Informácia
o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Informácia o plnení uznesení uvádza aktuálny štatistický stav v realizácii uznesení
od 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v mesiaci august 2018, ako
ostatnej vyhodnocujúcej informácie.
Z hľadiska prehľadu, v tomto nie sú uvádzané uznesenia, ktorými zastupiteľstvo odsúhlasilo
v úvode rokovania zmeny, resp. doplnenie a schválenie celkového programu, uznesenia,
ktorými
zobralo na vedomie informatívne správy a splnené uznesenia uvedené
v informáciách o plnení uznesení prerokovaných do 9. zasadnutia zastupiteľstva
dňa 17. 12. 2018. Ich počet je uvedený pre štatistické sledovanie v časti II. na strane 3,
v časti III. na strane 8, v časti IV. na strane 11 a v časti V. na strane 21.
Prehľad je s polročnou periodicitou, t. j. so stavom plnenia uznesení k termínu
05. 02. 2019.

II. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2005 – 2009
V druhom volebnom období na 27 – ich zasadnutiach Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja bolo prijatých spolu 765 uznesení. Z tohto počtu:
 170 uzneseniami poslanci zobrali na vedomie informácie
 502 uznesení je evidenčne vedených ako splnené vrátane uznesení, ktorými boli schválené
prerokované návrhy, správy, resp. informácie

7 uznesení je v stave realizácie
– uznesenie 650/2009 – 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
udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK
sa sleduje
v 3-ročnom intervale,
– uznesenie č. 626/2009 – Vytvorenie Fondu udržateľnosti k projektu SK 0138 –
Obnoviteľné zdroje energie na školách sa sleduje v ročnom intervale
 41 uznesení bolo zrušených
 45 uznesení zastupiteľstvo odsúhlasilo vypustiť zo sledovania.

1. Prehľad o splnených uzneseniach
26. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 8. 2009
Číslo
uznesenia
718/2009

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

Spolufinancovanie
projektu Projekt je administratívne a finančne ukončený.
„Zlepšenie kapacity a efektivity Uznesenie splnené.
regionálnej
samosprávy
pri
poskytovaní verejných služieb“
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2. Prehľad uznesení v realizácii
15. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 10. 12. 2007
Číslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
361/2007 Koncepcia rozvoja športu Košického Pokračujú dlhodobé športové súťaže. Odohralo sa
samosprávneho kraja
86 turnajov okresných a semifinálových kôl
vo florbale, bedmintone, futsale, nohejbale,
stolnom tenise a basketbale s 2778 účastníkmi
Uznesenie sa navrhuje sledovať v ročnom
intervale (k augustu).

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.

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
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Stav realizácie
V období od 6. novembra do 31. decembra 2018
spoločnosť Veolia Energia Komfort Košice, a.s.
odstránila na tepelných hospodárstvach škôl KSK
nasledujúce havarijné stavy: 8x havária na rozvode
teplej vody, 2x havária na rozvode studenej vody
v objektoch kotolní, 8x únik na rozvode ústredného
vykurovania a 13x únik na vykurovacom telese.
Mimo uvedených havarijných stavov boli
odstránené nasledujúce poruchy - 1x porucha
plynového žiariča, 4x porucha dopravných ciest
biomasových kotlov, výmena 7 obehových
čerpadiel ÚK a TÚV,
1 regulátor tlaku plynu,
1 regulátor diferenčného tlaku, 1 servopohon,
1 riadiaci systém OST.
V rámci legislatívnych požiadaviek podľa plánu
zrealizovali revízie vyhradených technických
zariadení plynových, tlakových, kontroly
dymovodov a komínov, kalibrácie detektorov
plynov a kontroly vykurovacích systémov.
Uznesenia č. 624/2009, 77/2010 a 433/2012 sa
navrhujú sledovať v ročnom intervale.

626/2009

643/2009

Vytvorenie
Fondu
udržateľnosti
k projektu SK 0138 – Obnoviteľné
zdroje energie na školách
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

Finančné prostriedky budú prevedené na účet
Fondu udržateľnosti do konca februára 2019.
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.
Uznesenie sa navrhuje sledovať v ročnom
intervale.

26. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 8. 2009
Číslo
uznesenia
729/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Koncepcia
merania
hmotnosti Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez
a nápravových zaťažení cestných zmeny.
vozidiel na cestách II. a III. triedy vo
vlastníctve Košického samosprávneho
kraja

3. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného
stavu uznesení narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí
s aktuálnym stavom k termínu 21. 1. 2018
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zrušené uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
6 z 1. ustanovujúceho zasad. zo dňa 09.01.2006
34 z
2. zasadnutia zo dňa 06. 02. 2006
35 z
2. zasadnutia zo dňa 06. 02. 2006
73 zo 4. zasadnutia zo dňa 03. 04. 2006
77 z
5. mimoriad. zasad. zo dňa 01. 06. 2006
78 z
5. mimoriad. zasad. zo dňa 01. 06. 2006
260 z 11. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2007
265 z 11. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2007
294 z 12. zasadnutia zo dňa 11. 06. 2007
313 z 13. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2007
315 z 13. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2007
352 zo 14. zasadnutia zo dňa 29. 10. 2007
368 z 15. zasadnutia zo dňa 10. 12. 2007
5

Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK,
ktoré zrušilo predchádzajúce uznesenie
341/2007 zo dňa 29. 10. 2007
341/2007 zo dňa 29. 10. 2007
341/2007 zo dňa 29. 10. 2007
611/2009 zo dňa 16. 02. 2009
202/2006 zo dňa 11. 12. 2006
201/2006 zo dňa 11. 12. 2006
437/2008 zo dňa 28. 04. 2008
373/2007 zo dňa 10. 12. 2007
371/2007 zo dňa 10. 12. 2007
471/2008 zo dňa 23. 06. 2008
541/2008 zo dňa 27. 10. 2008
438/2008 zo dňa 28. 04. 2008
396/2008 zo dňa 18. 02. 2008

Por.
číslo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Zrušené uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
410 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
433 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
438 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
440 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
536 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
537 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
542 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
575 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
582 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
595 z 23. zasadnutia zo dňa 16. 02. 2009
637 z 24. zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009
651 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
668 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
669 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
670 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
671 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
672 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
674 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
675 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
676 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
677 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
678 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
717 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
719 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
741 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
743 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
746 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
751 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009

Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK,
ktoré zrušilo predchádzajúce uznesenie
317/2016 zo dňa 22. 02. 2016
634/2009 zo dňa 27. 04. 2009
584/2008 zo dňa 08. 12. 2008
117/2010 zo dňa 28. 06. 2010
633/2009 zo dňa 27. 04. 2009
747/2009 zo dňa 24. 08. 2009
194/2010 zo dňa 06. 12. 2010
692/2009 zo dňa 22. 06. 2009
610/2009 zo dňa 16. 02. 2009
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
747/2009 zo dňa 24. 08. 2009
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
762/2009 zo dňa 12. 10. 2009
118/2010 zo dňa 28. 06. 2010
117/2010 zo dňa 28. 06. 2010
169/2010 zo dňa 18. 10. 2010
129/2014 zo dňa 13. 10. 2014

4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania

1.

Vypustené
uznesenia
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
zo sledovania
24/2006 z 2. zasadnutia zo dňa 06. 02. 2006

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

66/2006 zo 4. zasadnutia zo dňa 03. 04. 2006
67/2006 zo 4. zasadnutia zo dňa 03. 04. 2006
204/2006 z 9. zasadnutia zo dňa 11. 12. 2006
218/2007 z 10. zasadnutia zo dňa 26. 02. 2007
220/2007 z 10. zasadnutia zo dňa 26. 02. 2007
221/2007 z 10. zasadnutia zo dňa 26. 02. 2007
282/2007 z 12. zasadnutia zo dňa 11. 06. 2007

Por.
číslo
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Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK,
ktorým zastupiteľstvo súhlasilo vypustiť
zo sledovania predchádzajúce uznesenie
Projekt nebol schválený (august 2006 7. rokovanie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja 28. 08. 2006).
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
354/2007 zo dňa 10. 12. 2007
13/2010 zo dňa 08. 02. 2010
401/2008 zo dňa 28. 04. 2008
627/2013 zo dňa 21. 10. 2013
443/2008 zo dňa 23. 06. 2008
15/2018 zo dňa 07. 03. 2018

Por.
číslo
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Vypustené
uznesenia
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
zo sledovania
362/2007 z 15. zasadnutia zo dňa 10. 12. 2007
384/2008 zo 16. zasadnutia zo dňa 18. 02. 2008
389/2008 zo 16. zasadnutia zo dňa 18. 02. 2008
415/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
416/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
417/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
418/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
419/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
420/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
421/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
422/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
423/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
453/2008 z 18. zasadnutia zo dňa 23. 06. 2008
454/2008 z 18. zasadnutia zo dňa 23. 06. 2008
484/2008 z 19. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2008
525/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
526/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
527/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
528/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
530/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
560/2008 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
565/2008 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
574/2008 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
593/2009 z 23. zasadnutia zo dňa 16. 02. 2009
621/2009 z 24. zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009
623/2009 z 24. zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009
654/2009 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
656/2009 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
662/2009 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
714/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
716/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
727/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
728/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
740/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
755/2009 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009
761/2009 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009
763/2009 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009
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Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK,
ktorým zastupiteľstvo súhlasilo vypustiť
zo sledovania predchádzajúce uznesenie
15/2018 zo dňa 07. 03. 2018
13/2010 zo dňa 08. 02. 2010
509/2008 zo dňa 27. 10. 2008
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
242/2015 zo dňa 24. 08. 2015
503/2012 zo dňa 17. 12. 2012
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
138/2018 zo dňa 17. 12. 2018
15/2018 zo dňa 07. 03. 2018
551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
367/2012 zo dňa 20. 02. 2012
750/2009 zo dňa 12. 10. 2009
202/2011 zo dňa 21. 02. 2011
201/2015 zo dňa 20. 04. 2015
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
557/2017 zo dňa 23. 10. 2017
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
311/2016 zo dňa 22. 02. 2016
479/2012 zo dňa 22. 10. 2012
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011

III. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2009 – 2013
V tomto volebnom období na 25. zasadnutiach Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja bolo prijatých spolu 637 uznesení. Z tohto počtu:
 187 uzneseniami poslanci zobrali na vedomie informácie
 389 uznesení je evidenčne vedených ako splnené vrátane uznesení, ktorými boli
schválené prerokované návrhy, správy, resp. informácie
 6 uznesení je v stave realizácie
 24 uznesení bolo zrušených
 31 uznesení zastupiteľstvo odsúhlasilo vypustiť zo sledovania.

1. Prehľad uznesení v realizácii

7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 6. 12. 2010
Číslo
uznesenia
182/2010

Názov uznesenia
Investičný
profil
samosprávneho kraja

Stav realizácie

Košického V decembri prebehlo na Úrade KSK pod
vedením zástupcov centrály SARIA pracovné
stretnutie s významným zahraničným investorom
za účelom
detailného sa oboznámenia
s investičným prostredím v kraji.
Uznesenie sa navrhuje sledovať v ročnom
intervale.

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 KSK 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.
Prebieha fáza prípravy podkladov pre projekt
Kreatívneho centra, ktoré KSK chce vybudovať
v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach v rámci
plánovanej výzvy Integrovaného regionálneho
operačného programu. Stále nie je jasné, ako
Ministerstvo kultúry SR vyriešilo problematické
podmienky plánovanej výzvy. Uznesenie sa
navrhuje sledovať v ročnom intervale.
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2. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu
uznesení narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí
s aktuálnym stavom k termínu 21. 1. 2019
Por. Zrušené
uznesenia
Zastupiteľstva Číslo uznesenia Zastupiteľstva Košického
číslo Košického samosprávneho kraja
samosprávneho kraja, ktoré zrušilo
predchádzajúce uznesenie
1.
44/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
500/2012 zo dňa 22. 10. 2012
2.
69/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
3.
70/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
4.
71/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
5.
72/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
6.
73/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
7.
75/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
86/2014 zo dňa 30. 06. 2014
8.
98/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010 410/2012 zo dňa 16. 04. 2012
9. 120/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010 356/2011 zo dňa 12. 12. 2011
10. 143/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
524/2013 zo dňa 25. 02. 2013
11. 258/2011 z 9. zasadnutia zo dňa 18. 04. 2011
475/2012 zo dňa 27. 08. 2012
12. 269/2011 z 10. zasadnutia zo dňa 20. 06. 2011 380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
13. 298/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011 528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
14. 299/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011 528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
15. 300/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011 528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
16. 301/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011 528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
17. 302/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011 528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
18. 341/2011 z 12. zasadnutia zo dňa 17. 10. 2011 420/2012 zo dňa 16. 04. 2012
19. 418/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012 499/2012 zo dňa 22. 10. 2012
20. 450/2012 zo 16. zasadnutia zo dňa 25. 06. 2012 161/2018 zo dňa 17. 12. 2018
21. 475/2012 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2012 616/2013 zo dňa 26. 08. 2013
22. 476/2012 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2012 594/2013 zo dňa 24. 06. 2013
23. 500/2012 z 18. zasadnutia zo dňa 22. 10. 2012 617/2013 zo dňa 26. 08. 2013
24. 635/2013 z 25. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2013 161/2018 zo dňa 17. 12. 2018
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3. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania
Por. Vypustené
uznesenia
Zastupiteľstva
číslo Košického
samosprávneho
kraja
zo sledovania
1.
11/2009 z ustanovujúceho zasadnutia zo dňa
14. 12. 2009
2.
21/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
3.
29/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
4.
30/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
5.
31/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
6.
32/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
7.
33/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
8.
67/2010 z
3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
9. 103/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010
10. 133/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
11. 134/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
12. 136/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
13. 161/2010 zo 6. zasadnutia zo dňa 18. 10. 2010
14. 162/2010 zo 6. zasadnutia zo dňa 18. 10. 2010
15. 165/2010 zo 6. zasadnutia zo dňa 18. 10. 2010
16. 223/2011 z 8. zasadnutia zo dňa 21. 02. 2011
17. 236/2011 z 9. zasadnutia zo dňa 18. 04. 2011
18. 331/2011 z 12. zasadnutia zo dňa 17. 10. 2011
19. 393/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
20. 396/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
21. 397/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
22. 401/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
23. 402/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
24. 403/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
25. 404/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
26. 414/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
27. 438/2012 zo 16. zasadnutia zo dňa 25. 06. 2012
28. 467/2012 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2012
29. 559/2013 z 21. zasadnutia zo dňa 29. 04. 2013
30. 609/2013 z 23. zasadnutia zo dňa 26. 08. 2013
31. 624/2013 z 24. zasadnutia zo dňa 30. 09. 2013
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Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK,
ktorým zastupiteľstvo súhlasilo vypustiť
zo sledovania predchádzajúce uznesenie
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
150/2010 zo dňa 18. 10. 2010
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
124/2010 zo dňa 30. 08. 2010
548/2013 zo dňa 29. 04. 2013
150/2010 zo dňa 18. 10. 2010
319/2011 zo dňa 17. 10. 2011
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
319/2011 zo dňa 17. 10. 2011
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
557/2017 zo dňa 23. 10. 2017
454/2012 zo dňa 27. 08. 2012
311/2016 zo dňa 22. 02. 2016
311/2016 zo dňa 22. 02. 2016
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
524/2013 zo dňa 25. 02. 2013
627/2013 zo dňa 21. 10. 2013
627/2013 zo dňa 21. 10. 2013
289/2015 zo dňa 07. 12. 2015
289/2015 zo dňa 07. 12. 2015
49/2014 zo dňa 28. 04. 2014

IV. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2013 – 2017
V tomto volebnom období na 25. zasadnutiach Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja bolo prijatých spolu 575 uznesení. Z tohto počtu:
 178 uzneseniami poslanci zobrali na vedomie informácie
 320 uznesení je evidenčne vedených ako splnené vrátane uznesení, ktorými boli
schválené prerokované návrhy, správy, resp. informácie
 48 uznesení je v stave realizácie
- uznesenie 371/2016 – Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby
ciest II. a III. triedy v Košickom kraji
- uznesenie 439/2016 – Spolufinancovanie projektu „Zriadenie a prevádzka
Informačného bodu v Košiciach“ z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská
republika – Maďarsko v programovom období 2014-2020 sa sledujú v ročnom
intervale,
 20 uznesení bolo zrušených
 8 uznesenia zastupiteľstvo odsúhlasilo vypustiť zo sledovania
 1 uznesenie č. 457/2017 – Informácia o rekonštrukcii mosta 547-020 cez vodnú nádrž
Ružín v zmysle § 16 ods. 4 č. 302/2001 Z. z. predseda Košického samosprávneho kraja
využil svoje právo a uznesenie nepodpísal z dôvodu rozporu so zákonom.

1. Prehľad o splnených uzneseniach
23. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 12. 6. 2017
Číslo
uznesenia
516/2017

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

Menovanie členov Správnej rady Zastupiteľstvo KSK dňa 17. 12. 2018 uznesením
a Dozornej rady Agentúry na podporu č. 158/2018 zobralo na vedomie odstúpenie
regionálneho rozvoja Košice, n. o.
štyroch členov Správnej rady Agentúry na
podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., ktoré
písomne doručili predsedovi KSK a tým istým
uznesením boli vymenovaní noví členovia
Správnej rady. Správna rada je funkčná. Prvé
zasadnutie správnej rady a dozornej rady sa
uskutočnilo dňa 17. 01. 2019. Za predsedu
správnej rady bol jednomyseľne zvolený p. Daniel
Rusnák. Uznesenie splnené.

24. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 21. 8. 2017
Číslo
uznesenia
548/2017

Názov uznesenia
Prevod
vlastníctva
v Michalovciach

Spôsob splnenia

pozemkov V katastri nehnuteľností bol dňa 15. 01. 2019
povolený vklad vlastníckeho práva v prospech
kupujúcich.
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2. Prehľad uznesení v realizácii
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 Dňa 29. 11. 2018 prebehlo slávnostné oceňovanie
na území Košického samosprávneho žiakov stredných škôl za dosiahnuté mimoriadne
kraja na roky 2015 – 2020
výsledky pri príležitosti medzinárodného dňa
študentstva. Centrum voľného času – regionálne
centrum mládeže zrealizovalo spolu 47 aktivít
v nadväznosti na plnenie akčného plánu práce
s mládežou pre 572 účastníkov vo forme
workshopov, školení, seminárov, tréningov, súťaží
a klubov. Súčasťou ďalších aktivít bola aj
záverečná konferencia k bežiacemu projektu so
zameraním na formovanie hodnotových postojov
mladých ľudí, spolu s 90 účastníkmi.
Uznesenie sa navrhuje sledovať v ročnom
intervale.
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

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 CR
Dňa 13. 1. 2019 sa uskutočnilo otvorenie areálu
bežeckého lyžovania v Dobšinskej ľadovej
jaskyni, revitalizácia ktorého bola podporená KSK
12

z programu Terra Incognita.
Cieľ 2. Zvýšiť spoločný prospech aktérov
v cestovnom ruchu vrátane podnikateľov
zlepšením spolupráce a vzájomnej podpory
Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský
raj & SPIŠ pripravila aktualizovanú ponuku zliav
pre držiteľov Turistickej karty Slovenský raj &
Spiš, platnú počas zimy 2018/2019.
Uznesenie sa navrhuje sledovať v ročnom
intervale.

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 s organizáciami: Liga za ľudské práva,
v Košickom kraji
o.z., Centrum pre výskum etnicity a kultúry,
Marginal, o.z., Nadácia Milan Šimečku v rámci
projektu
KapaCITY.
Účasť
pracovníkov
organizácií v pôsobnosti KSK na interkultúrnych
tréningoch (v mesiaci december 2018).
Uznesenie sa navrhuje sledovať v ročnom
intervale.
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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Informatívna správa o zapojení sa V súčasnosti zmluvný partner realizuje
Košického samosprávneho kraja do dopracovanie žiadosti o technickú pomoc v rámci
programu technickej pomoci ELENA programu EIB s názvom ELENA. Vyhotovená
žiadosť bude v súlade so zmluvou o dielo odoslaná
EIB najneskôr do konca februára 2019.

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

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 bol zverejnený na
webovej stránke odboru regionálneho rozvoja na
konci decembra 2018.
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297/2015

Priebežné
vyhodnotenie
cieľov
a priorít vyplývajúcich zo Stratégie
rozvoja
cyklistickej
dopravy
a cykloturistiky
v
Košickom
samosprávnom kraji a aktualizácia
Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky
v
Košickom
samosprávnom kraji

631/2013

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky
v
Košickom
samosprávnom kraji

Informatívna správa o plnení cieľov stratégie bola
zastupiteľstvom
zobratá
na
vedomie
v decembri 2018.
Uznesenia 297/2015 a 631/2013 sa navrhujú
sledovať v ročnom intervale.

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 november 2018 samosprávny
kraj organizoval za účasti Výskumnej agentúry
a agentúry SEIA pracovné stretnutia zamerané na
jednotlivé kľúčové výzvy pre oblasť národnej
stratégie inteligentnej špecializácie, ako aj
projektov dlhodobého strategického výskumu.
V spolupráci s Juhomoravským Inovačným
Centrom Brno za účasti našich odborníkov
z vedeckých parkov a klastrov Úrad KSK
absolvoval dve spoločné pracovné rokovania
zamerané na prípravu návrhu pilotného
regionálneho programu s cieľom podporiť
inovačné malé a stredné podniky v Košickom
kraji, ako aj nastavenia procesov spojených
s budovaním regionálneho inovačného ekosystému
v Košickom kraji. Uznesenie sa navrhuje
sledovať v ročnom intervale.
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Uznesenie v plnení. Informatívna správa o plnení
v Košickom kraji na roky 2016 – koncepcie za rok 2017 bola prerokovaná na
2020
júnovom zasadnutí zastupiteľstva v roku 2018,
ktoré ju zobralo na vedomie. V mesiaci apríl 2019
bude zastupiteľstvu predložená informatívna
správa o plnení koncepcie za rok 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 sa do úrovne priorít a opatrení
každoročne vyhodnocuje. Informatívna správa
o plnení priorít bola predkladaná na rokovania
14

Zdravotnej
komisie
Zastupiteľstva
KSK.
V prípade ak bude táto komisia zriadená, bude
s dokumentom oboznámená. Plnenie priorít sa
pravidelne predkladá na zasadnutie Zastupiteľstva
KSK.

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 Prebieha fáza prípravy podkladov pre projekt
kreatívnej ekonomiky Košického Kreatívneho centra, ktoré KSK chce vybudovať
kraja
v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach v rámci
plánovanej výzvy Integrovaného regionálneho
operačného program u. Stále nie je jasné, ako
Ministerstvo kultúry SR vyriešilo problematické
podmienky plánovanej výzvy. Uznesenie sa
navrhuje sledovať v ročnom intervale.
Východiská
pre
integráciu Uznesenie v plnení. Správa o realizácií akčného
marginalizovaných
rómskych plánu bola prerokovaná na júnovom zasadnutí
komunít KSK na roky 2016 – 2020
zastupiteľstva
v roku
2018.
Uznesením
č. 101/2018 bola správa zobratá na vedomie.
Ďalšia Správa o realizácií Akčného plánu bude
predložená na rokovanie Zastupiteľsva KSK
v roku 2020. Uznesenie sa navrhuje sledovať
v ročnom intervale.
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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Program podpory rozvoja ľudských 1. 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 Akadémia
– vzdelávanie pre 21. storočie. Talent
akadémia pokračuje v tomto semestri.
2. Do projektu Živé IT projekty sa prihlásilo 20
firiem a vyše 170 študentov.
3. Od septembra prebieha na gymnáziu Poštová
výučba
nového
predmetu
Projektový
manažment.
4. Naďalej prebiehajú rôzne odborné workshopy
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403/2016

(Siemens, PMI Chapter Slovakia).
5. Klastrom IT Valley bol podaný projekt
cezhraničnej spolupráce s Maďarskom, po
schválení bude mať možnosť nakúpiť
robotické zostavy v hodnote 20 000 €
a zapožičať ich stredným školám v Košickom
kraji – ak bude tento projekt schválený.
Uznesenie sa navrhuje sledovať v ročnom
intervale.
Spolufinancovanie
projektu Žiadosť o platbu bola zaslaná dňa 14. 11. 2018 na
Technickej pomoci SO pre IROP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
v programovom období 2014 – 2020
SR ako riadiacemu orgánu pre IROP bola
schválená.
Suma
oprávnených
výdavkov
v predloženej žiadosti bola vo výške 211 721,83 €.
Refundácia mzdových prostriedkov vo výške 95%
z celkových
oprávnených
výdavkov
činí
201 135,74 €. Vzhľadom na to, že nasledujúca
žiadosť o platbu v rámci tohto projektu bude
spracovaná v druhom polroku 2019, uznesenie sa
navrhuje sledovať v ročnom intervale.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Kreatívne centrum Košického kraja – Prebieha fáza prípravy podkladov pre projekt
investičný zámer
Kreatívneho centra, ktoré KSK chce vybudovať
v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach v rámci
plánovanej výzvy Integrovaného regionálneho
operačného programu. Dňa 28. 11. 2018 v Trnave
bolo pracovné stretnutie k pripravovanej výzve, na
ktorom sa zúčastnili zástupcovia potenciálnych
žiadateľov (krajských miest a samosprávnych
krajov) a Ministerstva kultúry SR. Stále nie je
jasné, ako ministerstvo vyriešilo problematické
podmienky plánovanej výzvy. Na väčšinu otázok
a pripomienok samosprávneho kraja, ktoré už
dlhodobo Úrad KSK adresuje na ministerstvo,
úrad ešte nedostal jednoznačnú definitívnu
odpoveď, ako sa ich podarilo vyriešiť a ako to
bude nastavené v danej výzve. Samosprávny kraj
nevie, čo bráni vyhláseniu výzvy, a na čom
konkrétne
pracovalo
ministerstvo
kultúry
a riadiaci orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR) v súvislosti s prípravou
výzvy od júna 2018, kedy v rámci našej diskusie
sľúbili, že výzvu v rámci možností upravia a čím
skôr ju chcú vyhlásiť, aby sa už začalo z PO3
IROP čerpať, pretože sa neplní finančný plán
čerpania ani decentralizovanej podpory.
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419/2016

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

Nová výzva IROP zatiaľ nebola zverejnená,
v rámci ktorej by bolo možné tento projekt
zrealizovať. V súčasnosti sa prehodnocuje
nakladanie s uvedenou nehnuteľnosťou.
Uznesenie sa navrhuje sledovať v ročnom
intervale.
pozemkov Kupujúci platia kúpnu cenu na splátky.

429/2016

Prevod
vlastníctva
v Strážskom

20. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 05. 12. 2016
Číslo
uznesenia
440/2016

441/2016

Názov uznesenia

Stav realizácie

Spolufinancovanie projektu ELISE – Dňa 13. – 14. 11 2018 samosprávny kraj spolu
European Life Science Ecosystems
s Cassovia Life Science boli organizátormi
projektového
mítingu
a medzinárodnej
konferencie zameranej na oblasť klastrov, inovácii
v oblasti zdravia obyvateľstva a zdravotníckej
technológie. Tu sa podrobne prediskutovalo
a odsúhlasilo z 24 inovačných praktík 3 finálne
s najvyššou pridanou hodnotou
Pre našich
partnerov kraj pripravil návštevu v troch
moderných
špičkových
biomedicínskych
a lekárskych pracovísk, ktoré boli podporené zo
štrukturálnych fondov EÚ na Univerzite Pavla
Jozefa Šafárika a Technickej Univerzite
v Košiciach. Uvedené centrá a laboratória sa
venujú aplikovanému výskumu v oblasti
kmeňových buniek, rakoviny a biomedicinského
inžinierstva. Projektový míting a konferenciu sa
usporiadal v novom univerzitnom Technickom
parku v Košiciach. Na stretnutiach sa zúčastnilo
viac ako 50 odborníkov z 7 členských krajín EU
IRI index regionálnej identity, Uskutočnilo sa vyhodnotenie IRI v rámci
metodika tvorby a vyhodnocovania pravidelného
vyhodnocovania
Programu
indexu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktoré bolo na
konci decembra 2018 zverejnené na webovej
stránke odboru regionálneho rozvoja.

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

V decembri 2018 bolo Monitorovacím výborom
pre Fond malých projektov schválených
12 projektov, ktoré budú zazmluvnené v priebehu
februára 2019. Následne sa začne implementácia
projektov. Realizácia kontroly malých projektov
na KSK sa predpokladá v druhej polovici roku
2019.
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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

465/2017

Schválenie
spolufinancovania Prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa
projektov
z
Integrovaného stavebných prác.
regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID
- R008 II/550 a II/548 Moldava nad
Bodvou – Jasov – Košice

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 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.

467/2017

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

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.

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

Dňa 24. januára 2019 bola na Riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR zaslaná výročná monitorovacia správa č. 2 za
obdobie 01. 01. 2018 – 31. 12. 2018.
Dňa 12. februára 2019 zhotoviteľ odovzdal prvé
dve kapitoly Plánu udržateľnej mobility
Košického kraja. Práce na diele pokračujú ďalej
v dopravnom
modelovaní
a v analýzach.
Nasledujúce stretnutie pracovnej skupiny sa
uskutoční v marci.
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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.

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

549/2017

550/2017

552/2017
303/2015

554/2017

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
Prevod
vlastníctva
pozemkov
v Cejkove na základe obchodnej
verejnej súťaže
Prevod vlastníctva nehnuteľností na
Štefánikovej ulici 4 v Košiciach na
základe obchodnej verejnej súťaže
Zmena uznesenia č. 303/2015 zo dňa
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.
Viničky pre TOKAJ GRAND s.r.o.

Nová výzva zatiaľ nebola zverejnená, v rámci
ktorej by bolo možné tento projekt podať.

Obchodná verejná súťaž nebola vyhlásená,
nakoľko sa prehodnocuje spôsob nakladania
s pozemkami.
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bude až po
odsťahovaní Divadla Romathan v Košiciach
z nehnuteľností.
Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.

Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.

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 IROP bol podaný oprávneným
žiadateľom LIDWINA – DSS, Strážske v 11/2017.
V mesiaci september 2018 došlo k podpisu
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku riaditeľom ZSS Lidwina. V súčasnosti
sú zabezpečované práce súvisiace s verejným
obstarávaním.
Prebieha fáza prípravy podkladov pre projekt
Kreatívneho centra, ktoré KSK chce vybudovať
v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach v rámci

564/2017

Spolufinancovanie
projektu
zo
štrukturálnych fondov EÚ – IROP,
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

plánovanej výzvy Integrovaného regionálneho
operačného programu. Dňa 28. 11. 2018 v Trnave
bolo pracovné stretnutie k pripravovanej výzve, na
ktorom sa zúčastnili zástupcovia potenciálnych
žiadateľov (krajských miest a samosprávnych
krajov) a Ministerstvo kultúry SR. Stále nie je
jasné, ako ministerstvo vyriešilo problematické
podmienky plánovanej výzvy. Na väčšinu otázok
a pripomienok kraja, ktoré už dlhodobo adresuje
ministerstvu, ešte kraj nedostal jednoznačnú
definitívnu odpoveď, ako sa ich podarilo vyriešiť
a ako to bude nastavené v danej výzve.
Samosprávny kraj nevie, čo bráni vyhláseniu
výzvy a na čom konkrétne pracovalo ministerstvo
a riadiaci orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR) v súvislosti s prípravou
výzvy od júna 2018, kedy v rámci diskusie
s krajom sľúbili, že výzvu v rámci možností
upravia a čím skôr ju chcú vyhlásiť, aby sa už
začalo z PO3 IROP čerpať, pretože sa neplní
finančný plán čerpania ani decentralizovanej
podpory.
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 V súčasnosti zmluvný partner realizuje
o technickú pomoc ELENA
dopracovanie žiadosti o technickú pomoc v rámci
programu EIB s názvom ELENA. Vyhotovená
žiadosť bude v súlade so zmluvou o dielo odoslaná
EIB najneskôr do konca februára 2019.

3. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu
uznesení narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí
s aktuálnym stavom k termínu 21. 1. 2019
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zrušené
uznesenia
Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
34/2014 z 3. zasadnutia zo dňa 24. 02. 2014
38/2014 z 3. zasadnutia zo dňa 24. 02. 2014
39/2014 z 3. zasadnutia zo dňa 24. 02. 2014
41/2014 z 3. zasadnutia zo dňa 24. 02. 2014
79/2014 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2014
81/2014 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2014
82/2014 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2014
127/2014 zo 6. zasadnutia zo dňa 25. 08. 2014
149/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
150/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
152/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
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Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK, ktoré
zrušilo predchádzajúce uznesenie
387/2016 zo dňa 27. 06. 2016
148/2014 zo dňa 13. 10. 2014
149/2014 zo dňa 13. 10. 2014
150/2014 zo dňa 13. 10. 2014
387/2016 zo dňa 27. 06. 2016
186/2015 zo dňa 16. 02. 2015
159/2014 zo dňa 15. 12. 2014
213/2015 zo dňa 20. 04. 2015
264/2015 zo dňa 24. 08. 2015
236/2015 zo dňa 15. 06. 2015
265/2015 zo dňa 24. 08. 2015

Por.
číslo
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zrušené
uznesenia
Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
153/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
155/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
183/2014 z 8. Zasadnutia zo dňa 15. 12. 2014
267/2015 z 12. Zasadnutia zo dňa 24. 08. 2015
269/2015 z 12. Zasadnutia zo dňa 24. 08. 2015
358/2016 zo 16. zasadnutia zo dňa 25. 04. 2016
374/2016 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 06. 2016
389/2016 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 06. 2016
485/2017 z 22. zasadnutia zo dňa 10. 04. 2017

Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK, ktoré
zrušilo predchádzajúce uznesenie
387/2016 zo dňa 27. 06. 2016
266/2015 zo dňa 24. 08. 2015
389/2016 zo dňa 27. 06. 2016
388/2016 zo dňa 27. 06. 2016
389/2016 zo dňa 27. 06. 2016
390/2016 zo dňa 27. 06. 2016
46/2018 zo dňa 07. 03. 2018
389/2016 zo dňa 21. 08. 2017
47/2018 zo dňa 07. 03. 2018

4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania
Por. Vypustené uznesenia Zastupiteľstva
číslo Košického samosprávneho kraja zo
sledovania
1. 47/2014 z 3. zasadnutia zo dňa 24. 02. 2014
2. 116/2014 zo 6. zasadnutia zo dňa 25. 08. 2014
3. 191/2015 z 9. zasadnutia zo dňa 16. 02. 2015
4. 331/2016 z 15. zasadnutia zo dňa 22. 02. 2016
5. 399/2016 z 18. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2016
6. 422/2016 z 19. zasadnutia zo dňa 17. 10. 2016
7. 462/2017 z 21. zasadnutia zo dňa 20. 02. 2017
8. 464/2017 z 21. zasadnutia zo dňa 20. 02. 2017

Číslo uznesenia Zastupiteľstva KSK,
ktorým zastupiteľstvo súhlasilo vypustiť
zo sledovania predchádzajúce uznesenie
503/2017 zo dňa 12. 06. 2017
503/2017 zo dňa 12. 06. 2017
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
432/2016 zo dňa 05. 12. 2016
503/2017 zo dňa 12. 06. 2017
557/2017 zo dňa 23. 10. 2017
529/2017 zo dňa 21. 08. 2017
557/2017 zo dňa 23. 10. 2017

V. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2017 – 2022
V tomto volebnom období na 9. zasadnutiach Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja bolo prijatých spolu 161 uznesení. Z tohto počtu:
 83 uzneseniami poslanci zobrali na vedomie informácie
 43 uznesení je evidenčne vedených ako splnené vrátane uznesení, ktorými boli
schválené prerokované návrhy, správy, resp. informácie
 32 uznesení je v stave realizácie
 0 uznesení bolo zrušených
 0 uznesení zastupiteľstvo odsúhlasilo vypustiť zo sledovania
 3 uznesenia č. 45/2018 – Informatívna správa o pripravovanom projekte Krajskej
futbalovej ligy, č. 50/2018 – Voľba predsedu Zdravotnej komisie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2020) a č. 127/2018 –
Poskytnutie dotácií nad 3 300 € v zmysle § 5 ods. 6 VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní
dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle § 16 ods. 4 č. 302/2001 Z. z.
predseda Košického samosprávneho kraja využil svoje právo a uznesenia nepodpísal
z dôvodu nevýhodnosti.
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1. Prehľad o splnených uzneseniach
5. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 23. 4. 2018
Číslo
uznesenia
81/2018

82/2018

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

Spôsob splnenia
vo V katastri nehnuteľností bol dňa 05. 12. 2018
povolený vklad vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho.
vo V katastri nehnuteľností bol dňa 17. 01. 2019
povolený vklad vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho.

6. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 25. 6. 2018
Číslo
uznesenia
104/2018

105/2018

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

Rámcová obsahová náplň zasadnutí
Zastupiteľstva KSK na II. polrok
2018
Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK
na II. polrok 2018

Príprava zasadnutí zastupiteľstiev v II. polroku
2018 bola realizovaná v intenciách prijatého
uznesenia.
Rokovania komisií zastupiteľstva v II. polroku
2018 boli obsahovo pripravované podľa plánov
úloh komisií.

8. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 10. 2018
Číslo
uznesenia
126/2018

128/2018

133/2018

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur
v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne
záväzného nariadenia
Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní
dotácií
v znení
neskorších
zmien
a doplnkov
(významné spoločenské a kultúrne
podujatia)
Poskytnutie dotácií nad 3 300 €
v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne
záväzného nariadenia
Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní
dotácií
v znení
neskorších zmien a doplnkov

V zmysle schváleného uznesenia boli pripravené
zmluvy o poskytnutí dotácie na príslušný účel
a poskytnuté finančné prostriedky všetkým
subjektom.

V zmysle schváleného uznesenia boli pripravené
zmluvy o poskytnutí dotácie na príslušný účel
a poskytnuté finančné prostriedky všetkým
subjektom.

Udelenie verejných ocenení Ceny Na základe zastupiteľstvom udelených ocenení
Košického samosprávneho kraja pre z úrovne Úradu Košického samosprávneho kraja
jednotlivcov a kolektívy v roku 2018 sa slávnostné odovzdávanie verejných ocenení
uskutočnilo v Košiciach dňa 07. 12. 2018.
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9. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 17. 12. 2018
Číslo
uznesenia
139/2018

Názov uznesenia

Spôsob splnenia

Dodatok
č.
8
k
Zásadám
odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
a neposlancov – členov komisií
zastupiteľstva

Dodatok č. 8 k zásadám odmeňovania bol po
podpise predsedom KSK zverejnený na webovej
stránke KSK a nadobudol účinnosť dňom
01. 01. 2019. Dňa 27. 12. 2018 bolo predsedom
KSK podpísané Úplné znenie Zásad odmeňovania
poslancov Zastupiteľstva KSK a neposlancov –
členov komisií zastupiteľstva a zverejnené na
webovej stránke KSK.
Rozpočet KSK na rok 2019 bol rozpísaný
a zaslaný na organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK. Rovnako rozpočet Úradu KSK
bol rozpísaný na položky a podpoložky v zmysle
ekonomickej a funkčnej klasifikácie.
Všeobecne záväzné nariadenie Košického
samosprávneho kraja po podpise predsedom
Košického samosprávneho kraja bolo dňa
19. 12. 2018 vyvesené na úradnej tabuli,
zverejnené na webovej stránke Košického
samosprávneho kraja a zároveň bolo zaslané
poslancom
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja, všetkým mestám a obciam
v Košickom kraji a Krajskej prokuratúre.

141/2018

Návrh rozpočtu KSK na roky 2019 –
2021

143/2018

Všeobecne
záväzné
nariadenie
Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie Košického samosprávneho
kraja č. 18/2012 o poskytnutí
finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku základným umeleckým
školám,
jazykovým
školám
a školským
zariadeniam
v znení
neskorších predpisov
Vymenovanie riaditeľa Správy ciest
Košického samosprávneho kraja
Vymenovanie riaditeľa VIA LUX –
Domov
sociálnych
služieb
a zariadenie pre seniorov

156/2018
157/2018

158/2018

Dňom 01. 01. 2019 nastúpil do funkcie riaditeľa
Správy ciest KSK Ing. Jozef Rauch.
Dňom 01. 01. 2019 nastúpil do funkcie riaditeľa
zariadenia VIA LUX – Domov sociálnych služieb
a zariadenie pre seniorov JUDr. Vojtech Hintoš.

Personálne zmeny členov Správnej Uznesením zastupiteľstvo zobralo na vedomie
rady
Agentúry
na
podporu odstúpenie štyroch členov Správnej rady Agentúry
regionálneho rozvoja Košice, n. o.
na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.,
ktoré písomne doručili predsedovi KSK a tým
istým uznesením boli vymenovaní noví členovia
Správnej rady. Správna rada je funkčná. Prvé
zasadnutie správnej rady a dozornej rady sa
uskutočnilo dňa 17. 01. 2019. Splnené.
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2. Prehľad uznesení v realizácii

5. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 23. 4. 2018
Číslo
uznesenia
83/2018

Názov uznesenia

Stav realizácie

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

Zmluvy o poskytnutí dotácie boli uzavreté.
Dotácia bola poskytnutá SOŠ technickej,
Partizánska 1, Michalovce a SPŠ dopravnej,
Hlavná 113, Košice.

6. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 25. 6. 2018
Číslo
uznesenia
94/2018
483/2017

Názov uznesenia

Stav realizácie

Aktualizácia
Uznesenia
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja č. 483/2017
s názvom: Intenzita pomoci –
spolufinancovanie stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu, Prioritná os: 2
–
Ľahší
prístup
k efektívnym
a kvalitnejším verejným službám,
Špecifický cieľ: 2.2.3– Zvýšenie
počtu
žiakov
stredných
odborných škôl na praktickom
vyučovaní

V rámci tohto uznesenia bolo schválené
spolufinancovanie pre 13 stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:
1. SOŠ Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
– „Modernizácia materiálnych podmienok pre
zvýšenie kvality OVaP v poľnohospodárských
odboroch na SOŠ - Szakközépiskola, J.
Majlátha Pribeník“ - prebieha vyhodnotenie
opakovaného verejného obstarávania na
stavebné úpravy. Zároveň sa pripravujú ďalšie
verejné obstarávania na nákup technického
vybavenia.
2. SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
–
„Modernizácia
centra
odborného
vzdelávania“prebieha
vyhodnotenie
opakovaného verejného obstarávania na
stavebné úpravy. Zároveň sa pripravujú ďalšie
verejné obstarávania na nákup technického
vybavenia.
3. Technická akadémia, Hviezdoslavova 6,
Spišská
Nová
Ves
–
„Strojárstvo,
elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom
a praxi“- verejné obstarávanie na Meradlá
a meracie prístroje bolo zaslané na kontrolu na
Riadiaci orgán. Pripravujú sa verejné
obstarávania na nákup ďalšieho technického
vybavenia.
Realizácia
nevyhnutných
stavebných úprav, ktoré nie sú súčasťou
schváleného projektu, bola ukončená.
4. SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
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95/2018
484/2017

Aktualizácia
Uznesenia
Zastupiteľstva KSK č. 484/2017
s názvom
Intenzita
pomoci –
spolufinancovanie stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
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– „Učíme sa praxou“ - prebieha vyhodnotenie
opakovaného verejného obstarávania na
stavebné úpravy. Zároveň sa pripravujú ďalšie
verejné obstarávania na nákup technického
vybavenia.
5. SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice –
„Kvalitná výučba - základ kvalitnej SOŠ
technickej
v Košiciach“
prebieha
vyhodnotenie
opakovaného
verejného
obstarávania na stavebné úpravy. Zároveň sa
pripravujú ďalšie verejné obstarávania na
nákup technického vybavenia.
6. SOŠ, Ostrovského 1, Košice – „Kvalitná odborná
príprava žiakov - úspech absolventov na trhu
práce“ - prebieha vyhodnotenie opakovaného
verejného obstarávania na stavebné úpravy.
Zároveň sa pripravujú ďalšie verejné
obstarávania na nákup technického vybavenia.
7. SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
– „brána do Tvojej profesijnej budúcnosti“ materiálno technické vybavenie – podklady na
verejné obstarávanie sú zaslané riadiacemu
orgánu na ex-ante kontrolu.
8. SOŠ Učňovská 5, Košice – Šaca – „Zvýšenie
kvality odborného vzdelávania na SOŠ,
Učňovská 5, Košice – Šaca“ verejné
obstarávanie na stavebné úpravy bolo
ukončené. Podklady zaslané na odsúhlasenie
na riadiaci orgán. Materiálno technické
vybavenie – verejné obstarávanie je
pripravené, podklady sú zaslané riadiacemu
orgánu na ex-ante kontrolu.
9. SOŠ Szakközépiskola,
Rákocziho 23,
Kráľovský Chlmec – „ Investícia do odborného
vzdelávania prispôsobeného regionálnym
podmienkam trhu práce“ – materiálno
technické vybavenie - verejné obstarávanie je
pripravené, podklady sú zaslané riadiacemu
orgánu na
ex-ante kontrolu.
10. SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová
Ves – „Modernou praktickou prípravou
k zamestnanosti“ – verejné obstarávanie bolo
ukončené, dokumentácia z procesu verejného
obstarávania bude zaslaná na 2. ex-ante
kontrolu.
V rámci tohto uznesenia bolo schválené
spolufinancovanie pre 9 stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na projekty vo
výške 71 727,17 €. Z rozpočtu KSK boli
poukázané finančné prostriedky vo výške

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

97/2018

Intenzita pomoci – predfinancovanie
a spolufinancovanie projektu Strednej
odbornej školy - Szakközépiskola,
Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
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9 736,70 € na spolufinancovanie projektových
aktivít:
1. Pre SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23,
Kráľovský Chlmec zo sumy 9 921,48 € určenej
na spolufinancovanie: 1 984,21 €,
2. Pre SOŠ, Gemerská 1, Košice zo sumy
6 066,93 € určenej na spolufinancovanie:
1 213,39 €,
3. Pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na
vidieku, Kukučínova 23, Košice zo sumy
7 342,5 € určenej na spolufinancovanie:
1 467,29 €,
4. Pre Spojenú školu Kollárova 17, Sečovce zo
sumy 8 512,20 € určenej na spolufinancovanie:
1 655,32 €,
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: 0 € (došlo k vráteniu sumy
na spolufinancovanie vo výške 1 649,26 €
z dôvodu odstúpenia od zmluvy),
7. Pre SOŠ technickú, Kukučínova 23, Košice zo
sumy 7 206,67 určenej na spolufinancovanie:
1 441,33 eur,
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 €.
Dňa 17. 12. 2018 bola z úrovne odboru KSK
odoslaná žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR o zaradenie školského
internátu a školskej jedálne pri Hotelovej
akadémii, Južná trieda 10, Košice do siete škôl
a školských zariadení SR. Uznesenie sa plní.
Dňa 12. 11. 2018 bol projekt s názvom „Through
renovation to the education“ podaný v rámci
cezhraničného akčného plánu s názvom
„Employment Cross-border Action plan of the
Cserehátmicro-region“. Projekt bol predložený
v rámci Výzvy č. SKHU/1802, Programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –
Maďarsko. Výzva bola uzavretá, a to iba pre
projekty, ktoré boli začlenené do schválených
akčných plánov. Výsledky výzvy na predkladanie
žiadostí o finančný príspevok by mali byť známe
začiatkom roka 2019 (február - marec).

99/2018

107/2018

Spolufinancovanie projektu „MOBI Dňa 22. 12. 2018 bol na stránke programu ENI
- Moderná prihraničná infraštruktúra HU-SK-RO-UA zverejnený zoznam úspešných
– úspešný karpatský región”
projektov. Projekt č. HUSKROUA/1702/7.1/0023
„MOBI - Moderná prihraničná infraštruktúra –
úspešný karpatský región” sa stal úspešným
projektom v rámci druhej výzvy programu ENI
HU-SK-RO-UA. Po obdržaní listu o schválení
projektu (Awarded letter) a splnení náležitostí
z neho vyplývajúcich sa pristúpi k samotnému
podpisu zmluvy o finančný príspevok ENI
(cca. marec – apríl, záleží na partneroch projektu).
Spolufinancovania
projektu Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
„Nízkouhlíková stratégia organizácií realizáciu projektu „Nízkouhlíková stratégia
v zriaďovateľskej
pôsobnosti organizácií
v
zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
Košického samosprávneho kraja“ je v etape
odborného hodnotenia.

7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 8. 2018
Číslo
uznesenia
114/2018

Názov uznesenia

Stav realizácie

Krajská futbalová liga

115/2018

Dodatok č. 4 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 2018/2019

62/2014

Stratégia
rozvoja
výchovy
a vzdelávania v stredných školách
v Košickom samosprávnom kraji
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Krajská futbalová liga – Zimný pohár predsedu
KSK – do súťaže je prihlásených 93 futbalových
mužstiev registrovaných na území KSK, celkovo
sa odohrá 190 stretnutí, otvorenie a slávnostný
výkop prebehol na ihrisku v Moldave nad Bodvou
dňa 12. 01. 2019.
Košický samosprávny kraj v súlade s §31 ods. (2)
a ods. (4) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
určuje pre stredné školy vo svojej územnej
pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v
dennej forme štúdia v členení na jednotlivé
študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory
na prijímacie konanie na školský rok 2019/2020.
Tento prehľad bol na web stránke kraja zverejnený
dňa 30. 11. 2018. V decembri 2018 sa uskutočnila
pracovná porada riaditeľov stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, na ktorej boli
riaditelia oboznámení s výstupmi výchovnovzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018,
s výsledkami maturitných skúšok v roku 2018,
s výstupmi v oblasti odborného vzdelávania, na
porade vystúpili aj zástupcovia zamestnávateľov,
zástupca spoločnosti Trexima a štátny tajomník
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
s témou prognózovania a verifikovania potrieb
trhu práce a následného nastavovania plánov
výkonov stredných škôl podľa týchto prognóz

119/2018

561/2017

121/2018

122/2018

a vývoja potrieb trhu práce.
Uznesenia č. 115/2018 a 62/2014 sa navrhujú
sledovať v ročnom intervale.
Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Projekt je vo fáze prípravy, pripravujú sa podklady
Košického samosprávneho kraja k žiadosti o poskytnutí nenávratných finančných
č. 561/2017 z 25. zasadnutia prostriedkov.
konaného dňa 23. októbra 2017
„Schválenie
spolufinancovania
projektov
z
Integrovaného
regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1“
Návrh na vykonanie kontroly V stave plnenia. Kontrola na žiadosť
v zmysle § 19e) ods. 1 písm. g) zastupiteľstva bola začatá dňa 03. 10. 2018 a je vo
zákona
č.
302/2001
Z.
z. fáze vykonávania (kontrola č. 40/2018 – 2/TK/N).
o samospráve vyšších územných Správa o výsledkoch kontroly bude predložená na
celkov v znení neskorších predpisov
zasadnutie zastupiteľstva po skončení kontroly.
Návrh na vykonanie kontroly V stave plnenia. Kontrola na žiadosť
v zmysle § 19e) ods. 1 písm. g) zastupiteľstva bola začatá dňa 04. 02. 2019 po
zákona
č.
302/2001
Z.
z. skončení
finančnej
kontroly
na
mieste
o samospráve vyšších územných vykonávanej Úradom KSK a vrátení dokladov
celkov v znení neskorších predpisov
odobratých ku kontrole. Predmetná kontrola
č. 1/2019–1/TK/N je vo fáze vykonávania, správa
o výsledkoch
kontroly
bude
predložená
na rokovanie zastupiteľstva po skončení kontroly.

8. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 10. 2018
Číslo
uznesenia
124/2018

129/2018

131/2018

Názov uznesenia

Stav realizácie

Informácia
o plnení
Zastupiteľstva
samosprávneho kraja

uznesení Projekt Terminálu integrovanej osobnej prepravy
Košického Moldava nad Bodvou, mesto je priebežne
sledovaný. Košický samosprávny kraj pravidelne
vznáša požiadavky na objednávateľa železničných
dopravných
služieb
Ministerstvo
dopravy
a výstavby SR, aj prostredníctvom rokovaní so
Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s.
k navýšeniu železničných dopravných služieb na
železničnej trati č. 160 v úseku Košice – Moldava
nad Bodvu, mesto.
Správa o napĺňaní priorít a cieľov Bol vypracovaný materiál v rámci pravidelného
aktualizovanej Národnej stratégie vyhodnocovania Národnej stratégie regionálneho
regionálneho rozvoja za rok 2017
rozvoja, ktorý bol v júni 2018 odoslaný na Úrad
vlády SR a následne bol v októbri 2018
zastupiteľstvom zobratý na vedomie.
Program obnovy krajiny Košického Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického
kraja
kraja na rok 2019 je momentálne spracovaný
a bude predložený na schválenie do štyroch
komisií Zastupiteľstva KSK. Po jeho schválení
v komisiách, bude predložený na 10. zasadnutie
zastupiteľstva dňa 25. februára 2019.
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132/2018

134/2018

136/2018

Informatívna
správa
v Košickom
kraji
konateľa
obchodnej
ORID, s. r. o.

o

IDS Od 1. 2. 2019 sú zjednotené tarify prímestskej
a zmena autobusovej dopravy v Košickom a Prešovskom
spoločnosti samosprávnom kraji. Prebiehajú rokovania
s Prešovským samosprávnym krajom, Mestom
Košice a Mestom Prešov k IDS a k spoločnému
organizátorovi IDS. V najbližšej dobe dôjde
k zmene konateľa v Obchodnom registri
spoločnosti ORID, s. r. o. Projekt IDS bude
naďalej sledovaný v tomto uznesení.
Správa
o výsledkoch
kontroly V stave plnenia. Kontrola na žiadosť
hospodárenia s verejnými financiami zastupiteľstva bola začatá dňa 05. 02. 2019 a je vo
a dodržiavania
pracovnoprávnych fáze oznámenia začatia kontroly a vyžiadania
predpisov na Úrade Košického dokladov (kontrola č. 2/2019 – 1/TK/N). Správa
samosprávneho kraja
o výsledkoch
kontroly
bude
predložená
na rokovanie zastupiteľstva po skončení kontroly.
Ukončenie nájmu k časti hnuteľného Na zasadnutie Zastupiteľstva KSK dňa
majetku v nájme spoločnosti Svet 24. 02. 2019 je pripravený návrh na zmenu
zdravia, a. s.
predmetného uznesenia.

9. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 17. 12. 2018
Číslo
uznesenia
144/2018

145/2018

146/2018

147/2018

148/2018

Názov uznesenia

Stav realizácie

Optimalizácia siete sociálnych služieb
poskytovaných
zariadeniami
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja – 7.
etapa
Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti – JUH
z Integrovaného
regionálneho
operačného programu 2014 – 2020,
špecifický cieľ 2.1.2
Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti – SEVER
z Integrovaného
regionálneho
operačného programu 2014 – 2020,
špecifický cieľ 2.1.2
Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti – VÝCHOD
z IROP 2014 – 2020, špecifický cieľ
2.1.2
Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti – NAD
JAZEROM z IROP 2014 – 2020,
špecifický cieľ 2.1.2

Uznesenie v plnení. V súčasnosti sú realizované:
a) zmeny týkajúce sa zriaďovacích listín,
b) registrácia nových soc. služieb,
c) zrušenie krízových stredísk a výmaz vybraných
soc. služieb.
Odbor projektov a investícii spracoval projektový
zámer, ktorý bol predložený v decembri 2018 na
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
V súčasnosti
sa
čaká
na
vyhodnotenie
projektového zámeru.
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Odbor projektov a investícii spracoval projektový
zámer, ktorý bol predložený v decembri 2018 na
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
V súčasnosti
sa
čaká
na
vyhodnotenie
projektového zámeru.
Odbor projektov a investícii spracoval projektový
zámer, ktorý bol predložený v decembri 2018 na
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
V súčasnosti
sa
čaká
na
vyhodnotenie
projektového zámeru.
Odbor projektov a investícii spracoval projektový
zámer, ktorý bol predložený v decembri 2018 na
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
V súčasnosti
sa
čaká
na
vyhodnotenie
projektového zámeru.

149/2018

Spolufinancovanie
projektu Podpísaná zmluva o partnerstve zo strany KSK,
Informačno – poradenské centrum čaká sa na podpis zo strany Úradu podpredsedu
pre EŠIF na KSK - 2. fáza
vlády SR pre investície a informatizáciu
Pripravuje sa rozpočet na novú fázu projektu.

150/2018

Zmena v sieti škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky pre
Strednú odbornú školu v Prakovciach
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja

30

Dňa 7. januára 2018 sa na Úrade KSK
uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov odborov
školstva jednotlivých samosprávnych krajov
v rámci SK8. Na tomto stretnutí sa zástupcovia
všetkých krajov dohodli, že budú žiadať
novelizáciu vyhlášky č. 252/2008 Z. z.,
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
podľa ktorej sa určujú najvyššie počty žiakov
1.ročníka stredných škôl. SK8 iniciovala pracovné
rokovanie
na
ministerstve.
Zástupcovia
8 samosprávnych krajov sa zúčastnili pracovného
rokovania na Ministerstve školstva, vedy,
výskumu a športu SR dňa 14. 01. 2018, ešte pred
začiatkom rokovaní vo veci preverenia postupu
samosprávnych krajov pri určovaní počtov žiakov.
Závery: Vyhláška č. 252/2018 Z. z. sa bude
novelizovať (k tomu sa nerokovalo – bude časový
priestor na pripomienky), prerokoval sa postup
a samosprávne kraje dostali zoznam pripomienok
oprávnených žiadateľov k určeniu počtov žiakov
a zároveň boli oboznámené s termínmi rokovaní.
KSK sa zúčastnil rokovania na ministerstve
dňa 21. 01. 2019 v zložení: predseda KSK
a zamestnanci odboru školstva Úradu KSK.
Predseda KSK oboznámil prítomných s postupom
KSK a kritériami, na základe ktorých boli
určované počty žiakov. Na úrovni ministerstva
boli
preskúmané
počty
žiakov
škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK: Gymnázia
Ľ. Štúra v Michalovciach, Obchodnej akadémie na
Polárnej v Košiciach a Gymnázia na Opatovskej
ceste v Košiciach. Rokovania prebiehali vždy aj za
prítomnosti
oprávnených
žiadateľov.
Dňa 31. januára 2019 zverejnilo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo
najvyššie počty žiakov pre stredné školy na
svojom webovom sídle, kde v prípade gymnázií na
území Košického kraja navýšilo počet žiakov
o 208. Pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK určilo počet žiakov: Gymnázium, Opatovská
cesta 7, Košice: spolu 86 žiakov, pre Gymnázium,
Ľ. štúra 26, Michalovce: spolu 60 žiakov
a v prípade Obchodnej akadémie na Polárnej 1
v Košiciach: spolu 17 žiakov.

151/2018

152/2018

Zmena v sieti škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky pre
Strednú odbornú školu v Prakovciach
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
Informatívna správa o činnosti
Dobrovoľníckeho centra Košického
kraja za rok 2018

Žiadosť o zmenu v sieti bola zaslaná na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
V súčasnosti prebieha proces schvaľovania vo veci
vyradenia elokovaného pracoviska zo siete škôl
a školských zaradení SR.
Informatívna správa o činnosti Dobrovoľníckeho
centra Košického kraja za rok 2018 bola
v decembri
2018
zobratá
na
vedomie
Zastupiteľstvom KSK. V súčasnosti:
a) sa pripravuje zmluva na poskytnutie členského
príspevku,
b) realizuje sa presťahovanie Dobrovoľníckeho
centra do priestorov Úradu KSK,
c) realizujú sa aktivity centra v súlade s plánom
aktivít na r. 2019.
Príprava zasadnutí zastupiteľstiev v I. polroku
2019 bude realizovaná v intenciách prijatého
uznesenia.
Rokovania komisií zastupiteľstva v I. polroku
2019 budú obsahovo pripravované podľa plánov
úloh komisií.
Uznesenie správca majetku Športové gymnázium
v Košiciach bude realizovať, návrh zmluvy
o nájme telocvične predloží na schválenie
predsedovi KSK v súlade s platnou legislatívou
a v súlade s podmienkami nájmu určenými
v predmetnom uznesení.
Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.

154/2018

Rámcová obsahová náplň zasadnutí
Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2019

155/2018

Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK
na I. polrok 2019

159/2018

Nájom telocvične
v Košiciach

160/2018

Ukončenie nájmu k nehnuteľnostiam
prenajatým mestu Moldava nad
Bodvou
Spôsob
prevodu
vlastníctva Obchodná verejná súťaž
pozemku v Rakovci nad Ondavou na v priebehu I. polroka 2019.
základe obchodnej verejnej súťaže

161/2018

strednej

školy

bude

vyhlásená

Vysvetlivky
II. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2005 – 2009
1. Prehľad o splnených uzneseniach v štruktúre podľa jednotlivých zasadnutí – len
prehľad splnených uzneseniach od poslednej predloženej informatívnej správy na
9. zasadnutí zastupiteľstva zo dňa 17. 12. 2018 (strana 3).
2. Prehľad uznesení v realizácii (strana 4 – 5).
3. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí s aktuálnym stavom k termínu
21. 01. 2019 (strana 5 – 6).
4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 6 – 7).

31

III. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2009 – 2013
1. Prehľad uznesení v realizácii (strana 8).
2. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí s aktuálnym stavom k termínu
21. 1. 2019 (strana 9).
3. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 10).
IV. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2013 – 2017
1. Prehľad o splnených uzneseniach v štruktúre podľa jednotlivých zasadnutí – len
prehľad splnených uzneseniach od poslednej predloženej informatívnej správy na
9. zasadnutí zastupiteľstva zo dňa 17. 12. 2018 (strana 11).
2. Prehľad uznesení v realizácii (strana 12 – 20).
3. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí s aktuálnym stavom k termínu
21. 1. 2019 (strana 20 - 21).
4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 21).
V. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2017 – 2022
1. Prehľad o splnených uzneseniach v štruktúre podľa jednotlivých zasadnutí – len
prehľad splnených uzneseniach od poslednej predloženej informatívnej správy na
9. zasadnutí zastupiteľstva zo dňa 17. 12. 2018 (strana 22 – 23).
2. Prehľad uznesení v realizácii (strana 24 – 31).

Košice 13. 02. 2019
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