Informácia
o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Predkladá sa prehľad o stave plnenia 9 uznesení z celkového počtu prijatých 765 uznesení
v II. volebnom období a z III. volebného obdobia je štatisticky v realizácii sledovaných
spolu 8 uznesení z celkového počtu prijatých 637 uznesení. Vo IV. volebnom období je
štatisticky v realizácii sledovaných spolu 57 uznesení z celkového počtu prijatých
575 uznesení. V piatom volebnom období je štatisticky v realizácii sledovaných spolu 6
uznesení z doteraz prijatých 47 uznesení.

II. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2005 – 2009
15. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 10. 12. 2007
Číslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
361/2007 Koncepcia rozvoja športu Košického Podľa plánu sa realizuje program dlhodobých
samosprávneho kraja
športových súťaţí v súlade s aktuálnou
koncepciou. V súlade s výzvou na predkladanie
ţiadostí o poskytnutie dotácie v programe
„Podpora rozvoja športu na rok 2018“,
zverejnenou Úradom vlády SR boli spracované
podklady a
stanoviská pre
25 škôl
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja, ktoré sa budú uchádzať
o poskytnutie
dotácie
na
výstavbu
multifunkčných ihrísk a nákup športového
vybavenia.
Účasť na pracovnom stretnutí (zasadnutie
organizačného štábu) k projektu „Olympijský
deň 2018“, ktorý bol schválený Slovenským
olympijským výborom, konané dňa 31. 01. 2018.

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
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Stav realizácie
Dňa 13. 12. 2017 došlo k zmene cestovných
poriadkov prímestskej autobusovej dopravy
a grafikonu vlakovej dopravy. Projekt Terminál
integrovanej osobnej prepravy Moldava nad

a na území mesta Košice

Bodvou, mesto je naďalej monitorovaný.
Aktuálne
sa
zintenzívnila
spolupráca
s Prešovským
samosprávnym
krajom
v zosúladení tarifných a prepravných podmienok
v rámci Integrovaného dopravného systému.

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

487/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

Koncepcia rozvoja informačných Prebieha proces prípravy druhej časti Koncepcie
systémov Košického samosprávneho rozvoja informačných systémov Košického
kraja
samosprávneho kraja – rozvoj informačných
systémov.

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
V období od januára do 15. februára 2018
spoločnosť
VEOLIA
Energia
Komfort
Košice, a. s. riešila spolu 118 zásahov
(evidovaných v systéme Alstanet) na kotolniach,
odovzdávacích staniciach a
vykurovacích
sústavách objektov škôl. Z uvedeného počtu bolo
doriešených 112 a v riešení ostáva 6 zásahov.

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.

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 po
príprave technických podkladov na vyhlásenie
verejného obstarávania dňa 14. 12. 2017 zahájila
proces vykonania verejného obstarávania
s vyuţitím elektronického trhoviska. Pokynom
predsedu č. 4/2017 zo dňa 14. 12. 2017 boli
zastavené procesy verejných obstarávaní aj
vyhlásených aţ
do odvolania. V zmysle
následného
pokynu
predsedu
Košického
samosprávneho kraja zo dňa 16. 1. 2018 bol
vyjadrený súhlas na pokračovanie zabezpečenia
a ukončenia procesu zákazky. Podľa zákona
343/2015 Z. z. s vyuţitím elektronického
trhoviska bol
ukončený proces verejného
obstarávania na dodávku tovaru „Prenosných váh
pre výkon úradného merania celkovej hmotnosti
a zaťaţení náprav cestných vozidiel“ zmluvná
cena 52 800 € s DPH, ktorú je potrebné uhradiť
po dodaní váh. Proces verejného obstarávania bol
ukončený vygenerovaním kúpnej
zmluvy
z elektronického trhoviska č. Z20181185_Z,
kúpna zmluva bola zverejnená v Centrálnom
registri zmlúv a na webovej stránke Správy ciest
Košického samosprávneho kraja dňa 9. 2. 2018.
Úspešný uchádzač – dodávateľ váh: PENTIMEX,
s. r. o. , Tuţina 26, 972 14 Tuţina, dodávka váh
typu: WWSC10TRF – 3P v zmysle zmluvy bola
dodaná v termíne 28. 03. 2018 a odskúšaná
a prevzatá
Správou
ciest
Košického
samosprávneho kraja. Pre zabezpečenie výkonu
úradného merania v zmysle zákona 142/2000 Z.
z., je potrebné zabezpečiť autorizáciu pre výkon
úradného merania. Autorizáciu pre Správu ciest
vydáva Úrad pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR Bratislava. K vyţiadaniu
vydania
autorizácie pre výkon úradného
merania je potrebné zaslať zo strany Správy ciest
ţiadosť na Úrad pre normalizáciu, metrológiu

Koncepcia
merania
hmotnosti
a nápravových zaťaţení cestných
vozidiel na cestách II. a III. triedy vo
vlastníctve Košického samosprávneho
kraja
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a skúšobníctvo aţ po dodaní mobilných váh
a príslušnej dokumentácie (typové schválenie,
následné overenie váh Slovenskou legálnou
metrológiou, n.o. (SLM), certifikát pre zástupcu
autorizovanej osoby a pre osoby, ktoré budú
vykonávať úradné meranie, príručku kvality pre
úradné meranie). Výkon samotného váţenia budú
vykonávať určení zamestnanci Správy ciest
v súčinnosti
s
príslušnými
dopravnými
inšpektorátmi okresných riaditeľstiev policajného
zboru v jednotlivých okresoch. K vykonávaniu
váţenia je potrebné zabezpečiť vyškolenie
zamestnancov určených na výkon úradného
merania.
Zamestnanci musia absolvovať
predpísanú skúšku z príslušnej legislatívy
a praktickú časť. Skúška sa absolvuje na
Slovenskom metrologickom ústave Bratislava,
ktorý zabezpečuje školenia zamestnancov
autorizovaných na úradné meranie pre získanie
certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie. Po
úspešnom absolvovaní skúšky bude vydaný
certifikát pre zástupcu autorizovanej osoby a pre
osoby, ktoré budú vykonávať úradné meranie.
Pre výkon úradného merania bolo vyčlenené
z vozového parku Správy ciest meracie vozidlo,
v ktorom bude natrvalo uloţených 12 ks
váţiacich plošín v prenosnej skrini – boxe
s moţnosťou ich nabíjania.

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 mesiaci október – november 2017 Úrad
Košického
samosprávneho
kraja
aktívne
komunikoval s investorom
pri príprave
odborných podkladov potrebných pre získanie
vládneho štatútu strategickej investície. Ten
investor pripravuje dlhodobý investičný zámer
spojený
s vybudovaním
logistického
multimodálneho
Hub-u
v
Košiciach
medzinárodného významu pod pracovným
názvom „GLIP Košice“.
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9. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 18. 4. 2011
Číslo
uznesenia
238/2011

Názov uznesenia
Koncepcia
rozvoja
ekonomiky
v
samosprávnom kraji

Stav realizácie
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, ktoré chce Košický samosprávny kraj
vybudovať v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach
v rámci plánovanej výzvy Integrovaného
regionálneho operačného programu.

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 predaj pozemku bude vyhlásený
25. júna 2012 – Spôsob prevodu v priebehu II. štvrťroka 2018.
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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
Michalovce priamym predajom pre nehnuteľností v prospech KEREX s.r.o. bol
KEREX s. r. o.
podaný dňa 13. 02. 2018.
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7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 13. 10. 2014
Číslo
uznesenia
137/2014

151/2014

616/2013

Názov uznesenia

Stav realizácie

Koncepcia rozvoja práce s mládeţou  Spolupráca
s
občianskym
zdruţením
na území Košického samosprávneho
METAMORFOZIS: protidrogová kampaň
kraja na roky 2015 – 2020
s moderným protidrogovým preventívnym
multimediálnym divadlom: THE DARK TRIP
– DROGY SÚ CESTA DO TMY,
 príprava druhého ročníka súťaţe JUNIOR
ADMIN, ktorú organizuje Stredná priemyselná
škola elektrotechnická, Košice. Cieľom súťaţe
je zvýšiť záujem o štúdium IT odborov.
Zmena uznesenia č. 616/2013 zo dňa Obchodná verejná súťaţ bude vyhlásená
26. augusta 2013 – Spôsob prevodu v priebehu II. štvrťroka 2018.
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
OVS a podmienky obchodnej verejnej
súťaţe

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
TOP podujatia Terra Incognita „Pankuškové
fašiangy
2018“
Krompachy
–
Plejsy
v dňoch 27. 1. – 28. 1. 2018, organizátorom
podujatia bolo Mesto Krompachy.
Cieľ 3. Zvýšiť efektívnosť marketingu
Košického kraja ako atraktívneho cieľ pre
turistov
V dňoch 26. - 28. 01. 2018 sa Košický kraj
predstavil v spoločnej expozícií na 24. Veľtrhu
cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2018
v Inchebe
Expo
v Bratislave.
Expozíciu
zastrešoval Košice Región Turizmus.
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12. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 8. 2015
Číslo
uznesenia
250/2015

255/2015

266/2015

80/2014

Názov uznesenia

Stav realizácie

Cestovná mapa riadenej migrácie Spolupráca pri realizácii 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 Uznesenie splnené. Projekt bol úspešne
programu Cezhraničná spolupráca zrealizovaný a
finančne
a administratívne
spolufinancovaného z
Nórskeho ukončený.
finančného mechanizmu a štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky
Zrušenie uznesenia č. 155/2014 zo Obchodná verejná súťaţ
dňa 13. 10. 2014 a zmena uznesenia v priebehu II. štvrťroka 2018.
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

bude

vyhlásená

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

Od posledného vyhodnotenia uznesenia sa stav
plnenia nezmenil.
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Uznesenie v plnení. Projekt bol ukončený
k 30. 4. 2017. Doba udrţateľnosti projektu je
stanovená na 5 rokov od schválenia záverečnej
správy o projekte. Pre partnerov na rok 2018 bol
Košickým samosprávnym krajom poskytnutý
finančný
príspevok,
na
poskytovanie
a zabezpečovanie sociálneho poradenstva pre
občianske zdruţenia Fenestra Košice, Pomoc
rodine Michalovce, Hana Spišská Nová Ves.
Zariadeniu Kotva, n.o Trebišov bol poskytnutý
finančný príspevok pre 20 prijímateľov
v zariadení núdzového bývania. Poskytovanie
a zabezpečovanie
sociálneho
poradenstva
a sociálnych sluţieb bude zo strany Košického
samosprávneho
kraja
kontrolované
a monitorované.

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

297/2015

631/2013

Názov uznesenia

Stav realizácie

Program hospodárskeho a sociálneho Aktuálne prebieha príprava materiálu v rámci
rozvoja Košického samosprávneho pravidelného
vyhodnocovania
Programu
kraja na obdobie 2016 – 2022
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Tento
materiál bude predloţený na júnové zasadnutie
zastupiteľstva.
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 - cykloturistika
Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy Dňa 8. 3. 2018 sa pod gesciou Úradu Košického
a cykloturistiky
v
Košickom samosprávneho kraja konalo pracovné stretnutie
samosprávnom kraji
k rozvoju cykloturistiky v okolí Kojšovskej hole.
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky
v
Košickom
samosprávnom kraji

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

Názov uznesenia
Regionálna
inovačná
Košického kraja 2016+

Stav realizácie
stratégia V rámci Univerzitného vedeckého parku došlo
spusteniu unikátneho ekosystému Startup Centra
a Inkubátora Technickej univerzity v Košiciach,
v ktorom pôsobilo doposiaľ viacej ako 35
inovatívnych a perspektívnych startupov s veľkým
inovačným potenciálom. Došlo k spusteniu
spoločných výskumno-vývojových pracovísk
v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM:
 Spoločné výskumné vývojové pracovisko „SjF
TUKE
–
a
japonskou
spoločnosťou
MinebeaMitsumi“ zamerané na futbalové
humanoidné robotické systémy,
 „Inovačné centrum pre mobilné sluţby
a komunikácie“ – spoločné výskumno-vývojové
pracovisko TUKE a SWAN Košice, s.r.o.,
 „Inovačné centrum informačno-komunikačných
sluţieb
pre
podporu
vedy,
výskumu
a technologického transferu“ – spoločné
výskumno-vývojové pracovisko TUKE a Centra
vedecko-technických
informácií
SR
v Bratislave,
 „TUKE – SPINEA E-MOTION CENTER” –
spoločné
výskumno-vývojové
pracovisko
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318/2016

TUKE – MINEBEA Slovakia.
Prototypové
a
inovačné
centrum
(http://www.sjf.tuke.sk/paic/)
Koncepcia rozvoja sociálnych sluţieb Uznesenie v plnení. Koncepcia do úrovne priorít
v Košickom kraji na roky 2016 – a opatrení sa bude kaţdoročne vyhodnocovať.
2020
Informatívna správa o
plnení koncepcie
za rok 2017 bude predloţená v prvom polroku
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. Predmetný strategický
Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 dokument v oblasti zdravotníctva sa do úrovne
priorít a opatrení kaţdoročne vyhodnocuje.
Priority (spolu s plnením) sú zverejnené na stránke
Košického
samosprávneho
kraja
v časti
zdravotníctvo/koncepčné materiály. Informatívna
správa o plnení priorít bude predloţená
Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja.

17. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 6. 2016
Číslo
uznesenia
366/2016

372/2016

387/2016

388/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj Pripravujú sa podklady pre projekt Kreatívneho
kreatívnej ekonomiky Košického centra, ktoré chce Košický samosprávny kraj
kraja
vybudovať v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach
v rámci plánovanej výzvy Integrovaného
regionálneho operačného programu.
Východiská
pre
integráciu Uznesenie v plnení.
Hlavným nástrojom
marginalizovaných
rómskych realizácie je Akčný plán realizácie Východísk pre
komunít KSK na roky 2016 – 2020
integráciu marginalizovaných rómskych komunít
na roky 2016 – 2017. Akčný plán bol zostavený
na obdobie dvoch rokov, a to na roky 2016 – 2017
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
Košického
samosprávneho kraja v prvom polroku 2018.
Prevod vlastníctva nehnuteľností na Obchodná verejná súťaţ bude vyhlásená
ul. Továrenská 2 v Michalovciach, v priebehu II. štvrťroka 2018.
na základe obchodnej verejnej súťaţe
Prevod vlastníctva nehnuteľností Obchodná verejná súťaţ bude vyhlásená
v k. ú. Vyšný Medzev na základe v priebehu II. štvrťroka 2018.
obchodnej verejnej súťaţe
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18. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 8. 2016
Číslo
uznesenia
397/2016

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
s realizáciou národného projektu IT Akadémiavzdelávanie pre 21. storočie. Do projektu sú
zapojené základné školy, gymnáziá, stredné
odborné školy, univerzity, IT firmy a IT Valley.
Vzdelávacie a tréningové aktivity podľa plánu sú
realizované v rámci aktivít a podaktivít priebeţne
v súlade s harmonogramom v troch nosných
oblastiach:
1. Vzdelávanie
a stredných
spoločnosť

na
základný
školách
školách pre informačnú

Aktivita 1. Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre
informačnú spoločnosť
Podaktivita
1.1.
Inovácia
prírodovedného
a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so
zameraním na informatiku a
informačné
a komunikačné technológie
Podaktivita 1.2. Vzdelávanie učiteľov informatiky,
matematiky, prírodovedných a technických
predmetov ZŠ a SŠ
Podaktivita 1.3. Motivácia ţiakov a študentov pre
štúdium
informačných
a komunikačných
technológií, prírodných a technických vied
Podaktivita 1.4. Štandardy digitálnej gramotnosti,
osobnostného
rozvoja
a
komunikačných
kompetencií
Podaktivita 1.5. Vytvorenie partnerstiev a sietí
základných a stredných škôl a IT firiem
2. Vzdelávanie na vysokých
informačnú spoločnosť

školách

pre

Podaktivita 2.1. Inovácia prípravy študentov VŠ
pre zamestnanie v IT sektore
Podaktivita 2.2. Štandardy digitálnej gramotnosti,
osobnostného
rozvoja
a
komunikačných
kompetencií – VŠ
Podaktivita 2.3. Vytvorenie partnerstiev a sietí
vysokých škôl a IT firiem
3. Koordinácia projektu
12

403/2016

Spolufinancovanie
projektu Dňa 8. 3. 2018 bol z riadiaceho orgánu zaslaný
Technickej pomoci SO pre IROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného
v programovom období 2014 – 2020
finančného príspevku pre schválený projekt
„Implementácia decentralizovaných úloh v rámci
IROP v Košickom samosprávnom kraji
na
obdobie 01/2016 – 12/2017“. Vyhotovený dodatok
bol
podpísaný
predsedom
Košického
samosprávneho kraja a odoslaný na riadiaci orgán.
Po zverejnení tohto dodatku v centrálnom registri
zmlúv a nadobudnutí jeho účinnosti bude
realizovaná ţiadosť o platbu podaná na riadiaci
orgán za obdobie 2016 – 2017.

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, ktoré chce samosprávny kraj vybudovať
v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach v rámci
plánovanej výzvy Integrovaného regionálneho
operačného programu. Povinnou prílohou ţiadosti
má byť štúdia uskutočniteľnosti a architektonická
štúdia. Uskutočnili sa konzultácie s aktérmi
kreatívnej ekonomiky a ďalšími odborníkmi
k príprave podkladov k zameraniu, priestorovému
vymedzeniu, k fungovaniu Kreatívneho centra
a k moţným spoluprácam. Bol vypracovaný prvý
návrh architektonickej štúdie. V zmysle
podmienok plánovanej výzvy Integrovaného
regionálneho operačného programu
boli
navrhnuté multifunkčné priestory, pracovné
priestory (štúdio, ateliér, dielňa), priestory pre
sieťovanie
a
co-working,
administratívne
priestory, laboratórium a prezentačné a predajné
priestory. Priestorové nároky navrhnutých
programov boli zosúladené a v zmysle toho, je
potrebné architektonickú štúdiu ešte aktualizovať
a upraviť.

419/2016

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

429/2016

Prevod
vlastníctva
v Stráţskom

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.

pozemkov Kupujúci platia kúpnu cenu na splátky.
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20. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 05. 12. 2016
Číslo
uznesenia
440/2016

441/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

Spolufinancovanie projektu ELISE – V mesiaci január aţ marec prebiehali aktivity
European Life Science Ecosystems
podľa harmonogramu projektu. Jednotlivé regióny
spracovali príklady najlepšej praxe. Úrad
Košického samosprávneho kraja
pripravil
aplikáciu nasadenia robotov v
sociálnej
rehabilitácii seniorov, ktorí trpia stratou pamäti
v domove dôchodcov v Roţňava.
IRI index regionálnej identity, V roku 2017 prebehol zber dát v regióne a jeho
metodika tvorby a vyhodnocovania spracovanie. Aktuálne prebieha vyhodnocovanie
indexu
IRI indexu regionálnej identity v rámci
pravidelného
vyhodnocovania
Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktoré bude
predloţené na júnové zasadnutie zastupiteľstva.

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

460/2017

Názov uznesenia

Stav realizácie

Informácia o rekonštrukcii mosta Zhotoviteľ stavby „Odstránenie havarijného stavu
547-020 cez vodnú nádrţ Ruţín
mosta II/547020 Ruţín - rekonštrukcia“,
spoločnosť STRABAG s.r.o., odovzdal ukončenú
stavbu 6. 12. 2017. Od 9. 12. 2017 je most
otvorený pre dopravu. Dňa 20. 03. 2018 bol
realizovaný monitoring nosnej konštrukcie – nulté
meranie mosta 547-020 cez vodnú nádrţ Ruţín.
V rámci dlhodobého monitorovania mostného
objektu bolo na nosnej konštrukcii osadených
16 kusov strunových tenzometrov, vrátane
pamäťového dataloggera, ktorý bude minimálne
dvakrát ročne vyhodnocovať meranie napätí
v nosnej konštrukcii mosta. Snímače sú súčasťou
dodávky rekonštrukcie mosta, ktorej zhotoviteľom
bola spoločnosť STRABAG s.r.o. Ide o súčasť
dlhodobého merania a monitorovania mostného
objektu počas prevádzky, ktoré súvisí s projektom
rekonštrukcie mosta.
Realizácia prvostupňovej kontroly Strešný projekt pre Fond malých projektov bol
slovenských
ţiadateľov
v rámci schválený. Spustil sa proces podpísania zmluvy
projektu Fond malých projektov na medzi riadiacim orgánom a hlavným partnerom
Košickom samosprávnom kraji
projektu – EZÚS Via Carpatia. Začiatkom apríla
bola zaslaná maďarskému partnerovi na podpis
Zmluva o partnerstve.
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463/2017

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

Prebieha spoločný proces verejného obstarávania
na zhotoviteľa stavebných prác pre Prešovský,
Košický, Trenčiansky a Trnavský kraj. Proces
zastrešuje Prešovský samosprávny kraj. Prebieha
vyhodnocovanie doručených ponúk.

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

Dňa 26. 02. 2018 bola na Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaslaná
dokumentácia z procesu verejného obstarávania na
prvú ex-ante kontrolu verejného obstarávania.

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

Prebieha spoločný proces verejného obstarávania
na zhotoviteľa stavebných prác pre Prešovský,
Košický, Trenčiansky a Trnavský kraj. Proces
zastrešuje Prešovský samosprávny kraj. Prebieha
vyhodnocovanie doručených ponúk.

467/2017

Schválenie
spolufinancovania
projektov
z
Integrovaného
regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID
- R010 II/582 Michalovce – Sobrance
Zmena uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č.
445/2016
z 20.
zasadnutia
konaného dňa 5. decembra 2016

Prebieha spoločný proces verejného obstarávania
na zhotoviteľa stavebných prác pre Prešovský,
Košický, Trenčiansky a Trnavský kraj. Proces
zastrešuje Prešovský samosprávny kraj. Prebieha
vyhodnocovanie doručených ponúk.
Dňa 26. 02. 2018 bola riadiacemu orgánu pre
Integrovaný regionálny operačný program,
Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR podaná Výročná monitorovacia správa č. 1
spolu so zmenou harmonogramu začatia
a ukončenia hlavnej aktivity projektu. Zmena
harmonogramu bola akceptovaná z dôvodu
predĺţenia centrálneho verejného obstarávania.
Aktuálne sú všetky podklady z centrálneho
verejného obstarávania, ktoré zabezpečuje
Trenčiansky samosprávny kraj na posúdení na
úrade pre verejné obstarávanie, z ktorého zatiaľ
nie sú výsledky.

469/2017

445/2016

Schválenie spolufinancovania na
zabezpečenie
vypracovania
strategických dokumentov pre oblasť
dopravy
v
rámci
výzvy
IROP, prioritnej osi Bezpečná
a ekologická doprava v regiónoch

22. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 10. 4. 2017
Číslo
uznesenia
483/2017

Názov uznesenia

Stav realizácie

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 –

Zo strany riadiaceho orgánu boli stredné školy
oboznámené o schválení, resp. o nechválení ich
ţiadosti o nenávratný finančný príspevok.
V súčasnosti prebiehajú procesy k príprave
podpísania zmlúv o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku úspešných škôl. Úrad
Košického samosprávneho kraja po obdrţaní
informácie o ukončení tohto prípravného procesu
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484/2017

486/2017

500/2017

Zvýšenie počtu ţiakov stredných a doručení kópií podpísaných zmlúv o poskytnutí
odborných škôl na praktickom nenávratného finančného príspevku medzi
vyučovaní
poskytovateľom a strednou školou, pripraví
aktualizáciu tohto uznesenia a predloţí ju
zastupiteľstvu.
Intenzita pomoci – spolufinancovanie Bez zmeny, proces schvaľovania ţiadostí
stredných škôl v zriaďovateľskej o nenávratný finančný príspevok nie je ukončený
pôsobnosti Košického samosprávneho komplexne pre všetky stredné školy. Po obdrţaní
kraja v rámci Operačného programu informácie od všetkých dotknutých stredných škôl
Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – o schválení,
resp.
neschválení
ţiadosti
Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 – o nenávratný finančný príspevok a po doručení
Zvýšiť
kvalitu
a efektívnosť kópie
podpísanej
zmluvy
o poskytnutí
celoţivotného vzdelávania s dôrazom nenávratného finančného príspevku, pripraví Úrad
na rozvoj kľúčových kompetencií, Košického samosprávneho kraja aktualizáciu tohto
prehlbovanie
a
zvyšovanie uznesenia a predloţí ju zastupiteľstvu.
kvalifikácie
Informatívna správa o plnení aktivít Uznesenie v plnení
Dobrovoľníckeho centra Košického Dobrovoľnícke centrum Košického kraja plní
kraja za prechádzajúci kalendárny naďalej svoje povinnosti, ktoré mu plynú zo
rok, ktoré sú realizované na základe Zmluvy o spolupráci 1/2017/DC. O správe
zmluvy o spolupráci a schválenie o plnení aktivít bude Zastupiteľstvo Košického
finančného príspevku na rok 2017
samosprávneho kraja informované.
Prevod
vlastníctva
v Kráľovciach

pozemku Kupujúci platí kúpnu cenu na splátky.

23. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 12. 6. 2017
Číslo
uznesenia
516/2017

Názov uznesenia

Stav realizácie

Menovanie členov Správnej rady Najbliţšie zasadnutie Správnej rady a Dozornej
a Dozornej rady Agentúry na podporu rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
regionálneho rozvoja Košice, n. o.
Košice, n. o. sa uskutoční do konca apríla 2018
z dôvodu nutnosti schváliť Výročnú správu
agentúry za rok 2017.

24. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 21. 8. 2017
Číslo
uznesenia
538/2017

62/2014

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Úrad Košického samosprávneho kraja v zmysle
aktuálne platného dodatku vydal v oblasti
výchovno-vzdelávacieho
procesu
pokyny,
metodické materiály a usmernenia k prijímaciemu
konaniu, k predkladaniu návrhov na plány
výkonov stredných škôl pre ostatné formy štúdia
a nadväzujúce formy odborného vzdelávania,
k predkladaniu ţiadostí o poskytnutie finančných
prostriedkov na rozvojové projekty škôl v zmysle
Stratégia
rozvoja
výchovy výziev Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a vzdelávania v stredných školách
16

v Košickom samosprávnom kraji

544/2017

548/2017
549/2017

550/2017

552/2017
303/2015

554/2017

a športu SR.
V mesiaci marec zorganizoval Úrad Košického
samosprávneho
kraja
pracovné
stretnutie
výchovných a kariérnych poradcov stredných škôl
so zástupcami 3 zamestnávateľov (T-Systems,
GlobalLogic, Ţeleznice SR ) s cieľom informovať
o moţnosti štúdia absolventov stredných škôl
v duálnom systéme vzdelávania vo vyššom
odbornom a pomaturitnom štúdiu. Súčasťou
stretnutia bol blok odborného programu s témou
výchovy a vzdelávania ţiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami na strednej
škole. Prebieha komunikácia na spresnenie
a konkretizovanie potrieb trhu práce v Košickom
kraji. Úrad Košického samosprávneho kraja
v mesiaci marec pripravil slávnostné oceňovanie
pri príleţitosti Dňa učiteľov 2018.
Spolufinancovanie projektu „Zníţenie Prebieha odborné hodnotenie projektu.
energetickej
náročnosti
budovy
Gymnázia, Opatovská cesta 7,
Košice“ v rámci OP Kvalita
ţivotného prostredia, kód výzvy
OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Prevod
vlastníctva
pozemkov Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
v Michalovciach
Prevod
vlastníctva
pozemkov Obchodná verejná súťaţ bude vyhlásená
v Cejkove na základe obchodnej v priebehu II. štvrťroka 2018.
verejnej súťaţe
Prevod vlastníctva nehnuteľností na Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaţe bude aţ po
Štefánikovej ulici 4 v Košiciach na odsťahovaní Divadla Romathan z nehnuteľností.
základe obchodnej verejnej súťaţe
Zmena uznesenia č. 303/2015 zo dňa Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
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.
Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
Viničky pre TOKAJ GRAND s.r.o.

25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 23. 10. 2017
Číslo
uznesenia
560/2017

Názov uznesenia

Stav realizácie

Schválenie
spolufinancovania Projekt je vo fáze prípravy, pripravujú sa podklady
projektov
z Integrovaného k Ţiadosti o poskytnutí nenávratných finančných
regionálneho operačného programu prostriedkov.
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1
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561/2017

564/2017

565/2017

571/2017

572/2017

575/2017

Schválenie
spolufinancovania
projektov
z Integrovaného
regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1
Spolufinancovanie
projektu
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Integrovaný regionálny operačný
program, Prioritná os 2: Ľahší prístup
k
efektívnym
a
kvalitnejším
sociálnym sluţbám

Projekt je vo fáze prípravy, pripravujú sa podklady
k Ţiadosti o poskytnutí nenávratných finančných
prostriedkov.

Uznesenie v plnení
Projekt ( ţiadosť o nenávratný finančný príspevok)
s názvom „Cesta do komunity“ v rámci
Integrovaného
regionálneho
operačného
programu bol podaný oprávneným ţiadateľom
LIDWINA – DSS, Stráţske v novembri 2017.
V súčasnosti prebieha kontrola projektu.
Schválenie financovania projektu Pripravujú sa podklady pre projekt Kreatívneho
Kreatívneho centra Košického kraja v centra, ktoré chce samosprávny kraj vybudovať
rámci IROP
v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach v rámci
plánovanej výzvy Integrovaného regionálneho
operačného programu. Povinnou prílohou ţiadosti
má byť štúdia uskutočniteľnosti a architektonická
štúdia. Uskutočnili sa konzultácie s aktérmi
kreatívnej ekonomiky a s ďalšími odborníkmi
k príprave podkladov k zameraniu, priestorovému
vymedzeniu, k fungovaniu Kreatívneho centra
a k moţným spoluprácam. Bol vypracovaný prvý
návrh architektonickej štúdie. V zmysle
podmienok plánovanej výzvy boli navrhnuté
multifunkčné priestory, pracovné priestory (štúdio,
ateliér, dielňa), priestory pre sieťovanie
a
co-working,
administratívne
priestory,
laboratórium a prezentačné a predajné priestory.
Priestorové nároky navrhnutých programov boli
zosúladené a v zmysle toho, je potrebné
architektonickú štúdiu ešte aktualizovať a upraviť.
Predĺţenie doby nájmu nebytových Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
priestorov
v
zdravotníckych
zariadeniach
v
Košiciach
pre
poskytovateľov
zdravotnej
starostlivosti
Prevod
vlastníctva
pozemku Obchodná verejná súťaţ bude vyhlásená
v Zemplíne na základe obchodnej v priebehu II. štvrťroka 2018.
verejnej súťaţe
Správa
o vyhotovení
ţiadosti Od posledného vyhodnotenia uznesenia sa stav
o technickú pomoc ELENA
plnenia nezmenil.
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V. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2017 – 2022
4. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 7. 3. 2018
Číslo
uznesenia
18/2018

41/2018

42/2018

43/2018

48/2018

Názov uznesenia

Stav realizácie

Odmena
hlavnému
kontrolórovi
Košického samosprávneho kraja za
rok 2017
Odvolanie
člena
a delegovanie
poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja za členov do
Výborov pre otázky zamestnanosti pri
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach,
Michalovciach,
Roţňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove
Prerokovanie pripomienok iniciatívy
občanov k Návrhu na uzavretie
Komplexnej
hospodárskej
a obchodnej dohody (CETA)
Rámcová obsahová náplň zasadnutí
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2018
Predloţenie ţiadosti o zaradenie
elokovaného pracoviska Strednej
priemyselnej
školy
strojníckej,
Komenského
2,
Košice
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja do
siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky

Odmena bola vyplatená vo výplatnom termíne
marec 2018.

Košice 10. 04. 2018
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Úrad
Košického
samosprávneho
kraja
dňa 23. 3. 2018 písomne a e-mailom oznámil
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, v Michalovciach, v Roţňave,
v Spišskej Novej Vsi a v Trebišove zmenu
členstva vo výboroch pre otázky zamestnanosti.
Predseda Košického samosprávneho kraja
o prijatom uznesení č. 42/2018 informoval
písomne prezidenta SR, predsedu NR SR,
predsedu vlády SR, ministra hospodárstva SR.
Príprava zasadnutí zastupiteľstiev v I. polroku
2018 bude realizovaná v intenciách prijatého
uznesenia.
Ţiadosť o zaradenie elokovaného pracoviska
Strednej
priemyselnej
školy
strojníckej,
Komenského 2, Košice v priestoroch Gymnázia
v Gelnici do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky
bola predloţená na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

