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 56 uznesení z celkového počtu prijatých
575 uznesení. V piatom volebnom období je štatisticky v realizácii sledovaných spolu 21
uznesení z doteraz prijatých 83 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. Prebieha pasportizácia športovísk
a športových zariadení na školách a školských
zariadeniach
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja s ohľadom na
zistenie reálneho stavu a prípadnej potreby opráv
a investícií.

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
Projekt Terminál integrovanej osobnej prepravy
Moldava nad Bodvou, mesto je naďalej
monitorovaný. Zintenzívnila sa spolupráca
s
Prešovským
samosprávnym
krajom
k zosúladeniu
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 Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez
systémov Košického samosprávneho zmeny, prebieha proces prípravy druhej časti
kraja
Koncepcie rozvoja informačných systémov
Košického samosprávneho kraja – rozvoj
informačných systémov.
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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

Stav realizácie
V období od 15. februára do 14. mája 2018
spoločnosť VEOLIA Energia Komfort Košice,
a.s. riešila spolu 328 zásahov (evidovaných
v systéme Alstanet) na kotolniach, odovzdávacích
staniciach a vykurovacích sústavách objektov
škôl. Z uvedeného počtu bolo doriešených 313
a v riešení zostáva 15 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.

25. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 6. 2009
Číslo
uznesenia
650/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku
na realizáciu projektu „SK0108 –
Rekonštrukcia
objektu
kaštieľa
v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta
za
účelom
zriadenia
hydroterapeutického/rehabilitačného
centra“ a vytvorenie fondu na
udrţanie výsledkov realizovaného
projektu z rozpočtu KSK

Uznesenie v plnení.
Monitorovacia správa za rok 2017/2018
bola zaslaná na Úrad vlády SR dňa 31. 05. 2018.
V zariadení sa poskytujú všetky činnosti v rámci
hydroterapeutického/rehabilitačného
centra
(bazén, sauna, masáţe).
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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.
Podľa
zákona 343/2015 Z. z. s vyuţitím
elektronického trhoviska bol ukončený proces
verejného o obstarávania na dodávku tovaru
„Prenosných váh pre výkon úradného merania
celkovej hmotnosti a zaťaţení náprav cestných
vozidiel“ zmluvná cena 52 800 € s DPH. Proces
verejného
obstarávania
je
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
typ: WWSC10TRF – 3P v zmysle zmluvy bola
realizovaná.
Pre zabezpečenie výkonu úradného merania
v zmysle zákona 142/2000 Z. z., je potrebné pre
Správu ciest Košického samosprávneho kraja
zabezpečiť autorizáciu pre výkon úradného
merania. Autorizáciu vydáva Úrad pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Bratislava.
K vyţiadaniu vydania autorizácie pre výkon
úradného merania bolo potrebné zaslať zo strany
Správy ciest ţiadosť na Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR 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
Košického samosprávneho kraja v súčinnosti
s príslušnými
dopravnými
inšpektorátmi
okresných riaditeľstiev policajného zboru

Koncepcia
merania
hmotnosti
a nápravových zaťaţení cestných
vozidiel na cestách II. a III. triedy vo
vlastníctve Košického samosprávneho
kraja
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v jednotlivých okresoch.
K vykonávaniu váţenia bolo potrebné zabezpečiť
vyškolenie zamestnancov určených na výkon
úradného merania. Školenie zamestnancov
Správy
ciest
sa
uskutočnilo
v termíne
24. – 25. 04. 2018 na Slovenskom metrologickom
ústave v
Bratislave. Zamestnanci musia
absolvovať predpísanú skúšku z príslušnej
legislatívy a praktickú časť. Ţiadosť o skúšku pre
vybraných zamestnancov bola zaslaná dňa
10. 05. 2018. Slovenský metrologický ústav
Bratislava vyzval Správu ciest k absolvovaniu
skúšky z predpísanej legislatívy a praktickej časti,
ktorej úspešné ukončenie je predpokladom
k získaniu certifikátov pre určené osoby. Termín
skúšky je stanovený na 12. 06. 2018.
Po úspešnom absolvovaní skúšky Slovenský
metrologický ústav vydá certifikát pre zástupcu
autorizovanej osoby a pre osoby, ktoré budú
vykonávať úradné meranie. Po získaní
certifikátov poţiada Správa ciest Úrad pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Bratislava o autorizáciu pre výkon úradného
merania. Povinnými prílohami sú okrem iných aj
certifikáty osôb, ktorí budú prakticky vykonávať
úradné meranie. Pre výkon úradného merania
bolo vyčlenené z vozového parku 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
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spojený
s
vybudovaním
logistického
multimodálneho
Hub-u
v
Košiciach
medzinárodného významu pod pracovným
názvom „GLIP Košice“.

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. polroka 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. Uznesenie splnené. V katastri nehnuteľností bol
Michalovce priamym predajom pre povolený vklad vlastníckeho práva v prospech
KEREX s. r. o.
KEREX s.r.o. dňa 03. 05. 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 Aktivity a oslavy Olympijského dňa na školách:
na území Košického samosprávneho 1.) Súťaţ Slovenského olympijského výboru pre
kraja na roky 2015 – 2020
najaktívnejšie materské školy, základné školy,
stredné školy a najaktívnejších pedagógov
v kraji.
2.) Súťaţ o Pohár prezidenta Slovenského
olympijského
výboru
pre
najlepšiu
a najaktívnejšiu materskú školu, základnú
školu a strednú školu Olympijského dňa 2018
na Slovensku.
3.) Materiálna podpora Slovenského olympijského
výboru: olympijské vlajky, medaily, tričká,
propagačný
materiál
s olympijskými
symbolmi.
Zmena uznesenia č. 616/2013 zo dňa Obchodná verejná súťaţ bude vyhlásená
26. augusta 2013 – Spôsob prevodu v priebehu II. polroka 2018.
a prevod vlastníctva pozemku v k. ú.
Roţňava
na
základe
OVS
a podmienky OVS
Zrušenie uznesenia č. 475/2012 zo
dňa 27. augusta 2012, schválenie
spôsobu prevodu a prevod vlastníctva
pozemku v k. ú. Roţňava na základe
OVS a podmienky OVS

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 1. Zatraktívniť krajinu a prírodné prostredie,
podporiť infraštruktúru a zabezpečiť prínos
primárnej ponuky pre vznik nových produktov
cestovného ruchu
Dňa 2. 5. 2018, Národný park Slovenský raj,
Hrabušické Mýto, otvorenie informačného bodu
pri splave Prielomu Hornádu
Cieľ 2. Zvýšiť spoločný prospech aktérov
v cestovnom
ruchu
vrátane
podnikateľov
zlepšením spolupráce a vzájomnej podpory
TOP podujatie Terra Incognita „Rušňoparáda
2018“, v dňoch14. - 15. 4. 2018, organizátorom
podujatia bolo OZ Detská ţeleznica Košice
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12. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 8. 2015
Číslo
uznesenia
250/2015

266/2015

80/2014

Názov uznesenia

Stav realizácie

Cestovná mapa riadenej migrácie Spolupráca Košického samosprávneho kraja, ako
v Košickom kraji
partnera, pri realizácii projektu konzorcia
mimovládnych organizácií (Liga za ľudské práva,
CVEK – Centrum pre výskum etnicity a kultúry,
Nadácia Milana Šimečku, OZ Marginal), ktorý je
zameraný na budovanie kapacít miestnej územnej
samosprávy v oblasti integrácie štátnych
príslušníkov tretích krajín.
Zrušenie uznesenia č. 155/2014 zo Obchodná verejná súťaţ
dňa 13. 10. 2014 a zmena uznesenia v priebehu II. polroka 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 Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez
Košického samosprávneho kraja do zmeny.
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
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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 je 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 Bol vypracovaný materiál v rámci pravidelného
rozvoja Košického samosprávneho vyhodnocovania
Programu
hospodárskeho
kraja na obdobie 2016 – 2022
a sociálneho rozvoja, ktorý 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 26. 04. 2018 nadobudlo právoplatnosť
a cykloturistiky
v
Košickom územné rozhodnutie pre časť medzinárodnej
samosprávnom kraji
cyklotrasy EuroVelo 11 v katastri Druţstevná pri
Hornáde.
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky
v
Košickom
samosprávnom kraji

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 mesiaci marec Košický samosprávny kraj
uskutočnil
pracovné
stretnutie
s vedúcimi
predstaviteľmi Juhomoravského inovačného centra
z Brna. Na stretnutí prezentovali úspešný biznis
model s finančnou podporou kraja a mesta Brno
smerom k inovačnému podnikaniu, ktorý patrí
medzi najlepšie v EÚ. V apríli sa uskutočnilo
„Startup Spring 2018 kick-off“ stretnutie za účasti
20 účastníkov z 11 startupov. Bola to výborná
príleţitosť na prvé spoznanie sa mimo súťaţí,
workshop-ov a individuálnych coaching stretnutí,
ktoré pre startupy organizuje Univerzity vedecký
park Technicom. Pri vzájomnom predstavovaní sa
ukázalo, aká je veľká diverzita oblastí, v ktorých
startupy pôsobia. Zároveň sa odkryli aj veľké
moţnosti vzájomnej spolupráce.

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 2017 sa predkladá na
6. zasadnutie zastupiteľstva v mesiaci jún 2018.
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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
na zasadnutie zastupiteľstva.

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 samosprávny kraj vybudovať
kraja
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
sa
predkladá
prostredníctvom správy o realizácii akčného plánu
na
6. zasadnutie zastupiteľstva v mesiaci
jún 2018.
Prevod vlastníctva nehnuteľností na Obchodná verejná súťaţ bude vyhlásená
ul. Továrenská 2 v Michalovciach, v priebehu II. polroka 2018.
na základe obchodnej verejnej súťaţe
Prevod vlastníctva nehnuteľností Obchodná verejná súťaţ bude vyhlásená
v k. ú. Vyšný Medzev na základe v priebehu II. polroka 2018.
obchodnej verejnej súťaţe

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 v zmysle harmonogramu realizujú
úlohy v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských
zdrojov s realizáciou národného projektu IT
Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Do
projektu sú zapojené základné školy, gymnáziá,
11

403/2016

stredné odborné školy, univerzity a IT firmy, IT
Valley z Košického samosprávneho kraja,
Vzdelávacie a tréningové aktivity podľa plánu sú
realizované v rámci aktivít a podaktivít priebeţne
v súlade s harmonogramom v troch nosných
oblastiach.
Spolufinancovanie
projektu Dňa 05. 04. 2018 bola v systéme ITMS2014+ na
Technickej pomoci SO pre IROP riadiaci orgán odoslaná Záverečná ţiadosť
v programovom období 2014 – 2020
o platbu v celkovej výške 64 792,84 EUR.
Zároveň s touto ţiadosťou bola odoslaná aj
záverečná monitorovacia správa projektu. Ţiadosť
o platbu bola zo strany riadiaceho orgánu
schválená a následne aj uhradená. Týmto došlo
k ukončeniu realizácie projektu s názvom
„Implementácia decentralizovaných úloh v rámci
IROP v Košickom samosprávnom kraji na obdobie
1/2016-12/2017“. V nasledujúcom období bude
vyhlásená nová výzva, na základe ktorej bude
uzatvorená nová zmluva a realizovaný bude nový
projekt.

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

419/2016

429/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

Kreatívne centrum Košického kraja – Pripravujú sa podklady pre projekt Kreatívneho
investičný zámer
centra, ktoré chce Košický 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. Bol zaktualizovaný prvý
návrh architektonickej štúdie v
zmysle
zosúladených priestorových nárokov navrhnutých
programov
Kreatívneho
centra.
K novej
architektonickej
štúdii
boli
spracované
pripomienky za Úrad Košického samosprávneho
kraja, ale aj z pohľadu zástupcov kreatívneho
priemyslu. Prebehli konzultácie a diskusie
k pripomienkam, s cieľom ich zosúladenia
a sfinalizovania.
Nové kreatívne dielne a učebné Projekt experimentálneho overovania študijného
priestory pre Školu úţitkového odboru 8272 M dizajn digitálnych aplikácií pre
výtvarníctva Košice – investičný Školu úţitkového výtvarníctva bol Ministerstvom
zámer
školstva, vedy, výskumu a športu SR schválený.
Nová
výzva
Integrovaného
regionálneho
operačného programu zatiaľ nebola zverejnená.
Prevod
vlastníctva
pozemkov Kupujúci platia kúpnu cenu na splátky.
v Stráţskom
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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. Pre partnerov
v projekte bola za Košický samosprávny kraj
pripravená správa o
vývoji inovačného
ekosystému v kraji zameraná na zdravie
obyvateľstva, zdravotnícke technológie a prístroje.
IRI index regionálnej identity, V roku 2017 prebehol zber dát v regióne a jeho
metodika tvorby a vyhodnocovania spracovanie. Uskutočnilo sa vyhodnocovanie IRI
indexu
v rámci pravidelného vyhodnocovania Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý bude
predloţený 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
547-020 cez vodnú nádrţ Ruţín
Realizácia prvostupňovej kontroly
slovenských
ţiadateľov
v rámci
projektu Fond malých projektov na
Košickom samosprávnom kraji

Uznesenie je splnené.
Proces zazmluvnenia projektu ešte pretrváva.
V súčasnosti
sa
pripravuje
rokovanie
Monitorovacieho výboru, následne sa schváli
výzva na predkladanie projektových zámerov.
Výzva bola zverejnená 1. Júna 2018 a bude
otvorená do 31. Júla 2018.
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.

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

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 29. 03. 2018 bola z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR doručená
správa z prvej ex-ante kontroly 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.
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467/2017

469/2017

445/2016

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

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.
Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny
operačný
program,
Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola
prijatá výročná monitorovacia správa č. 1. Všetky
podklady z centrálneho verejného obstarávania,
ktoré realizoval Trenčiansky samosprávny kraj
prešli kontrolou na Úrade pre verejné
obstarávanie. Aktuálne sa čaká na doručenie
zmluvy o dielo zo strany Trenčianskeho
samosprávneho kraja na podpis medzi Košickým
samosprávnym krajom a úspešným uchádzačom
verejného obstarávania.

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

484/2017

486/2017

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 –
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
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

Úspešné stredné školy podpísali zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Úrad Košického samosprávneho kraja predkladá
na zasadnutie zastupiteľstva v júni 2018
aktualizáciu tohto uznesenia tak,
aby bolo
zabezpečené jeho plnenie podľa reálnej a skutočne
poskytnutej intenzity pomoci.
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Úspešné stredné školy podpísali zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Úrad Košického samosprávneho kraja predkladá
na zasadnutie zastupiteľstva v júni 2018
aktualizáciu tohto uznesenia tak,
aby bolo
zabezpečené jeho plnenie podľa reálnej a skutočne
poskytnutej intenzity pomoci.

Uznesenie splnené.
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja splnilo
všetky aktivity, ktoré mu vyplývali zo Zmluvy
o spolupráci č. 1/2017/DC.

500/2017

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 Správna rada a Dozorná rada Agentúry na podporu
a Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. zasadala dňa
regionálneho rozvoja Košice, n. o.
20. apríla 2018 a v rámci schváleného programu
zasadnutia schválila Výročnú správu Agentúry za
rok 2017, zobrala na vedomie Plán činnosti
Agentúry na rok 2018 a taktieţ správu audítora
k účtovnej uzávierky Agentúry za rok 2017.

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

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 súhlas
s otvorením tried pre ostatné formy štúdia
a nadväzujúce formy odborného vzdelávania,
zabezpečil
proces
predloţenia
ţiadostí
o poskytnutie
finančných
prostriedkov
na
rozvojové projekty škôl v zmysle výziev
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Okresnému úradu Košice, odboru školstva.
Dňa 12. apríla 2018 zorganizoval Úrad Košického
samosprávneho kraja pracovnú poradu riaditeľov
stredných
škôl
a
školských
zariadení
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja s odborným programom,
okrem iného k harmonogramu procesov
k určovaniu počtu tried a ţiakov pre prijímacie
konanie
v školskom
roku
2019/2020,
k prijímaciemu konaniu na školské internáty,
k Národnému projektu Duál II, k návrhu rozpočtu,
k zmenám v sieti, atď..
Dňa 18. apríla 2018 prebehlo stretnutie na úrovni
regionálnej platformy k určovaniu potrieb trhu
práce v Košickom samosprávnom kraji.
Bolo zastavené konanie riadiacim orgánom
v predmetnej Ţiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku, pripravuje sa podnet na
preskúmanie rozhodnutia o zastavení konania.

62/2014

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

544/2017

Spolufinancovanie projektu „Zníţenie
energetickej
náročnosti
budovy
Gymnázia, Opatovská cesta 7,
Košice“
v
rámci
operačného
programu
Kvalita
ţivotného
prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4SC431-2017-19
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548/2017

Prevod
vlastníctva
v Michalovciach

pozemkov Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.

549/2017

Prevod
vlastníctva
v Cejkove na základe
verejnej súťaţe

pozemkov Obchodná verejná súťaţ
obchodnej v priebehu II. polroka 2018.

550/2017

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

552/2017
303/2015

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.

554/2017

Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
Viničky pre TOKAJ GRAND s.r.o.

bude

vyhlásená

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

561/2017

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

564/2017

Spolufinancovanie
projektu
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ
–
Integrovaný Regionálny operačný
program, Prioritná os 2: Ľahší prístup
k
efektívnym
a
kvalitnejším
sociálnym sluţbám
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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
vyhodnocovanie projektu.

565/2017

571/2017

572/2017

575/2017

Schválenie financovania projektu Pripravujú sa podklady pre projekt Kreatívneho
Kreatívneho centra Košického kraja v centra, ktoré chce Košický samosprávny kraj
rámci IROP
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. Bol zaktualizovaný prvý
návrh
architektonickej
štúdie
v zmysle
zosúladených priestorových nárokov navrhnutých
programov
Kreatívneho
centra.
K novej
architektonickej
štúdii
boli
spracované
pripomienky za Úrad Košického samosprávneho
kraja, ale aj z pohľadu zástupcov kreatívneho
priemyslu. Prebehli konzultácie a diskusie
k pripomienkam, s cieľom ich zosúladenia
a sfinalizovania.
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. polroka 2018.
verejnej súťaţe
Správa
o vyhotovení
ţiadosti Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez
o technickú pomoc ELENA
zmeny.

V. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2017 – 2022
4. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 7. 3. 2018
Číslo
uznesenia
42/2018

48/2018

Názov uznesenia

Stav realizácie

Prerokovanie pripomienok iniciatívy
občanov k Návrhu na uzavretie
Komplexnej
hospodárskej
a obchodnej dohody (CETA)
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
17

Splnené.

Elokované
pracovisko
bolo
rozhodnutím
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
č. 2018/4752:2-10H0 zo dňa 22. 05. 2018
zaradené do siete stredných škôl a školských
zariadení SR. Splnené

5. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 23. 4. 2018
Číslo
uznesenia
52/2018

53/2018

65/2018

Názov uznesenia

Stav realizácie

Personálne
otázky
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja
Personálne
otázky
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja
Záverečný
účet
Košického
samosprávneho kraja za rok 2017

Všetky technické a administratívne úkony
v jednotlivých databázach boli zrealizované.
Splnené.
Všetky technické a administratívne úkony
v jednotlivých databázach boli zrealizované.
Splnené.
Uznesenie splnené.
1. Prebytok hospodárenia vo výške 92 797,24 €
bol rozpísaný na jazykové školy.
2. Prebytok hospodárenia vo výške 3 833,40 € bol
rozpísaný pre SPŠ elektrotechnickú v Košiciach
na odmeny ţiakov za produktívne práce.
3. Prídel do rezervného fondu 1 143 908,00 €
4. Prídel do fondu
udrţateľnosti projektov
28 814,23 €
5. Prídel do fondu na výdavky a výdavkové
finančné operácie 10 169 717,69 €
6. Fond na výdavky a výdavkové finančné
operácie bol rozpísaný na jednotlivé investičné
akcie vo výške 3 157 144,44 €.
Uznesenie splnené.
Pozmeňujúci návrh bol zapracovaný do Rozpočtu
Košického samosprávneho kraja na roky 2018 –
2020 a rozpísaný na poloţky a podpoloţky
v zmysle ekonomickej a funkčnej klasifikácie.
Uznesenie splnené.
Pozmeňujúci návrh bol zapracovaný do Rozpočtu
Košického samosprávneho kraja na roky 2018 –
2020 a rozpísaný na poloţky a podpoloţky
v zmysle ekonomickej a funkčnej klasifikácie.
Uznesenie splnené.
Pozmeňujúci návrh bol zapracovaný do Rozpočtu
Košického samosprávneho kraja na roky 2018 –
2020 a rozpísaný na poloţky a podpoloţky
v zmysle ekonomickej a funkčnej klasifikácie.
Uznesenie splnené.
Pozmeňujúci návrh bol zapracovaný do Rozpočtu
Košického samosprávneho kraja na roky 2018 –
2020 a rozpísaný na poloţky a podpoloţky
v zmysle ekonomickej a funkčnej klasifikácie.
Uznesenie splnené.
Pozmeňujúci návrh bol zapracovaný do Rozpočtu
Košického samosprávneho kraja na roky 2018 –
2020 a rozpísaný na poloţky a podpoloţky
v zmysle ekonomickej a funkčnej klasifikácie.
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Návrh
rozpočtu
samosprávneho kraja
2018 – 2020

Košického Uznesenie splnené.
na roky Pozmeňujúci návrh bol zapracovaný do Rozpočtu
Košického samosprávneho kraja na roky 2018 –
2020 a rozpísaný na poloţky a podpoloţky
v zmysle ekonomickej a funkčnej klasifikácie.
Návrh
rozpočtu
Košického Uznesenie splnené.
samosprávneho kraja na roky Rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok
2018 – 2020
2018 bol rozpísaný a zaslaný na organizácie
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja. Rovnako rozpočet Úradu
Košického samosprávneho kraja bol rozpísaný na
poloţky a podpoloţky v zmysle ekonomickej
a funkčnej klasifikácie.
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 02. 05. 2018 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.
Odvolanie a delegovanie zástupcov Riaditeľom škôl boli mailovou poštou oznámené
zriaďovateľa z radov poslancov do mená poslancov Zastupiteľstva Košického
rád škôl a školských zariadení samosprávneho kraja, delegovaných za členov rád
v zriaďovateľskej
pôsobnosti škôl. Splnené.
Košického samosprávneho kraja
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Rokovania komisií zastupiteľstva v I. polroku
Košického samosprávneho kraja 2018 budú obsahovo pripravované podľa plánov
na I. polrok 2018
úloh komisií.
Nájom telocviční stredných škôl Stredné školy, správcovia majetku Košického
v Košiciach a v Roţňave
samosprávneho kraja sú povinné spracovať návrh
nájomnej zmluvy v súlade s prijatým uznesením
zastupiteľstva a predloţiť
na
schválenie
predsedovi Košického samosprávneho kraja.
Prevod vlastníctva pozemku vo Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
Veľkých Kapušanoch
Prevod vlastníctva pozemku vo Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
Veľkých Kapušanoch
Prevod vlastníctva pozemku vo Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
Veľkých Kapušanoch
Spolufinancovanie projektu „Rozvoj  Účasť na seminári ku výzve vyhlásenej
výchovy
a vzdelávania
ţiakov
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
v oblasti telesnej a športovej výchovy
a športu SR v Prešove dňa 10. 04. 2018.
formou dostavby, rekonštrukcie alebo  Príprava materiálov potrebných pre podanie
výstavby novej telocvične na rok
ţiadosti o dotáciu, spracovanie a následné
2018“
podanie ţiadosti na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR.

Košice 11. 06. 2018
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