.
Pracovníci spoločnosti VEOLIA zabezpečovali
v sledovanom období tieto práce:
- výmena rozvodu teplej vody a cirkulačného
potrubia v technickom suteréne na Športovom
gymnáziu, Trieda SNP 104, Košice,
- rekonštrukcia systému ohrevu teplej vody na
Školskom internáte, Povaţská 7, Košice,
- výmena časti rozvodu ústredného na SOŠ
technická, Kukučínova 23, Košice – Viničky,
- rekonštrukcia časti rozvodu teplej vody výmena rozvodu teplej vody a cirkulačného
potrubia na SOŠ obchodu a sluţieb, Špitálska 8,
Michalovce,
- úprava systému odvetrania kotolne - montáţ
vzduchotechniky na SOŠ obchodu a sluţieb,
Roţňavská Baňa 211, Roţňava,
- demontáţ a spätná montáţ radiátorov na 11
školách na ţiadosť škôl - stavebné úpravy.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Dramaturgický plán programu Terra Tézy dramaturgického plánu sú zapracované do
Incognita
aktivít Krajskej organizácie cestovného ruchu.
Navrhuje sa uznesenie vypustiť zo sledovania.

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

729/2009

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.
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 na výkon merania na cestách
II. a III. triedy. Nákup váh bol zaradený na
financovanie z kapitálových výdavkov zo zdrojov
EIB. Po neodsúhlasení nákupu mobilných
prenosných váh na ochranu ciest II. a III. triedy
v kraji, zo zdrojov Európskej investičnej banky,
Správa ciest poţiadala dňa 4. 9. 2017 Úrad
samosprávneho kraja o poskytnutie kapitálových
výdavkov na nákup prenosných váh pre výkon
úradného merania celkovej hmotnosti a zaťaţení
náprav cestných vozidiel z kapitálových zdrojov
na rok 2017 vo výške 54 000 € s DPH.

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 expertmi európskej komisie
v rámci projektu 6 modelových regiónov,
Košický samosprávny kraj pripravil v anglickom
jazyku investičný profil kraja pre oblasť bioekonomiky. V mesiaci jún 2017 sa uskutočnilo
pracovné rokovanie s holandským investorom
z oblasti stavebného priemyslu, ktorý zvaţuje
rozšírenie svojej novej prevádzky v meste
Krompachy.

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

238/2011

Názov uznesenia

Stav realizácie

Štandardizácia regionálnych kniţníc – Štandardizácia je súčasťou optimalizačného
strategický materiál
procesu kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti. V roku 2017 boli pilotne navrhnuté
štandardy aj v ďalších organizáciách. Závery
štandardizácie budú zahrnuté do návrhu na
optimalizáciu
kultúrnych
zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Navrhuje sa
vypustiť zo sledovania.
Koncepcia
rozvoja
ekonomiky
v
samosprávnom kraji

kreatívnej Zastupiteľstvo schválilo „Expertnú štúdiu
Košickom 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.
Pripravujú sa podklady pre projekt Kreatívneho
centra, ktorý chce samosprávny kraj vybudovať
v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach v rámci
plánovanej výzvy Integrovaného regionálneho
operačného programu.
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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
25. júna 2012 – Spôsob prevodu
vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec
nad Ondavou priamym predajom

Zámer na predaj pozemku bol vyhlásený
s termínom doručenia ponúk do 02. 10. 2017 do
1430 hod. V stanovenom termíne nebola doručená
ponuka. Vyhodnotenie bolo na rokovaní komisie
k hospodáreniu s majetkom dňa 03. 10. 2017,
ktorá odporučila opätovne vyhlásiť zámer za
rovnakých podmienok.

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

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

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.

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 S cieľom zabezpečenia práce novovzniknutej
na území Košického samosprávneho Krajskej rady ţiackych školských rád prebehlo so
kraja na roky 2015 – 2020
zástupcami odboru školstva Úradu Košického
samosprávneho kraja 1. rokovanie. Zabezpečili sa
Koncepcia rozvoja práce s mládeţou pre členov Krajskej rady ţiackych školských rád
Košického samosprávneho kraja
identifikačné karty pre uľahčenie jednaní
a rokovaní s vedením škôl a iných subjektov, ktoré
pracujú s mládeţou. Pokračuje sa v spolupráci
s Tematickým centrom mládeţe IUVENTY, ktoré
bolo v Košickom kraji obnovené. Uznesenie
559/2008 je splnené, nakoľko daná koncepcia bola
spracovaná na obdobie rokov 2008/2013 a bola
vyhodnotená
na
aprílovom
zasadnutí
zastupiteľstva v roku 2014. Nová koncepcia je
hodnotená uznesením č. 137/2014.
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151/2014

616/2013

154/2014
37/2014
417/2012

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

Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená
s termínom doručenia ponúk do 02. 10. 2017 do
14.30 hod. V stanovenom termíne nebola doručená
ponuka. Vyhodnotenie bolo na rokovaní komisie
k hospodáreniu s majetkom dňa 03. 10. 2017,
ktorá odporučila opätovné vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaţe za podmienok schválených
Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja.

Uznesenie splnené.
V katastri nehnuteľností bol povolený vklad
vlastníckeho práva v prospech kupujúcej.

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 2. Zvýšiť spoločný prospech aktérov
v cestovnom ruchu vrátane podnikateľov
zlepšením spolupráce a vzájomnej podpory
Občianske zdruţenie Zemplín Veterán Club
Michalovce, Úrad Košického samosprávneho
kraja a Krajská organizácia cestovného ruchu
Košice
Región
Turizmus
v dňoch
30. 6.- 2. 7. 2017 zorganizovali TOP podujatia
Terra Incognita „Zemplín Veterá Ralley“
Michalovce, ,
Občianske zdruţenie Tri ruţe, Úrad Košického
samosprávneho kraja a Krajská organizácia
cestovného ruchu Košice Región Turizmus
v dňoch 4. - 5. 8. 2017, zorganizovali TOP
podujatia Terra Incognita „Krásnohorské hradné
hry 2017“ Krásnohorské Podhradie,
Mesto Sobrance, Úrad Košického samosprávneho
kraja a Krajská organizácia cestovného ruchu
Košice Región Turizmus dňa 20. 8. 2017
zorganizovali TOP podujatia Terra Incognita
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„Furmanské preteky“ Sobrance,
Múzeum a Kultúrne centrum juţného Zemplína,
Úrad Košického samosprávneho kraja a Krajská
organizácia cestovného ruchu Košice Región
Turizmus zorganizovali v dňoch 25. – 26. 8. 2017
TOP podujatia Terra Incognita „Chlebom
a vínom“ Trebišov.
Cieľ 3, Zvýšiť efektívnosť marketingu
Košického kraja ako atraktívneho cieľa pre
turistov
V rámci kampane UNESCO na dosah, Krajská
organizácia cestovného ruchu Košice Región
Turizmus zorganizovala 3 výlety vlakom:
dňa 29. 7. 2017 Leto v raji, dňa 12. 8. 2017 Horsa
na Gemer a dňa 9. 9. 2017 Telgártsky špeciál.

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

255/2015

265/2015
33/2014

266/2015

80/2014

Názov uznesenia

Stav realizácie

Cestovná mapa riadenej migrácie Spolupráca pri podaní projektu konzorcia
v Košickom kraji
mimovládnych organizácií (Liga za ľudské práva,
CVEK - Centrum pre výskum etnicity a kultúry,
Nadácia Milana Šimečku, Občianske zdruţenie
Marginal), ktorý je zameraný na budovanie
kapacít miestnej územnej samosprávy v oblasti
integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín.
Spolufinancovanie projektu v rámci Realizácia projektových aktivít bola úspešne
programu Cezhraničná spolupráca ukončená k 30. 4. 2017. V súčasnosti prebieha
spolufinancovaného z
Nórskeho proces finančného vyúčtovania celého projektu.
finančného mechanizmu a štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky
Zrušenie uznesenia č. 152/2014 zo Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená
dňa 13. októbra 2014 a zmena s termínom doručenia ponúk do 02. 10. 2017 do
uznesenia č. 33/2014 zo dňa 14.30 hod. V stanovenom termíne bola doručená 1
24. februára 2014 – Spôsob prevodu ponuka. Vyhodnotenie bolo na rokovaní komisie
a prevod vlastníctva
nehnuteľností k hospodáreniu s majetkom dňa 03. 10. 2017,
v k. ú. Niţná Slaná na základe ktorá odporučila zastupiteľstvu prijať návrh
obchodnej
verejnej
súťaţe predloţený PharmDr. Eva Kissová, Gemerská
a podmienky obchodnej verejnej Panica 168 a Ing. Miloš Pukanský, Gočovo 113
súťaţe
s ponúkanou kúpnou cenou 9 100 €.
Zrušenie uznesenia č. 155/2014 zo
dňa 13. 10. 2014 a zmena uznesenia
č. 80/2014 zo dňa 28. 4. 2014 –
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
nehnuteľností v k. ú. Čierna nad
Tisou na základe OVS a podmienky
obchodnej verejnej súťaţe
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Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená
s termínom doručenia ponúk do 02. 10. 2017 do
14.30 hod. V stanovenom termíne nebola doručená
ponuka. Vyhodnotenie bolo na rokovaní komisie
k hospodáreniu s majetkom dňa 03. 10. 2017,
ktorá odporučila opätovné vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaţe za podmienok schválených
Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja.

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 Odsúhlasenie ţiadosti o technickú pomoc ELENA
Košického samosprávneho kraja do na
úrovni
Zastupiteľstva
Košického
programu technickej pomoci ELENA samosprávneho kraja bolo odloţené z dôvodu
doplnenia zoznamu objektov, určených na
modernizáciu.
Realizácia projektu v rámci programu Uznesenie v plnení. Projekt bol k 30. 4. 2017
„SK09“ z Nórskeho finančného ukončený.
V
súčasnosti
prebiehajú
mechanizmu a štátneho rozpočtu administratívne práce
(priebeţná správa
Slovenskej republiky
„Zlepšenie o projekte č. 4).
kvality
poradenstva
pre
ţeny
zaţívajúce rodovo podmienené násilie
v partnerských vzťahoch v Košickom
samosprávnom kraji

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

59/2014

297/2015

631/2013

Názov uznesenia

Stav realizácie

Program hospodárskeho a sociálneho Po odsúhlasení IRI (Index regionálnej identity)
rozvoja Košického samosprávneho v zastupiteľstve
prebieha
pre
potreby
kraja na obdobie 2016 – 2022
vyhodnotenia indexu spracovanie vyzbieraných
dotazníkov v regióne.
Predĺţenie
platnosti
Programu
hospodárskeho
a
sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho
kraja 2007 – 2013
Priebeţné
vyhodnotenie
cieľov Niţšie uvedené aktivity prispievajú k naplneniu
a priorít vyplývajúcich zo Stratégie úloh vyplývajúcich zo „Stratégie rozvoja
rozvoja
cyklistickej
dopravy cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom
a cykloturistiky
v
Košickom samosprávnom kraji“.
samosprávnom kraji a aktualizácia Prioritná os. č. 2 Cyklodoprava
Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy V rámci výzvy Integrovaného regionálneho
a cykloturistiky
v
Košickom operačného programu , Prioritná os 1 - Bezpečná
samosprávnom kraji
a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ
- Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej
a cykloturistiky
v
Košickom dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
samosprávnom kraji
bola podporená 1 ţiadosť o nenávratný finančný
príspevok, ktorú podalo mesto Spišská Nová Ves.
Prioritná os č. 3 Partnerstvo
Úrad Košického samosprávneho kraja zrealizoval
na Vinnom dňa 1. 8. 2017 pracovné stretnutie
k realizácií Zemplínskej cyklomagistrály.

11

15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 2. 2016
Číslo
uznesenia
317/2016

318/2016

Názov uznesenia
Regionálna
inovačná
Košického kraja 2016+

Stav realizácie
stratégia V rámci Regionálnej inovačnej stratégie naši
partneri v súčinnosti s Úradom Košického
samosprávneho kraja pripravujú a realizujú
aktivity
strategického
významu
spojené
s vypracovaním a podaním projektov z oblasti
➢ Strategickej,
výskumnej,
vývojovej
infraštruktúry,
➢ - Priemyselných, výskumných a vývojových
nových projektov s inovačným potenciálom, kde
lídrom je priemyselný podnik.
Pre problémy s hodnotiacim procesom vo
Výskumnej agentúre Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR prvá výzva bude nahradená
novou výzvou a druhá je predmetom kontroly zo
strany riadiacich orgánov.

Koncepcia rozvoja sociálnych sluţieb Uznesenie v plnení.
v Košickom kraji na roky 2016 – Koncepcia do úrovne priorít a opatrení sa bude
2020
kaţdoročne vyhodnocovať. Informatívna správa
o plnení koncepcie za rok 2016 bola zverejnená na
webovej stránke Košického samosprávneho kraja
v časti sociálne/koncepčné materiály. Akčné plány
na rok 2017 boli spracované. Informatívna správa
o plnení koncepcie za rok 2017 bude predloţená
v prvom štvrťroku 2018.

16. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 25. 4. 2016
Číslo
uznesenia
351/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

Priority zdravotnej politiky pre Uznesenie v plnení.
Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 Strategický dokument sa bude do úrovne priorít
a opatrení kaţdoročne vyhodnocovať. Priority
(spolu s plnením) sú zverejnené na stránke
Košického
samosprávneho
kraja
v časti
zdravotníctvo/koncepčné materiály. Informatívna
správa o plnení priorít je kaţdoročne predkladaná
zastupiteľstvu.
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17. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 6. 2016
Číslo
uznesenia
365/2016

224/2015

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Vďaka doplneniu k uzneseniu sa môţe realizovať
projekt ETT 2017, ktorý bol schválený dňa
7. 7. 2017 Ministerstvom zahraničných vecí
Maďarska. Fond malých projektov sa začal
realizovať dňa 1. 5. 2017 a finančné prostriedky sa
začali čerpať. V súčasnosti sa prioritne čerpá na
Poskytnutie návratnej bezúročnej mzdy zamestnancov, technické zabezpečenie
finančnej výpomoci pre Európske a kancelársky nábytok. Vyčerpanie celkovej sumy
zoskupenie územnej spolupráce Via projektu sa očakáva 30. 6. 2022, ale návratná
Carpatia s ručením obmedzeným
finančná výpomoc bude vrátená Košickému
samosprávnemu kraju 31. 12. 2020.
Splnené.

366/2016

Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj Pripravujú sa podklady pre projekt Kreatívneho
kreatívnej ekonomiky Košického centra, ktorý chce Košický samosprávny kraj
kraja
vybudovať v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach
v rámci plánovanej výzvy Integrovaného
regionálneho operačného programu.

372/2016

Východiská
pre
integráciu Uznesenie v plnení.
marginalizovaných
rómskych Hlavným nástrojom realizácie je Akčný plán
komunít KSK na roky 2016 – 2020
realizácie
Východísk
pre
integráciu
marginalizovaných rómskych komunít na roky
2016 – 2017. Plán bol zostavený na obdobie
dvoch rokov a je rozpracovaný na priority, ciele,
opatrenia aţ na úroveň konkrétnych zámerov
a plánov. Plnenie Akčného plánu bude predloţené
prostredníctvom
informatívnej
správy
na
zasadnutie zastupiteľstva v prvom štvrťroku 2018.

374/2016

Intenzita pomoci – spolufinancovanie
projektového
zámeru
Strednej
odbornej školy – Szakközépiskola,
J.
Majlátha
2,
Pribeník
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
Prevod vlastníctva nehnuteľností na
ul. Továrenská 2 v Michalovciach,
na základe obchodnej verejnej súťaţe

387/2016
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Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez
zmeny.

Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená
s termínom doručenia ponúk do 02. 10. 2017 do
14.30 hod. V stanovenom termíne nebola doručená
ponuka. Vyhodnotenie bolo na rokovaní komisie
k hospodáreniu s majetkom dňa 03. 10. 2017,
ktorá odporučila opätovné vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaţe za podmienok schválených
Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja.

388/2016

Prevod vlastníctva nehnuteľností Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená
v k. ú. Vyšný Medzev na základe s termínom doručenia ponúk do 02. 10. 2017 do
obchodnej verejnej súťaţe
14.30 hod. V stanovenom termíne nebola doručená
ponuka. Vyhodnotenie bolo na rokovaní komisie
k hospodáreniu s majetkom dňa 03. 10. 2017,
ktorá odporučila opätovné vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaţe za podmienok schválených
Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja.

18. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 8. 2016
Číslo
uznesenia
397/2016

403/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

Program podpory rozvoja ľudských V rámci platformy a Klastra IT Valley a klastra
zdrojov v digitálnej ekonomike
AT&R sa postupne realizujú úlohy v oblasti
vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov spojené
s prípravou a spustením projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie. Do projektu sú
zapojené základné školy, gymnáziá, stredné
odborné školy, univerzity a IT firmy, IT Valley.
Vzdelávacie a tréningové aktivity podľa plánu sú
realizované v súlade s harmonogramom v troch
nosných oblastiach:
1. Vzdelávanie
na
základných
školách
a stredných
školách
pre
informačnú
spoločnosť,
2. Vzdelávanie na vysokých školách pre
informačnú spoločnosť,
3. Koordinácia projektu.
Spolufinancovanie
projektu Dňa 7. 8. 2017 bolo doručené Rozhodnutie
Technickej pomoci SO pre IROP o schválení ţiadosti o nenávratný finančný
v programovom období 2014 – 2020
príspevok k projektu s názvom „Implementácia
decentralizovaných
úloh
v rámci
IROP
v Košickom samosprávnom kraji na obdobie
1/2016-12/2017“, s výškou 495 000 EUR. Riadiaci
orgán zaslal na pripomienkovanie návrh Zmluvy
o nenávratnom finančnom príspevku, ku ktorému
boli priloţené všetky poţadované prílohy (úradne
overené dokumenty - splnomocnenie, podpisový
vzor). V súčasnosti prebieha príprava Zmluvy
o nenávratný finančný príspevok z úrovne
riadiaceho orgánu.

19. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 17. 10. 2016
Číslo
uznesenia
418/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

Kreatívne centrum Košického kraja – Pripravujú sa podklady pre projekt Kreatívneho
investičný zámer
centra, ktorý chce samosprávny kraj vybudovať
v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach v rámci
plánovanej výzvy Integrovaného regionálneho
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operačného programu. Povinnou prílohou ţiadosti
má byť štúdia uskutočniteľnosti a architektonická
štúdia. Uskutočnili sa konzultácie s aktérmi
kreatívnej ekonomiky, s Ministerstvom kultúry
SR (Sprostredkovateľským orgánom pre Prioritnú
os 3, IROP) a ďalšími odborníkmi k príprave
podkladov k zameraniu, a fungovaniu Kreatívneho
centra a o moţných spoluprácach.
Expertná skupina vypracovala prvý návrh
programov (sluţieb a aktivít) Kreatívneho centra –
cca 100 programov pre oblasti nové média, dizajn,
remeslá, scénické a vizuálne umenie.
Projekt experimentálneho overovania študijného
odboru 8272 M dizajn digitálnych aplikácií pre
Školu úţitkového výtvarníctva bol Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR schválený.
Nová
výzva
Integrovaného
regionálneho
operačného programu zatiaľ nebola zverejnená.
Z podaných projektov nebol úspešný ani jeden.
Uznesenie sa navrhuje vypustiť zo sledovania.

419/2016

Nové kreatívne dielne a učebné
priestory pre Školu úţitkového
výtvarníctva Košice – investičný
zámer

422/2016

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EU
–
Programu spolupráce Interreg V –
A Slovenská republika – Maďarsko
Prevod
vlastníctva
pozemkov Kupujúci platia kúpnu cenu na splátky.
v Stráţskom

429/2016

20. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 05. 12. 2016
Číslo
uznesenia
439/2016

440/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

Spoločný
technický
sekretariát
Programu
spolupráce Interreg V-A SKHU 2014-2020 dňa
25. 8. 2017 mailom poslal ţiadosť o doručenie
vyhlásení (BÚ, DIČ) a ďalších príloh potrebné
k podpísaniu zmluvy o zriadení a prevádzke
Informačného bodu v Košiciach. Predmetné
prílohy boli doporučene zaslané dňa 18. 9. 2017.
Spolufinancovanie projektu ELISE – V júni samosprávny kraj spoločne klastrom CLS
European Life Science Ecosystems
usporiadali pracovný workshop pre zástupcov
z univerzít, firiem z oblasti Live Science. Zároveň
sa samosprávny kraj zúčastnil spoločného
pracovného stretnutia v talianskej Bologni.
Kolegovia z Regiónu Emilia Romagna kraj
oboznámil s ich manaţmentom podpory vzniku
a transferu nových produktov a sluţieb v oblasti
medicíny a liečebných postupov, ako aj výroby
a testovania nových lekárskych prístrojov pre
modernú liečbu.
Recept ako skrátiť cestu
výskumu do praxe v Taliansku vedie cez nadačné
fondy, ktoré zbierajú verejné a súkromné zdroje
určené na vyriešenie špecifického problému, akým
Spolufinancovanie
projektu
„Zriadenie
a
prevádzka
Informačného bodu v Košiciach“
z Programu spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika – Maďarsko
v programovom období 2014-2020
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441/2016

je napríklad liečba očí a popálenín pomocou
kmeňových buniek, transplantácia a udrţiavanie
orgánov od darcov, vývoj a náhrada ľudských
orgánov na báze kmeňových buniek.
IRI index regionálnej identity, V marci
sa
uskutočnilo
stretnutie
metodika tvorby a vyhodnocovania s dobrovoľníckym centrom, kde sa dohodla
indexu
organizácia zberu dát v regióne. Aktuálne prebieha
spracovanie vyzbieraných dotazníkov v regióne.

21. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 20. 2. 2017
Číslo
uznesenia
456/2017

460/2017

461/2017

463/2017

464/2017

Názov uznesenia

Stav realizácie

Informácia o rekonštrukcii mosta Dňa 27. 06. 2017 bolo odovzdané stavenisko
547-020 cez vodnú nádrţ Ruţín
zhotoviteľovi, spoločnosti Strabag s.r.o., ktorý
realizuje stavbu „Odstránenie havarijného stavu
mosta II/547020 Ruţín – rekonštrukcia“.
V súčasnosti prebiehajú stavebné práce, most je
úplne uzatvorený pre dopravu. Na kaţdé
zasadnutie zastupiteľstva, aţ do ukončenia
stavebných prác a sprejazdnenia mosta, pripraví
odbor dopravy Úradu Košického samosprávneho
kraja v spolupráci so Správou ciest Košického
samosprávneho kraja aktuálnu ústnu informáciu
k tejto problematike.
Realizácia prvostupňovej kontroly Strešný projekt pre Fond malých projektov bol
slovenských
ţiadateľov
v rámci schválený dňa 4. 4. 2017. Realizácia
projektu Fond malých projektov na prvostupňovej
kontroly
na
Košickom
Košickom samosprávnom kraji
samosprávnom kraji začne v prvej polovici 2018.
Zvýšenie členského príspevku pre Zastupiteľstvo schválilo zvýšenie členského
Európske
zoskupenie
územnej príspevku, ktorý uţ bol doručený na účet
spolupráce Via Carpatia s ručením Európskeho
zoskupenia
územnej
obmedzeným
spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným.
Uznesenie bolo splnené.
Schválenie
spolufinancovania Zmluva o poskytnutí nenávratných finančných
projektov
z
Integrovaného prostriedkov bola podpísaná a účinnosť nadobudla
regionálneho operačného programu dňa 15. 8. 2017. Pripravuje sa proces verejného
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID obstarávania na zhotoviteľa.
- R001 II/547 hranica okresu Košice /
Košice – okolie - Spišské Vlachy
Schválenie
spolufinancovania
projektov
z
Integrovaného
regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID
- R001 II/547 hranica okresu Košice /
Košice – okolie - Spišské Vlachy
(mosty)

16

Navrhuje sa vypustiť zo sledovania. Dôvodom
je, ţe projekt nebude podávaný samostatne ako
sme pôvodne predpokladali, ale bude zlúčený s
iným projektom a bude mať úplne nové uznesenie
v októbrovom Zastupiteľstve (bod. č. 6).

465/2017

Schválenie
spolufinancovania
projektov
z
Integrovaného
regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID
- R008 II/550 a II/548 Moldava nad
Bodvou – Jasov – Košice

Rozhodnutie o schválení projektu bolo doručené
dňa 8. 8. 2017. Výdavky boli v plnej výške uznané
ako oprávnené. Nasledovať bude podpis Zmluvy
o poskytnutí
nenávratných
finančných
prostriedkov.

466/2017

Schválenie
spolufinancovania
projektov
z
Integrovaného
regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID
- R009 II/555 Michalovce – Veľké
Kapušany – Kráľovský Chlmec

Zmluva o poskytnutí nenávratných finančných
prostriedkov bola podpísaná a účinnosť nadobudla
dňa 12. 8. 2017. Pripravuje sa proces verejného
obstarávania na zhotoviteľa.

467/2017

Schválenie
spolufinancovania
projektov
z
Integrovaného
regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID
- R010 II/582 Michalovce – Sobrance

Zmluva o poskytnutí nenávratných finančných
prostriedkov bola podpísaná a účinnosť nadobudla
dňa 12. 8. 2017. Pripravuje sa proces verejného
obstarávania na zhotoviteľa.

469/2017

Zmena uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č.
445/2016
z 20.
zasadnutia
konaného dňa 5. decembra 2016

445/2016

472/2017

Dňa 27. 7. 2017 bola podpísaná Zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
na projekt Plán udrţateľnej mobility Košického
kraja. Verejné obstarávanie prebieha formou
centrálneho obstarávania, ktoré zabezpečuje
Schválenie spolufinancovania na Trenčiansky samosprávny kraj.
zabezpečenie
vypracovania
strategických dokumentov pre oblasť
dopravy
v
rámci
výzvy
IROP, prioritnej osi Bezpečná
a ekologická doprava v regiónoch
Spôsob prevodu vlastníctva pozemku Uznesenie splnené.
v Strede nad Bodrogom priamym Vyhlásený zámer predaja pozemku bol úspešný
predajom
a uznesením č. 499/2017 bol schválený prevod
vlastníctva pozemku pre manţelov Timkových.

22. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 10. 4. 2017
Číslo
uznesenia
482/2017

Názov uznesenia

Stav realizácie

Významné spoločenské a kultúrne
podujatia v roku 2017 v Košickom
samosprávnom kraji – poskytnutie
dotácií nad 3 300 Eur v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia
KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov

Podujatia sa uskutočňujú v stanovených
termínoch. Členovia kultúrnej komisie a Úrad
Košického samosprávneho kraja tieto podujatia
priebeţne monitorujú.
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483/2017

484/2017

485/2017

486/2017

Intenzita pomoci – spolufinancovanie
stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja
v
rámci
Integrovaného
regionálneho operačného programu,
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k
efektívnym a kvalitnejším verejným
sluţbám, Špecifický cieľ: 2.2.3 –
Zvýšenie počtu ţiakov stredných
odborných škôl na praktickom
vyučovaní
Intenzita pomoci – spolufinancovanie
stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 –
Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 –
Zvýšiť
kvalitu
a efektívnosť
celoţivotného vzdelávania s dôrazom
na rozvoj kľúčových kompetencií,
prehlbovanie
a
zvyšovanie
kvalifikácie
Intenzita pomoci – spolufinancovanie
Spojenej
školy
v Sečovciach
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
v rámci
Operačného
programu
Ľudské zdroje, Prioritná os: 2 –
Iniciatíva na podporu zamestnanosti
mladých ľudí
Informatívna správa o plnení aktivít
Dobrovoľníckeho centra Košického
kraja za prechádzajúci kalendárny
rok, ktoré sú realizované na základe
zmluvy o spolupráci a schválenie
finančného príspevku na rok 2017
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Oproti minulému hodnotiacemu procesu bez
zmeny.

Oproti minulému hodnotiacemu procesu bez
zmeny.

Oproti minulému hodnotiacemu procesu bez
zmeny.

Uznesenie v plnení
Za účelom prípravy Týţdňa dobrovoľníctva bolo
v mesiaci august zo strany Úradu Košického
samosprávneho kraja organizované stretnutie
s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja.
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja plní
naďalej svoje povinnosti, ktoré mu plynú zo
Zmluvy
o spolupráci
1/2017/DC.
Týţdeň
dobrovoľníctva sa uskutočnil v dňoch 16. 09. 2017
– 22. 09. 2017. Na príprave sa podieľalo 40
organizácií s viac ako 80 dobrovoľníckymi
príleţitosťami. Záujemcovia mali moţnosť
vyskúšať si dobrovoľnícku činnosť v sociálnej
oblasti, vo vzdelávaní, pri environmentálnych
aktivitách, sprevádzaním seniorov či prípravou
voľnočasových aktivít pre deti. Celkový počet
dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili Týţdňa
dobrovoľníctva je 612 a spolu odpracovali
2554,5 hodín. Svojou prácou prispeli spoločnosti
hodnotou minimálne 10 601,175 €. V rámci

495/2017
498/2017

500/2017
501/2017

Nájom hnuteľných vecí pre Svet
zdravia, a. s.
Prevod vlastníctva pozemku na ulici
Močarianska
v
Michalovciach
na základe obchodnej verejnej súťaţe

Týţdňa dobrovoľníctva bolo zamestnancom Úradu
Košického samosprávneho kraja umoţnené
zúčastniť sa dobrovoľníckych prác vo vybraných
zariadeniach v dátume 18. 9. 2017 a 19. 9. 2017
počas pracovnej doby. Do Týţdňa dobrovoľníctva
sa zapojilo osem zamestnancov. Všetkých osem
zamestnancov sa zapojilo do pomocných prác,
ktoré sa konali 19. 9. 2017 v zariadení Ekocentrum
Sosna v Druţstevnej pri Hornáde.
Dodatok k nájomnej zmluve bol zaslaný na podpis
nájomcovi.
Uznesenie splnené.
V katastri nehnuteľností bol povolený vklad
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho dňa
05. 09. 2017.
Kupujúca platí kúpnu cenu na splátky.

Prevod
vlastníctva
pozemku
v Kráľovciach
Prevod vlastníctva pozemkov na ulici Uznesenie splnené. V katastri nehnuteľností bol
Špitálska v Roţňave pre EKO - povolený vklad vlastníckeho práva v prospech
MONT SH s. r. o.
kupujúceho dňa 25. 08. 2017.

23. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 12. 6. 2017
Číslo
uznesenia
508/2017

516/2017

Názov uznesenia

Stav realizácie

Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur
v zmysle
Všeobecne
záväzného
nariadenia
KSK
č.
3/2006
o poskytovaní
dotácií
v znení
neskorších zmien a doplnkov
Menovanie členov Správnej rady
a Dozornej rady Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n. o.

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

517/2017

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

521/2017

Nájom
nebytového
priestoru
v budove Strednej odbornej školy
obchodu a sluţieb, Nám. slobody 12
v Sobranciach
pre
Regionálne
rozvojové centrum Sobransko, n. o.
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Zastupiteľstvo uznesením 516/2017 vymenovalo
členov Správnej rady Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n. o. a navrhlo
členov Dozornej rady pre obdobie rokov 2017 –
2020.
Uznesenie splnené.
V zmysle schváleného uznesenia bola pripravená
zmluva a následne bola poskytnutá návratná
finančná výpomoc. Finančné prostriedky boli
poukázané na účet Európskeho zoskupenia
územnej spolupráce Via Carpatia s ručením
obmedzeným Vyčerpanie celkovej sumy projektu
sa očakáva 30. 6. 2022 a návratná finančná
výpomoc
bude
vrátená
Košickému
samosprávnemu kraju 31. 12. 2022.
Škola uzavrela s nájomcom zmluvu za podmienok
schválených zastupiteľstvom. Splnené.

522/2017

523/2017

524/2017

525/2017

526/2017

527/2017

Predĺţenie doby nájmu nebytových Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
priestorov
v zdravotníckych
zariadeniach
v Košiciach
pre
poskytovateľov
zdravotnej
starostlivosti
Prevod vlastníctva pozemku v Strede Uznesenie splnené.
nad Bodrogom
V katastri nehnuteľností bol povolený vklad
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho dňa
14. 08. 2017.
Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Uznesenie splnené.
Barca v Košiciach
V katastri nehnuteľností bol povolený vklad
vlastníckeho práva v prospech kupujúcich dňa
31. 08. 2017.
Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Uznesenie splnené.
Barca v Košiciach
V katastri nehnuteľností bol povolený vklad
vlastníckeho práva v prospech kupujúcej dňa
11. 09. 2017.
Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Uznesenie splnené.
Barca v Košiciach
V katastri nehnuteľností bol povolený vklad
vlastníckeho práva v prospech kupujúcej dňa
31. 08. 2017.
Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Uznesenie splnené.
Stredné Mesto v Košiciach pre V katastri nehnuteľností bol povolený vklad
Východoslovenskú distribučnú, a. s.
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho dňa
29. 09. 2017.

24. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 21. 8. 2017
Číslo
uznesenia
532/2017

534/2017

535/2017

Názov uznesenia

Stav realizácie

Úprava
rozpočtu
Košického Uznesenie splnené.
samosprávneho kraja v roku 2017
Úprava rozpočtu na organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti a Úrad Košického samosprávneho
kraja bola vykonaná v zmysle schváleného
uznesenia.
Všeobecne
záväzné
nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie Košického
Košického samosprávneho kraja, samosprávneho kraja po podpise predsedom
ktorým sa mení Všeobecne záväzné Košického samosprávneho kraja bolo dňa
nariadenie
KSK
č.
18/2012 22. 8. 2017 vyvesené na úradnej tabuli,
o poskytnutí finančných prostriedkov zverejnené na webovej stránke Košického
na mzdy a prevádzku základným samosprávneho kraja a zároveň bolo zaslané
umeleckým
školám,
jazykovým poslancom
Zastupiteľstva
Košického
školám
a školským
zariadeniam samosprávneho kraja, všetkým mestám a obciam
v znení neskorších predpisov
v Košickom kraji a Krajskej prokuratúre.
Udelenie verejných ocenení Ceny Na základe zastupiteľstvom udelených ocenení
Košického samosprávneho kraja pre z úrovne Úradu Košického samosprávneho kraja
jednotlivcov a kolektívy v roku 2017 sa pripravuje slávnostné odovzdávanie verejných
ocenení v Košiciach dňa 26. 10. 2017.
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536/2017

Optimalizácia siete sociálnych sluţieb
poskytovaných
zariadeniami
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja – 6.
Etapa

Uznesenie
bolo
zaslané
riaditeľovi
ANIMA – DSS. Dodatok k zriaďovacej listine
ANIMA – DSS s doplnením sluţby včasnej
intervencie s účinnosťou od 1.1. 2018 bude po
podpísaní predsedom zaslaný zariadeniu ANIMA
– DSS a zverejnený na webovom sídle Košického
samosprávneho kraja.

537/2017

Udelenie predchádzajúceho súhlasu
so zlúčením spoločností Nemocnica
s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
GYN SNV, s. r. o.

Splnené.
Uznesenie č. 537/2017 z 24. zasadnutia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 21. 08. 2017, ktorým bolo schválené
udelenie súhlasu so zlúčením spoločností
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
a GYN SNV, s. r. o. bolo listom č.
107/2017/OVOKIA-25057 zo dňa 28. 08. 2017
zaslané spoločnosti Svetu zdravia, a.s.

538/2017

Dodatok č. 3 k Stratégii rozvoja
výchovy a vzdelávania v stredných
školách v Košickom samosprávnom
kraji: Aktualizácia a konkretizácia
cieľov Stratégie rozvoja výchovy
a vzdelávania v stredných školách
v Košickom samosprávnom kraji pre
školský rok 2017/2018

400/2016

Dodatok č. 2 k Stratégii rozvoja
výchovy a vzdelávania v stredných
školách v Košickom samosprávnom
kraji: Aktualizácia a konkretizácia
cieľov Stratégie rozvoja výchovy
a vzdelávania v stredných školách
v Košickom samosprávnom kraji pre
školský rok 2016/2017

62/2014

Stratégia
rozvoja
výchovy
a vzdelávania v stredných školách
v Košickom samosprávnom kraji

V súlade s pripravovaným návrhom VZN o počte
tried 1. ročníkov pre šk. rok 2018/2019 prebehli
rokovania
s cirkevnými
a súkromnými
zriaďovateľmi škôl vedúce k zosúladeniu ich
poţiadaviek s potrebami trhu práce a úpravou
návrhu tried v pripravovanom
Všeobecne
záväznom nariadení. Rokovania so strednými
školami v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja boli
taktieţ zrealizované s cieľom optimalizácie počtu
tried v súlade s nastavenými kritériami.
Úrad Košického samosprávneho kraja zabezpečil
prípravu 9. ročníka podujatia Mosty bez bariér
2017 v areáli SOŠ v Pribeníku. Stredné školy
počas letných prázdnin zapracovali do svojich
plánov práce úlohy na šk. rok 2017/2018
vyplývajúce
z
Pedagogicko-organizačných
pokynov a v súlade s aktuálne platným Dodatkom
č. 3 k Stratégii výchovy a vzdelávania. Uznesenie
č. 400/2016 je z dôvodu uplynutia školského roku
2016/2017 a schválenia nového dodatku č. 3
splnené.

540/2017

Kúpa nehnuteľností v Stráţskom do Uznesenie v plnení
vlastníctva Košického samosprávneho Je pripravovaný materiál pre podanie projektu
kraja
v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu za účelom deinštitucinalizácie sociálnej
sluţby v zariadení LIDWINA – DSS. Materiál je
predmetom októbrového zasadnutia zastupiteľstva.
V katastri nehnuteľností bol povolený vklad
vlastníckeho
práva
v prospech
Košického
samosprávneho kraja dňa 20. 09. 2017.
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541/2017

Kúpa nehnuteľností v Stráţskom do Je pripravovaný materiál pre podanie projektu
vlastníctva Košického samosprávneho v rámci Integrovaného regionálneho operačného
kraja
programu za účelom deinštitucinalizácie sociálnej
sluţby v zariadení LIDWINA – DSS. Materiál je
predmetom októbrového zasadnutia zastupiteľstva.
V katastri nehnuteľností bol povolený vklad
vlastníckeho
práva
v prospech
Košického
samosprávneho kraja dňa 20. 09. 2017.

542/2017

Kúpa nehnuteľností v Stráţskom do Je pripravovaný materiál pre podanie projektu
vlastníctva Košického samosprávneho v rámci Integrovaného regionálneho operačného
kraja
programu za účelom deinštitucinalizácie sociálnej
sluţby v zariadení LIDWINA – DSS. Materiál je
predmetom októbrového zasadnutia zastupiteľstva.
V katastri nehnuteľností bol povolený vklad
vlastníckeho
práva
v prospech
Košického
samosprávneho kraja dňa 20. 09. 2017.

543/2017

Kúpa nehnuteľností vo Voli do Je pripravovaný materiál pre podanie projektu
vlastníctva Košického samosprávneho v rámci Integrovaného regionálneho operačného
kraja
programu za účelom deinštitucinalizácie sociálnej
sluţby v zariadení LIDWINA – DSS. Materiál je
predmetom októbrového zasadnutia zastupiteľstva.
V katastri nehnuteľností bol povolený vklad
vlastníckeho
práva
v prospech
Košického
samosprávneho kraja dňa 20. 09. 2017.
Spolufinancovanie projektu „Zníţenie Projekt bol podaný v súčasnej dobe prechádza
energetickej
náročnosti
budovy formálnou kontrolou.
Gymnázia, Opatovská cesta 7,
Košice“
v
rámci
operačného
programu
Kvalita
ţivotného
prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4SC431-2017-19
Nájom pozemku na Školskej ulici Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
v Michalovciach
pre
mesto Škola pripravuje návrh nájomnej zmluve za
Michalovce
podmienok nájmu schválených zastupiteľstvom,
návrh zmluvy bude predloţený na schválenie
podľa zákona č. 596/2003 Z. z. a Zásad
hospodárenia s majetkom.
Prevod
vlastníctva
pozemkov Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
v Michalovciach

544/2017

547/2017

548/2017

549/2017

Prevod
vlastníctva
v Cejkove na základe
verejnej súťaţe

pozemkov Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená
obchodnej s termínom doručenia ponúk do 02. 10. 2017 do
14.30 hod. V stanovenom termíne nebola doručená
ponuka. Vyhodnotenie bolo na rokovaní komisie
k hospodáreniu s majetkom dňa 03. 10. 2017,
ktorá odporučila opätovné vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaţe za podmienok schválených
Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja.
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550/2017

551/2017

552/2017
303/2015

553/2017

554/2017
555/2017

Prevod vlastníctva nehnuteľností na
Štefánikovej ulici 4 v Košiciach na
základe obchodnej verejnej súťaţe
Zmena uznesenia č. 144/2014 zo dňa
13. októbra 2014 - Doplnenie
a zmeny uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č.
219/2011 zo dňa 21. februára 2011 –
Predaj nehnuteľností v obci Šemša
Východoslovenskej
vodárenskej
spoločnosti, a. s.
Zmena uznesenia č. 303/2015 zo dňa
7. Decembra 2015 – Nájom
nebytových priestorov a pozemku pre
občianske zdruţenie BONA FIDE
v areáli
na
Strojárenskej
3
v Košiciach a nájom nebytových
priestorov pre občianske zdruţenie
PORT a ShowMedia s.r.o.
Zmena uznesenia č. 257/2015 zo dňa
24. augusta 2015 – Nájom majetku
Košického samosprávneho kraja pre
Deutsch-Slowakische
Akademien,
a.s., Školská 5, Brezno z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
Prevod vlastníctva majetku v k. ú.
Viničky pre TOKAJ GRAND s.r.o.
Prevod vlastníctva pozemku v Gelnici

Košice 10. 10. 2017
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Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
Dodatok ku kúpnej zmluve bol zaslaný na podpis
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.

Dodatok k nájomnej zmluve bol zaslaný na podpis
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.

Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
Kúpna cena bola zaplatená a do katastra
nehnuteľností bol podaný návrh na vklad
vlastníckeho práva v prospech kupujúcich.

