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 51 uznesení z celkového počtu prijatých
575 uznesení. V piatom volebnom období je štatisticky v realizácii sledovaných spolu 27
uznesení z doteraz prijatých 122 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 Dňa 13. 09. 2018 sa uskutočnilo stretnutie
samosprávneho kraja
Krajskej odbornej komisie pre školské športové
súťaže. V novom školskom roku pokračujú
Dlhodobé športové súťaže.

18. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 23. 6. 2008
Číslo
Názov uznesenia
uznesenia
správa
k
projektu
454/2008 Priebežná
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 priebežne
sledovaný.
Košický
samosprávny
kraj
uskutočňuje pravidelné rokovania s Prešovským
samosprávnym krajom k spoločnému zavedeniu
IDS na území oboch krajov a k zjednoteniu tarify.
Výstupom z rokovaní je Informatívna správa
o IDS v Košickom kraji a zmena konateľa
obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o.

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
zníženie
624/2009 Návrh
energetickej náročnosti objektov škôl
a
školských
zariadení
v
zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
77/2010 Analýza možnosti uplatnenia systému
EPC pri zabezpečovaní energetickej
úspornosti budov škôl a školských
zariadení
433/2012 Služba na dosiahnutie efektívnosti
a
hospodárnosti pri používaní
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 združení
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 16. 07. do 15. 09. 2018 spoločnosť
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. realizovala
preventívnu údržbu technologických zariadení
kotolní,
strojovní,
odovzdávacích
staníc
tepla, rozvodov ústredného vykurovania a teplej
vody. Mimo preventívnej údržby sa odstránili
nasledujúce havarijné stavy: 6x únik vody na
technologickom zariadení kotolní, 1x únik plynu
na meracom mieste plynu, 7x porucha plynového
kotla, 6x únik na rozvode teplej vody mimo
objektov kotolní, z toho na Školskom internáte na
Jedlíkovej ulici v Košiciach bolo vymenených 90 m
rozvodov ústredného vykurovania a teplej vody
v zemnom kolektore. Bol vymenený 1 trojcestný
ventil ústredného vykurovania a 3 čerpadlá.
V rámci modernizácie technologických zariadení
boli vymenené 3 riadiace systémy odovzdávacích
staníc tepla a bolo pripojených 5 objektov na
dispečing pre monitorovanie a riadenie vykurovania
a prípravy teplej vody. Vyššie uvedené opravy
a modernizácie spolu s preventívnou údržbou
štatisticky predstavujú 110 zásahov, z čoho bolo
85 % odstránených a 17 zostalo v riešení.
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,
v rámci ktorej bolo možné projekt opätovne
podať. Boli zrekonštruované iné časti areálu pre
účely Tabačky Kulturfabrik, polyfunkčného
kultúrneho centra pre podporu kreatívnej
ekonomiky, v rámci ktorého je možné
spolupracovať s Fakultou umení Technickej
univerzity v Košiciach.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Košický samosprávny kraj je partnerom projektu
„Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre
implementáciu verejných politík prostredníctvom
programov a projektov financovaných EÚ“,
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729/2009

Koncepcia
merania
hmotnosti
a nápravových zaťažení cestných
vozidiel na cestách II. a III. triedy vo
vlastníctve Košického samosprávneho
kraja

v ktorom je Banskobystrický samosprávny kraj
prijímateľom. Uznesenie je vecne splnené.
Prebieha proces finančného vysporiadania
prijímateľa.
Proces autorizácie Správy ciest Košického
samosprávneho kraja stále prebieha. V mesiaci
august bolo potrebné Úradu pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR Bratislava doložiť
doklad o poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby –
Správy ciest Košického samosprávneho kraja.
So zreteľom na proces verejného obstarávania,
ktorý Správa ciest musela dodržať došlo
k miernemu časovému sklzu.

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 Aj keď Košice neuspeli vo finále o príchod piatej
automobilky pre výšku štátnej pomoci, Košický
samosprávny kraj predpokladá, že postupné
dobudovanie
sústavy
priemyselných,
technologických a logistických parkov na osy
mesto Košice - maďarská hranica, situovaných
v blízkosti rýchlostnej cesty R4 môže zásadným
spôsobom prispieť k štrukturálnym zmenám na
trhu práce. Zároveň môže dať nový impulz
strojárenskému priemyslu, ktorý mal v nedávnej
minulosti v kraji silnú základňu. Takisto rozvoju
plastikárskeho, elektrotechnického a logistického
priemyslu.

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
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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 nebol vyhlásený,
25. júna 2012 – Spôsob prevodu nakoľko sa prehodnocuje spôsob nakladania
vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec s pozemkom.
nad Ondavou priamym predajom

IV. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2013 – 2017
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 mládežou V auguste 2018 sa uskutočnilo školenie
na území Košického samosprávneho mládežníckych lídrov; dve skupiny mládežníkov
kraja na roky 2015 – 2020
boli vyslané na mládežnícku výmenu do Poľska,
kde sa zúčastnili medzinárodného školenia pre
lídrov a do Holandska boli vyslané 2 pracovníčky
s mládežou, kde prebehlo školenie zamerané na
riešenie konfliktov a elimináciu nenávistnej
komunikácie.
Zmena uznesenia č. 616/2013 zo dňa Obchodná verejná súťaž nebola vyhlásená,
26. augusta 2013 – Spôsob prevodu nakoľko sa prehodnocuje spôsob nakladania
a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. s pozemkom.
Rožňava na základe obchodnej
verejnej
súťaže
a podmienky
obchodnej verejnej súťaže
Zrušenie uznesenia č. 475/2012 zo
dňa 27. augusta 2012, schválenie
spôsobu prevodu a prevod vlastníctva
pozemku v k. ú. Rožňava na základe
OVS a podmienky obchodnej verejnej
súťaže
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10. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 20. 4. 2015
Číslo
uznesenia
209/2015

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja cestovného ruchu Nižšie 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
 Lokalita Spišský Jeruzalem - skvalitnenie
infraštruktúry (informačné prvky, obnova
interiérov
kaplniek
a pod.)
s podporou
Košického samosprávneho kraja a Košice
Región Turizmus.
 Letný bus Dobšiná – Podlesok, premával od
11. 08. do 02. 09. 2018 každý víkend,
podporený Košice Región Turizmus.
Cieľ 2. Zvýšiť spoločný prospech aktérov
v cestovnom
ruchu
vrátane
podnikateľov
zlepšením spolupráce a vzájomnej podpory
 TOP podujatia podporené v rámci programu
Terra Incognita:
dňa 04. 08. 2018 sa uskutočnili Krásnohorské
hradné hry, Krásnohorské Podhradie,
dňa 18. 08. 2018 sa uskutočnilo podujatie
Chlebom a vínom, Trebišov,
dňa 19. 08. 2018 sa uskutočnili Furmanské
preteky, Sobrance,
dňa 08. 09. 2018 sa uskutočnili Košické letecké
dni, podporené z programu Terra Incognita.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Cestovná mapa riadenej migrácie Pokračuje spolupráca pri realizácii projektu, ktorý
v Košickom kraji
je zameraný na budovanie kapacít miestnej
územnej samosprávy v oblasti integrácie štátnych
príslušníkov tretích krajín.
Účasť na vzdelávacom seminári EMN „Príčiny
a dôsledky nútenej migrácie“ (“Causes and
Consequences of Forced Migration“), ktorý sa
uskutočnil v dňoch 22. – 24. 08. 2018.
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266/2015

80/2014

Zrušenie uznesenia č. 155/2014 zo Obchodná verejná súťaž nebola vyhlásená,
dňa 13. 10. 2014 a zmena uznesenia nakoľko sa prehodnocuje spôsob nakladania
č. 80/2014 zo dňa 28. 4. 2014 – s nehnuteľnosťami.
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
nehnuteľností v k. ú. Čierna nad
Tisou na základe OVS a podmienky
obchodnej verejnej súťaže

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 Koncom augusta 2018 bola predsedom Košického
Košického samosprávneho kraja do samosprávneho kraja odsúhlasená zmluva o dielo
programu technickej pomoci ELENA za účelom dopracovania žiadosti o technickú
pomoc v rámci programu EIB s názvom ELENA.
Vyhotovená žiadosť bude podľa tejto zmluvy
odoslaná EIB najneskôr do konca roka 2018.
Realizácia projektu v rámci programu Projekt bol ukončený k 30. 04. 2017. Doba
„SK09“ z Nórskeho finančného udržateľnosti
projektu
je
stanovená
na
mechanizmu a štátneho rozpočtu 5 rokov od schválenia záverečnej správy
Slovenskej republiky
„Zlepšenie o projekte. Pre partnerov na rok 2018 bol
kvality
poradenstva
pre
ženy Košickým samosprávnym krajom poskytnutý
zažívajúce rodovo podmienené násilie finančný
príspevok,
na
poskytovanie
v partnerských vzťahoch v Košickom a zabezpečovanie sociálneho poradenstva pre
samosprávnom kraji
občianske združenia 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 služieb 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

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 zverejnený na
webovej stránke Úradu Košického samosprávneho
kraja.
Priebežné
vyhodnotenie
cieľov Nižšie uvedené aktivity prispievajú k naplneniu
a priorít vyplývajúcich zo Stratégie úloh vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja
rozvoja
cyklistickej
dopravy cyklistickej dopravy a cykloturistiky:
a cykloturistiky
v
Košickom Prioritná os č. 3 – partnerstvo, 3.3. propagačné
samosprávnom kraji a aktualizácia podujatia
na
podporu
cyklodopravy
Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky:
a cykloturistiky
v
Košickom V dňoch 30. 08. – 02. 09. 2018 sa uskutočnil
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samosprávnom kraji
631/2013

40. Zraz cykloturistov KST na Vinnom, podujatie
zrealizované
s
podporou
Košického
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy samosprávneho kraja.
a cykloturistiky
v
Košickom Dňa 08. 09. 2018 sa uskutočnil ŠKODA BIKE
samosprávnom kraji
OPEN TOUR, Horský maratón v Slovenskom raji,
Hrabušice – Podlesok .

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

318/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

Regionálna
inovačná
Košického kraja 2016+

stratégia V mesiacoch júl až september 2018 sa uskutočnilo
za účasti Výskumnej agentúry a SEIA agentúry
pracovné stretnutia zamerané na jednotlivé
kľúčové výzvy pre oblasť národnej stratégie
inteligentnej špecializácie a ako aj projektov
dlhodobého strategického výskumu. V spolupráci
s Juhomoravským Inovačným Centrom Brno
samosprávny kraj pripravuje dve spoločné
pracovné rokovanie, na ktorých sa zúčastnia
kľúčový odborníci z našich univerzít a klastrov
zameraných na podrobné nastavenie procesov
spojených s budovaním regionálneho inovačného
ekosystému v košickom kraji.
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Informatívna správa o plnení koncepcie za rok
v Košickom kraji na roky 2016 – 2017 bola prerokovaná na 6. zasadnutí
2020
zastupiteľstva dňa 25. 06. 2018, ktoré ju
uznesením č. 100/2018 zobralo na vedomie.

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. Strategický dokument sa
Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 bude do úrovne priorít a opatrení každoročne
vyhodnocovať. Priority (spolu s plnením) sú
zverejnené na stránke Košického samosprávneho
kraja v časti zdravotníctvo/koncepčné materiály.
Informatívna správa o plnení priorít je každoročne
predkladaná na zasadnutie zastupiteľstva.

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

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.
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372/2016

387/2016

388/2016

Východiská
pre
integráciu Správa o realizácií Akčného plánu bola
marginalizovaných
rómskych prerokovaná na 6. zasadnutí zastupiteľstva dňa
komunít KSK na roky 2016 – 2020
25. 06. 2018, ktoré ju uznesením č. 101/2018
zobralo na vedomie.
Prevod vlastníctva nehnuteľností na Obchodná verejná súťaž nebola vyhlásená,
ul. Továrenská 2 v Michalovciach, nakoľko sa prehodnocuje spôsob nakladania
na základe obchodnej verejnej súťaže s nehnuteľnosťami.
Prevod vlastníctva nehnuteľností Obchodná verejná súťaž nebola vyhlásená,
v k. ú. Vyšný Medzev na základe nakoľko sa prehodnocuje spôsob nakladania
obchodnej verejnej súťaže
s nehnuteľnosťami.

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 priebežne realizujú aktivity v oblasti
vzdelávania
a rozvoja
ľudských
zdrojov
s realizáciou národného projektu IT Akadémiavzdelávanie pre 21. storočie. Do projektu sú
zapojené základne školy, gymnázia, SOŠ,
univerzity a IT firmy, IT Valley z Košického
samosprávneho kraja. Zároveň v spolupráci
s občianským združením Sapiente sa v rámci
projektu
LearnIT.ke
bude
realizovať
niekoľkoročný projekt, ktorý má ambíciu riešiť
problém
absentujúceho
komplexného
strategického
prístupu
zabezpečenia
kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby
zamestnávateľov IT sektora v regióne kraja.
Spolufinancovanie
projektu Dňa 04. 06. 2018 bolo na webovej stránke
Technickej pomoci SO pre IROP Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
v programovom období 2014 – 2020
SR ako riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené
písomné vyzvanie na predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok č. IROP-PO6SC61-2018-30
na
podporu
efektívnej
implementácie IROP na roky 2018 – 2019. Na
základe tohto vyzvania predložil Úrad Košického
samosprávneho kraja Odbor SO pre IROP na
riadiaci orgán žiadosť o nenávratný finančný
príspevok k projektu s názvom „Technická pomoc
SO pre IROP KSK 2018 – 2019“, kód žiadosti
NPF302060R290. Dňa 26. 07. 2018 bola
predmetná žiadosť odoslaná na riadiaci orgán
v systéme ITMS2014+. V súčasnosti Úrad
Košického samosprávneho kraja čaká na
schválenie podanej žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a po jej schválení z úrovne riadiaceho
orgánu bude zaslaný samosprávnemu kraju návrh
Zmluvy o nenávratný finančný príspevok.
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19. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 17. 10. 2016
Číslo
uznesenia
418/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

Kreatívne centrum Košického kraja – Ministerstvo kultúry SR sa opäť stretáva
investičný zámer
jednotlivo so zástupcami všetkých krajov
(potenciálnych žiadateľov) k plánovanej výzve
centralizovanej
podpory.
So zástupcami
Košického samosprávneho kraja sa stretli
dňa 05. 09. 2018. v Košiciach. Ministerstvo
predstavilo na základe predchádzajúcich diskusií
s potenciálnymi žiadateľmi, ako uvažuje zmeniť
problémové časti plánovanej výzvy. Ešte stále
nevedia dať presnú odpoveď, či navrhované
zmeny budú odsúhlasené zo strany riadiaceho
orgánu a budú zapracované do výzvy. Opäť sa
posúva termín vyhlásenia výzvy – na november
alebo december 2018. Zároveň odporúčajú
samosprávnemu kraju prepracovať koncept
kreatívneho centra na menší projekt tak, aby sa
mohli čím skôr začať čerpať finančné prostriedky.
Ministerstvo nestíha plniť svoje záväzky
vyplývajúce z finančného plánu Prioritnej osi 3
z Integrovaného regionálneho operačného
programu. Už viac ako 2 roky mešká výzva na
centralizovanú podporu, ale aj kvôli problémom
výzvy decentralizovanej podpory, ktoré boli
zistené auditom. Dňa 07. 08. 2018 Trnavský
samosprávny kraj zaslal list na Ministerstvo
kultúry SR v
mene SK8 s otázkami
a pripomienkami k plánovanej výzve, ktoré
sformulovali zástupcovia jednotlivých krajov, t.j.
potenciálnych žiadateľov. Tieto otázky a problémy
už dlhšie potrebuje kraj vyriešiť, bez toho nie je
možné projekty kreatívnych centier efektívne
a udržateľne nastaviť. Na tento list ešte nebola
doručená odpoveď z ministerstva.

419/2016

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

429/2016

Prevod
vlastníctva
v Strážskom

Nová
výzva
Integrovaného
regionálneho
operačného programu zatiaľ nebola zverejnená,
v rámci ktorej by bolo možné tento projekt
zrealizovať.

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 mesiacoch jún až september boli realizované
European Life Science Ecosystems
aktivity podľa harmonogramu projektu. Jednotlivé
partnerské regióny spracovali príklady najlepšej
praxe v oblasti zdravia obyvateľstva, strategickej
výskumnej
infraštruktúry
a zdravotníckych
technológií, ktoré samosprávny kraj vzájomne
hodnotil a vybral 3 najlepšie, ktoré budú podrobne
predstavené na stretnutí v Košiciach. Kraj sa
venoval
organizačno-technickej
príprave
spoločného pracovného stretnutia, ktoré sa
uskutoční v dňoch 13. – 14. 11. 2018 v Košiciach
za účasti zahraničných partnerov a domácich
expertov.
IRI index regionálnej identity, Uskutočnilo sa vyhodnotenie IRI indexu v rámci
metodika tvorby a vyhodnocovania pravidelného
vyhodnocovania
Programu
indexu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý bude
zverejnený na webovej stránke Košického
samosprávneho kraja.

21. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 20. 2. 2017
Číslo
uznesenia
460/2017

Názov uznesenia

Stav realizácie

Realizácia prvostupňovej kontroly
slovenských
žiadateľov
v rámci
projektu Fond malých projektov na
Košickom samosprávnom kraji

Prijímanie projektových žiadostí bolo ukončené,
v súčasnosti prebieha administratívne hodnotenie
malých projektov. Zároveň bol ukončený výber
odborných hodnotiteľov, ktorí budú vykonávať
kvalitatívne hodnotenie.
Prebieha verejná súťaž – nadlimitná zákazka na
uskutočnenie stavebných prác v rámci spoločného
verejného obstarávania s názvom: „Modernizácia
cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom,
Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji“.
Proces
zabezpečuje
verejný
obstarávateľ
Prešovský
samosprávny
kraj,
organizácia
poverená výkonom verejného obstarávania.
Dňa 29. 03. 2018 bola z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR doručená
správa z prvej ex-ante kontroly verejného
obstarávania.

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
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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

467/2017

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

469/2017

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

445/2016

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

Prebieha verejná súťaž – nadlimitná zákazka na
uskutočnenie stavebných prác v rámci spoločného
verejného obstarávania s názvom: „Modernizácia
cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom,
Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji“.
Proces
zabezpečuje
verejný
obstarávateľ
Prešovský
samosprávny
kraj,
organizácia
poverená výkonom verejného obstarávania.
Prebieha verejná súťaž – nadlimitná zákazka na
uskutočnenie stavebných prác v rámci spoločného
verejného obstarávania s názvom: „Modernizácia
cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom,
Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji“.
Proces
zabezpečuje
verejný
obstarávateľ
Prešovský
samosprávny
kraj,
organizácia
poverená výkonom verejného obstarávania.
Dňa 07. 09. 2018 bol podpísaný Dodatok č. 1
k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. IROP-Z302011F490-121-9 zo dňa
27. 07. 2017. Zmluva o nenávratný finančný
príspevok je aktualizovaná podľa vzoru zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Centrálnym koordinančným orgánom. Dodatok je
povinný po skončení centrálneho verejného
obstarávania a po kontrole ex-post na Ministerstve
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Menovanie členov Správnej rady Oproti minulému hodnotiacemu procesu bez
a Dozornej rady Agentúry na podporu zmeny.
regionálneho rozvoja Košice, n. o.

24. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 21. 8. 2017
Číslo
uznesenia
544/2017

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Podnet žiadateľa (školy) na preskúmanie
rozhodnutia o zastavení žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku vyhodnotil
riadiaci orgán ako neopodstatnený.
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548/2017

549/2017

550/2017

552/2017
303/2015

554/2017

Prevod
vlastníctva
v Michalovciach

pozemkov Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného
bremena bola podpísaná a kúpna cena a odplata za
zriadenie vecného bremena bola uhradená. Do
katastra nehnuteľností bude podaný návrh na
vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúcich.
Prevod
vlastníctva
pozemkov Obchodná verejná súťaž nebola vyhlásená,
v Cejkove na základe obchodnej nakoľko sa prehodnocuje spôsob nakladania
verejnej súťaže
s pozemkami.
Prevod vlastníctva nehnuteľností na Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bude až po
Štefánikovej ulici 4 v Košiciach na odsťahovaní Divadla Romathan z nehnuteľností.
základe obchodnej verejnej súťaže
Zmena uznesenia č. 303/2015 zo dňa Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
7. Decembra 2015 – Nájom
nebytových priestorov a pozemku pre
občianske združenie BONA FIDE
v areáli
na
Strojárenskej
3
v Košiciach a nájom nebytových
priestorov pre občianske združenie
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
projektov
z Integrovaného
regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1

Projekt s názvom: „ID - R001 II/547 hranica
okresu Košice / Košice – okolie - Spišské Vlachy
2.etapa“ je v stave prípravy povinných príloh
potrebných k žiadosti o nenávratný finančný
príspevok.
Uznesenie v plnení. Projekt (žiadosť o nenávratný
finančný príspevok) s názvom ,,Cesta do
komunity“ v rámci I ROP bol podaný oprávneným
žiadateľom LIDWINA – DSS, Strážske
v novembri 2017. V mesiaci september 2018 došlo
k podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku riaditeľom ZSS Lidwina.
Ministerstvo kultúry SR sa opäť stretáva
jednotlivo so zástupcami všetkých krajov
(potenciálnych žiadateľov) k plánovanej výzve
centralizovanej
podpory.
So zástupcami
Košického samosprávneho kraja sa stretli
dňa 05. 09. 2018 v Košiciach. Ministerstvo
predstavilo na základe predchádzajúcich diskusií
s potenciálnymi žiadateľmi, ako uvažuje zmeniť
problémové časti plánovanej výzvy. Ešte stále
nevedia, či navrhované zmeny budú odsúhlasené
zo strany riadiaceho orgánu a budú zapracované
do výzvy. Opäť sa posúva termín vyhlásenia

564/2017

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

565/2017

Schválenie financovania projektu
Kreatívneho centra Košického kraja v
rámci IROP
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572/2017

575/2017

výzvy – na november alebo december 2018. Kraju
odporúčajú prepracovať koncept kreatívneho
centra na menší projekt tak, aby sa mohli čím skôr
začať čerpať finančné prostriedky. Ministerstvo
nestíha plniť svoje záväzky vyplývajúce
z finančného plánu Prioritnej osi 3 Integrovaného
regionálneho operačného programu. Už viac ako 2
roky mešká výzva na centralizovanú podporu, ale
aj kvôli problémom výzvy decentralizovanej
podpory, ktoré boli zistené auditom. Dňa 07. 08.
2018 Trnavský samosprávny kraj zaslal list na
Ministerstvo kultúry SR v mene SK8 s otázkami
a pripomienkami k plánovanej výzve, ktoré
sformulovali zástupcovia jednotlivých krajov, t.j.
potenciálnych žiadateľov. Tieto otázky a problémy
už dlhšie potrebuje kraj vyriešiť, bez toho nie je
možné projekty kreatívnych centier efektívne
a udržateľne nastaviť. Na tento list ešte nebola
doručená odpoveď z ministerstva.
Prevod
vlastníctva
pozemku Obchodná verejná súťaž nebola vyhlásená,
v Zemplíne na základe obchodnej nakoľko sa prehodnocuje spôsob nakladania
verejnej súťaže
s pozemkom.
Správa
o vyhotovení
žiadosti Koncom augusta 2018 bola predsedom Košického
o technickú pomoc ELENA
samosprávneho kraja odsúhlasená zmluva o dielo
za účelom dopracovania žiadosti o technickú
pomoc v rámci programu EIB s názvom ELENA.
Vyhotovená žiadosť bude podľa tejto zmluvy
odoslaná EIB najneskôr do konca roka 2018.

V. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2017 – 2022

5. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 23. 4. 2018
Číslo
uznesenia
80/2018

81/2018
82/2018

Názov uznesenia
Prevod vlastníctva pozemkov
Veľkých Kapušanoch
Prevod vlastníctva pozemkov
Veľkých Kapušanoch
Prevod vlastníctva pozemkov
Veľkých Kapušanoch

Stav realizácie
vo Kúpna zmluva bola zmluvnými stranami
podpísaná a plynie lehota na zaplatenie kúpnej
ceny.
vo Kúpna zmluva je v štádiu podpisovania.
vo Kúpna zmluva bola zmluvnými stranami
podpísaná a plynie lehota na zaplatenie kúpnej
ceny.
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83/2018

Spolufinancovanie projektu „Rozvoj
výchovy
a vzdelávania
žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične na rok
2018“

Dotácia na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej
telocvične bola Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu
SR schválená pre SOŠ
technickú, Partizánska č. 1, Michalovce vo výške
21 494,16 € a SPŠ dopravnú, Hlavná 113, Košice
vo výške 21 616,97 €.

6. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 25. 6. 2018
Číslo
uznesenia
85/2018

86/2018

88/2018

90/2018

91/2018

94/2018
483/2017

Názov uznesenia

Stav realizácie

Voľba
podpredsedu
samosprávneho kraja

Košického Od 25. 06. 2018 podpredsedovi vznikol
pracovnoprávny vzťah. Mesačná odmena bola
vyplatená vo výplatnom termíne. Splnené
Voľba
podpredsedu
Košického Od 25. 06. 2018 podpredsedovi vznikol
samosprávneho kraja
pracovnoprávny vzťah. Mesačná odmena bola
vyplatená vo výplatnom termíne. Splnené.
Plán kontrolnej činnosti Útvaru Uznesenie splnené. Kontrola na žiadosť
hlavného
kontrolóra
Košického Zastupiteľstva KSK bola na Úrade KSK začatá
samosprávneho kraja na obdobie 2. dňa 16. 07. 2018 a ukončená dňa 18. 09. 2018
polroka 2018
(kontrola č. 30/2018 – 2/TK/N). Správa
o výsledkoch
kontroly
je
predložená
na 8. zasadnutie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 22. 10. 2018.
Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur V zmysle schváleného uznesenia sú pripravované
v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne zmluvy o poskytnutí dotácie na príslušný účel
záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 a postupne sú poskytované finančné prostriedky
o poskytovaní
dotácií
v znení jednotlivým subjektom.
neskorších
zmien
a doplnkov
(významné spoločenské a kultúrne
podujatia)
Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur V zmysle schváleného uznesenia sú pripravované
v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne zmluvy o poskytnutí dotácie na príslušný účel
záväzného nariadenia
Košického a postupne sú poskytované finančné prostriedky
samosprávneho kraja č. 3/2006 jednotlivým subjektom.
o poskytovaní
dotácií
v znení
neskorších zmien a doplnkov
Aktualizácia
Uznesenia V rámci tohto uznesenia bolo schválené
Zastupiteľstva
Košického spolufinancovanie pre 13 stredných škôl
samosprávneho kraja č. 483/2017 v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického
s názvom: Intenzita pomoci – samosprávneho kraja. Vo väčšine prípadov
spolufinancovanie stredných škôl prebehlo verejné obstarávanie a v súčasnosti
v
zriaďovateľskej
pôsobnosti prebieha jeho kontrola na riadiacom orgáne.
Košického samosprávneho kraja Zároveň sa pripravujú ďalšie verejné obstarávania
v rámci Integrovaného regionálneho na nákup technického vybavenia. V prípade
operačného programu, Prioritná os: 2 Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi sa
–
Ľahší
prístup
k efektívnym pripravujú verejné obstarávania na nákup
a kvalitnejším verejným službám, technického vybavenia. Súčasne prebiehajú
16

Špecifický cieľ: 2.2.3– Zvýšenie
počtu
žiakov
stredných
odborných škôl na praktickom
vyučovaní
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rokovania o uvoľnení prostriedkov na realizáciu
nevyhnutných stavebných úprav, ktoré nie sú
súčasťou schváleného projektu. Z dôvodu vyššie
uvedeného,
berúc
do
úvahy
schválené
spolufinancovanie, zatiaľ neboli poukázané
z rozpočtu kraja finančné prostriedky na realizáciu
projektových aktivít ani pre jednu zo škôl:
1. Pre SOŠ - Szakközépiskola, J. Majlátha 2,
Pribeník zo sumy 30 941, 66 € určenej na
spolufinancovanie: 0 €,
2. Pre SOŠ obchodu a služieb, Školská 4,
Michalovce zo sumy 20 246,14 € určenej na
spolufinacovanie: 0 €,
3. Technická akadémia, Hviezdoslavova 6,
Spišská Nová Ves zo sumy 28 849,09 €
určenej na spolufinancovanie: 0 €,
4. SPŠ elektrotechnickú, Komenského 44, Košice
zo
sumy 24 913,29
€
určenej
na
spolufinancovanie: 0 €,
5. Pre SOŠ, Ostrovského 1, Košice zo sumy
25 469,30 € určenej na spolufinancovanie: 0 €,
6. Pre SOŠ technickú, Kukučínova 23, Košice
zo
sumy 27 804,16
€
určenej
na
spolufinancovanie: 0 €,
7. Pre SOŠ automobilovú, Moldavská cesta 2,
Košice zo sumy 17 486,54 € určenej na
spolufinancovanie: 0 €,
8. SOŠ, Učňovská 5, Košice – Šaca zo sumy
18 372,53 € určenej na spolufinancovanie: 0 €,
9. Pre SOŠ - Szakközépiskola, Rákocziho 23,
Kráľovský Chlmec zo suma 30 299,13 €
určenej na spolufinancovanie: 0 €,
(Pre školu bol zrealizovaný transfer vo výške
10 000 € z vlastných zdrojov KSK schválených
v Návrhu rozpočtu na rok 2018 na bežné
výdavky (na úpravu pracoviska učebne pre
autodiagnostiku,
ktorá
bude
zariadená
z finančných prostriedkov projektu IROP).
10.Pre SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová
Ves zo sumy 26 814,41 € určenej na
spolufinancovanie: 0 €,
11. Pre SOŠ technickú, Partizánska 1, Michalovce
zo
sumy 28 425,24
€
určenej
na
spolufinancovanie: 0 €,
12. Pre SPŠ stavebnú a geodetickú, Lermontovova
1, Košice zo sumy 8 583,44 € určenej na
spolufinancovanie: 0 €,
13. Pre SPŠ strojnícku, Komenského 2, Košice zo
sumy 7 757,40 € určenej na spolufinancovanie:
0 €.

95/2018
484/2017

Aktualizácia
Uznesenia
Zastupiteľstva KSK č. 484/2017
s názvom
Intenzita
pomoci –
spolufinancovanie stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
v rámci
Operačného
programu
Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 –
Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 –
Zvýšiť
kvalitu
a
efektívnosť
celoživotného vzdelávania s dôrazom
na rozvoj kľúčových kompetencií,
prehlbovanie
a
zvyšovanie
kvalifikácie

96/2018

Zmeny v sieti škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky pre
stredné školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
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V rámci tohto uznesenia bolo schválené
spolufinancovanie pre 9 stredných škôl
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja na projekty vo výške:
71
727,17
€.
Z rozpočtu
Košického
samosprávneho kraja boli poukázané finančné
prostriedky vo
výške
3 624,42
€
na
spolufinancovanie projektových aktivít:
1. Pre SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23,
Kráľovský Chlmec zo sumy 9 921,48 € určenej
na spolufinancovanie: 0 €,
2. Pre SOŠ, Gemerská 1, Košice zo sumy
6 066,93 € určenej na spolufinancovanie: 0 €,
3. Pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na
vidieku, Kukučínova 23, Košice zo sumy
7 342,50 € určenej na spolufinancovanie: 0 €,
4. Pre Spojenú školu Kollárova 17, Sečovce zo
sumy 8 512,20 € určenej na spolufinancovanie:
0 €,
5. Pre SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová
Ves zo sumy 9 940,79 € určenej na
spolufinancovanie: 1 975,16 €,
6. Pre SOŠ technickú, Partizánska 1, Michalovce
zo
sumy
6 871,95
€
určenej
na
spolufinancovanie: 1 649,26 €,
7. Pre SOŠ technickú, Kukučínova 23, Košice zo
sumy 7 206,67 € určenej na spolufinancovanie:
0 €,
8. Pre SOŠ, Ostrovského 1, Košice zo sumy
6 262,62 € určenej na spolufinancovanie: 0 €,
9. Pre Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
zo sumy 9 602, 03 € určenej na
spolufinancovanie: 0 €.
1) Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR boli uvedené elokované
pracoviská vyradené zo siete a následne zrušené –
v bode 1) uznesenie splnené.
2) Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR bol školský internát
Kollárova 17, Sečovce
zaradený do siete
a následne
formou
Všeobecne
záväzného
nariadenia aj zriadený od 01. 09. 2018 – v bode 2)
uznesenie splnené.
3) po doručení potrebných podkladov z Hotelovej
akadémie, Južná trieda 10, Košice bude
predložená žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu o zaradenie do siete školského
internátu a jedálne pri Hotelovej akadémii
– v bode 3) uznesenie sa plní.

97/2018

Intenzita pomoci – predfinancovanie
a spolufinancovanie projektu Strednej
odbornej školy - Szakközépiskola,
Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja

99/2018

Spolufinancovanie projektu „MOBI Projekt bol podaný v rámci 2. výzvy Programu
- Moderná prihraničná infraštruktúra cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko –
– úspešný karpatský región”
Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020.
Čaká sa na rozhodnutie o schválení projektu.

107/2018

Spolufinancovania
projektu
„Nízkouhlíková stratégia organizácií
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja

19

Dňa 10. 08. 2018 bolo spoločným technickým
sekretariátom programu Interreg V-A Slovenská
republika – Maďarsko, vyhlásené 2. kolo výzvy na
predkladanie žiadostí na poskytnutie finančných
príspevkov v rámci Prioritnej osi č. 3 – Posilnenie
udržateľnej
a
kvalitnej
zamestnanosti
a pracovnej mobility. V prvom kole boli žiadatelia
povinní vypracovať komplexné plány rozvoja,
takzvané Územné akčné plány zamestnanosti
a predložiť ich v rámci výzvy na predkladanie
žiadostí o finančný príspevok SKHU-1703.
Súčasná výzva je uzavretá, a to iba pre projekty,
ktoré boli začlenené do schválených akčných
plánov. Employment Cross – border Action plan
of the Cserehát micro Region sa stal úspešným
projektom v prvom kole. Súčasťou akčného plánu
je aj projekt Trought renovation to the education
(Cez renováciu ku vzdelávaniu), v ktorom SOŠ
Moldava nad Bodvou vystupuje ako partner.
V súčasnosti musia jednotliví partneri predložiť
spoločný projekt do druhého kola, ktorý musí byť
prepracovanejší.
Termín
na
predkladanie
projektov je 12. 11. 2018. Škola má k dispozícii
nákresy učebníc, technickú správu a položkovitý
rozpočet rekonštrukčných prác. SOŠ disponuje
presným zoznamom a rozpočtom všetkých strojov
a zariadení
potrebných
na
vytvorenie
agromechatronického laboratória. Do 12. 11. 2018
musí mať škola všetky potrebné prílohy
a dokumenty na podanie projektu v rámci 2. kola.

Dňa 31. 07. 2018 bola na riadiaci orgán
(Slovenská inovačná a energetická agentúra)
predložená žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na realizáciu projektu „Nízkouhlíková
stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja“. Vzhľadom
k dátumu
jej
fyzického
doručenia
(dňa 02. 08. 2018) bola žiadosť akceptovaná a jej
administratívne
hodnotenie
prebehne
v nasledujúcom
III.
kole,
v období
po 31. 10. 2018.

7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 8. 2018
Číslo
uznesenia
111/2018

113/2018

114/2018

115/2018

538/2017

62/2014

Názov uznesenia

Stav realizácie

Úprava
rozpočtu
samosprávneho kraja

Košického Splnené. Úprava rozpočtu na organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti a Úrad KSK bola
vykonaná v zmysle schváleného uznesenia.
Všeobecne
záväzné
nariadenie Formou všeobecne záväzného nariadenia bol
Košického samosprávneho kraja zriadený Školský internát, Kollárova 17, Sečovce
o zriadení
Školského
internátu, od 01. 09. 2018. Všeobecne záväzné nariadenie
Kollárova 17, Sečovce ako súčasti Košického
samosprávneho
kraja
bolo
Spojenej školy, Kollárova 17, dňa 10. 09. 2018 vyvesené na úradnej tabuli,
Sečovce
zverejnené na webovej stránke Košického
samosprávneho kraja a zároveň bolo zaslané
poslancom
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja, všetkým mestám a obciam
v Košickom kraji a Krajskej prokuratúre.
Uznesenie je splnené.
Krajská futbalová liga
V súčasnosti prebieha proces prípravy zmlúv
o budúcich
nájomných
zmluvách
s prevádzkovateľmi ihrísk s umelou trávou, kde
budú predbežne rezervované hracie časy pre
potreby Krajskej futbalovej ligy. Zároveň boli
v spolupráci s Východoslovenským futbalovým
zväzom kontaktované futbalové kluby na území
KSK za účelom osvety. Presný hrací model bude
upresnený po dokončení registrácie prihlásených
tímov.
Dodatok č. 4 k Stratégii rozvoja V mesiaci september zorganizoval Úrad KSK
výchovy a vzdelávania v stredných pracovnú poradu riaditeľov stredných škôl
školách v Košickom samosprávnom a školských
zariadení
v
zriaďovateľskej
kraji: Aktualizácia a konkretizácia pôsobnosti kraja, na ktorej boli riaditelia
cieľov Stratégie rozvoja výchovy informovaní o úlohách vyplývajúcich z dodatku
a vzdelávania v stredných školách č. 4 k Stratégii na školský rok 2018/2019
v
Košickom
samosprávnom a
o zapracovaní
úloh
z
Pedagogickokraji pre školský rok 2018/2019
organizačných pokynov, ktoré vydal KSK
v auguste 2018 pre školy a školské zariadenia
Dodatok č. 3 k Stratégii rozvoja KSK ako aj ostatných strategických dokumentov
výchovy a vzdelávania v stredných kraja a Ministerstva školstva, vedy, výskumu
školách v Košickom samosprávnom a športu SR do plánov práce škôl; o postupoch
kraji: Aktualizácia a konkretizácia a termínoch spracovania plánov výkonov na
cieľov Stratégie rozvoja výchovy školský rok 2019/2020 v zmysle pripravovanej
a vzdelávania v stredných školách vyhlášky a
ďalších dôležitých úlohách
v Košickom samosprávnom kraji pre a termínoch. K 15. 09. 2018 prebehol zber údajov
školský rok 2017/2018
o počte žiakov pre normatívne financovanie.
K tejto problematike, problematike EDUZBERU
Stratégia
rozvoja
výchovy 2018, sa zástupcovia odboru školstva Úradu KSK
a vzdelávania v stredných školách zúčastnili pracovného stretnutia organizovaného
v Košickom samosprávnom kraji
Okresným úradom Košice, na ktorom boli
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117/2018

119/2018

561/2017

120/2018
79/2018
121/2018

122/2018

Poskytnutie návratnej bezúročnej
finančnej výpomoci pre EZUS Via
Carpatia s ručením obmedzeným
Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
č. 561/2017 z 25. zasadnutia
konaného dňa 23. októbra 2017
„Schválenie
spolufinancovania
projektov
z
Integrovaného
regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1“
Zmena uznesenia č. 79/2018 – Nájom
telocviční stredných škôl v Košiciach
a v Rožňave
Návrh na vykonanie kontroly
v zmysle § 19e) ods. 1 písm. g)
zákona
č.
302/2001
Z.
z.
o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov
Návrh na vykonanie kontroly
v zmysle § 19e) ods. 1 písm. g)
zákona
č.
302/2001
Z.
z.
o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov

Košice 08. 10. 2018
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zúčastnení aj riaditelia škôl s pracovníkmi
poverenými spracovávať údaje v Rezortnom
informačnom systéme. Uznesenie č. 538/2017 je
z dôvodu uplynutia školského roku 2017/2018
a schválenia nového dodatku č. 4 splnené.
V zmysle schváleného uznesenia sa pripravuje
zmluva, na základe ktorej bude poskytnutá
návratná finančná výpomoc.
Projekt je vo fáze prípravy, pripravujú sa podklady
k žiadosti o poskytnutí nenávratných finančných
prostriedkov.

Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
V stave plnenia. Kontrola na žiadosť
Zastupiteľstva KSK bola začatá dňa 03. 10. 2018
a je vo fáze vykonávania (kontrola č. 40/2018 –
2/TK/N). Správa o výsledkoch kontroly bude
predložená
na
rokovanie
zastupiteľstva
po skončení kontroly.
Kontrola bude začatá a vykonávaná prioritne
pred kontrolami zaradenými v pláne kontrol
po skončení finančnej kontroly na mieste
vykonávanej Úradom KSK.

