Informácia
o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
V zmysle uznesenia č. 164/2019 schváleného na 10. zasadnutí zastupiteľstva
dňa 25. 02. 2019 sa predkladá prehľad o stave plnenia 85 uznesení piateho volebného
obdobia z celkového počtu prijatých 305 uznesení.
Uznesenia z II., III. a IV. volebného obdobia budú predkladané v ročnom intervale
(č. 650/2009 v trojročnom intervale).

IV. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2013 – 2017
13. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 19. 10. 2015
Číslo a názov uznesenia
281/2015
Realizácia projektu v rámci programu „SK09“ z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo
podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji
Stav realizácie
Projekt bol ukončený 30. 04. 2017. Z projektu boli financovaní partneri projektu a finančné
prostriedky boli použité na poskytovanie a zabezpečovanie sociálneho poradenstva pre
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 KSK kontrolované a monitorované.
Uznesenie splnené.

17. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 6. 2016
Číslo a názov uznesenia
371/2016
Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom
kraji
Stav realizácie
V rámci regionálneho operačného programu bola v roku 2015 vypracovaná Stratégia trvalej
udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji, ktorá spolu
s ďalšími siedmimi sektorovými stratégiami tvorí prílohu Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja KSK 2016 – 2022. Stratégia slúži, ako jeden z podkladov pre
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spracovanie Plánu udržateľnej mobility Košického kraja, tiež pri realizácii projektov
rekonštrukcií ciest zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu
v programovom období 2014 – 2020 a pri realizácii stavieb v rámci financovania
infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej banky
v r. 2016 - 2021.
Uznesenie v plnení.

V. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2017 – 2022
5. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. 4. 2018
Číslo a názov uznesenia

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“
Stav realizácie
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice – škola má súhlas od KSK na
začatie procesu verejného obstarávania, finančné prostriedky budú poukázané na účet školy.
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce – škola požiadala KSK o súhlas
na začatie procesu verejného obstarávania, zmluva o spolufinancovaní bola podpísaná
dňa 21. 6. 2019, finančné prostriedky boli poukázané na účet školy dňa 03.07. 2019.
Uznesenie v plnení.

6. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 25. 6. 2018
Číslo a názov uznesenia

95/2018, 484/2017
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 484/2017
s názvom Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu a efektívnosť
celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie
a zvyšovanie kvalifikácie
Stav realizácie
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
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poukázané finančné prostriedky vo výške 20 627,65 € na spolufinancovanie projektových
aktivít:
1. Pre SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec zo sumy 9 921,48 €
určenej na spolufinancovanie: 2 968,37 €,
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: 3 473,75 €,
4. Pre Spojenú školu Kollárova 17, Sečovce zo sumy 8 512,20 € určenej na
spolufinancovanie: 2 268,13 €,
5. Pre SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves zo sumy 9 940,79 € určenej na
spolufinancovanie: 4 603,04 €,
6. Pre SOŠ technickú, Partizánska 1, Michalovce zo sumy 6 871,95 € určenej na
spolufinancovanie: 0 €,(odstúpenie od zmluvy)
7. Pre SOŠ technickú, Kukučínova 23, Košice zo sumy 7 206,67 € určenej na
spolufinancovanie: 3 823,95 €,
8. Pre SOŠ, Ostrovského 1, Košice zo sumy 6 262,62 € určenej na spolufinancovanie:
939,39 €,
9. Pre Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves zo sumy 9 602,03 € určenej na
spolufinancovanie: 1 337,63 €.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

97/2018
Intenzita pomoci – predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Strednej odbornej školy –
Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja
Stav realizácie
V septembri 2019 bola vedúcim prijímateľom projektu s názvom Cez renováciu ku
vzdelávaniu podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR. Začiatok
realizácie projektu je od 01. 09. 2019. Prvá perióda trvá do 31. 12. 2019.
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie externých expertov a stavebných prác.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

99/2018
Spolufinancovanie
karpatský región”

projektu „MOBI – Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný

Stav realizácie
Projekt je vo fáze zazmluvnenia. Predpokladaný začiatok realizácie je december 2019.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

107/2018
Spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
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Stav realizácie
Úrad pre verejné obstarávanie ukončil proces kontroly verejného obstarávania a momentálne
sa čaká na doručenie správy z kontroly dokumentácie verejného obstarávania zo
sprostredkovateľského orgánu (SIEA). Po doručení správy z kontroly zo SIEA bude možné
pristúpiť k podpisu Zmluvy o dielo, ktorá bude predložená na následnú ex post kontrolu na
SIEA. V Zmluve o dielo nie je odkladacia podmienka. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť
dňom po dni zverejnenia na webovej stránke prijímateľa KSK. Od toho momentu začína
plynúť lehota dodania dodávateľa nízkouhlíkovej stratégie, ktorá bola vysúťažená na 395 dní.
Keďže výzva stanovovala max. dobu realizácie projektu na 18 mesiacov, ukončenie hlavných
aktivít projektu nastane 10/2020. Ak do toho termínu nedôjde k dodávke dokumentu
nízkouhlíkovej stratégie, KSK bude žiadať SIEA o posun harmonogramu projektu (ukončenie
hlavných aktivít).
Uznesenie v plnení.

7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 27. 8. 2018
Číslo a názov uznesenia

114/2018
Krajská futbalová liga
Stav realizácie
Do projektu Krajskej futbalovej ligy sa v 2. ročníku (2019/2020) mali možnosť prihlásiť
družstvá mužov FO-FK súťaží III., IV. a V. ligy VsFZ a všetkých súťaží ObFZ na základe
prihlášok. Prihlášky mohli podávať registrované futbalové mužstvá od 16. 09. 2019
do 31. 10. 2019. Celkovo sa do projektu Krajskej futbalovej ligy prihlásilo 106 futbalových
mužstiev a je plánovaných 214 zápasov, čo oproti 1. ročníku predstavuje nárast.
Do jednotlivých kôl a skupín budú družstvá mužov FO-FK zaradené podľa územnej
celistvosti. Stretnutia sa odohrajú v zimnom období v termíne od 11. 01. 2020 do 15. 03. 2020
na ihriskách s UT v mestách: Spišská nová Ves, Moldava nad Bodvou, Košice, Trebišov,
Sátoraljaújhely a Michalovce.
V stretnutiach súťaží ObFZ: sa hrá pohárovým spôsobom na jedno hrané stretnutie. Porazené
družstvo už v súťaži nepokračuje. Víťazi stretnutí v každom kole postupujú do nasledujúceho
kola. V stretnutiach súťaží VsFZ: sa hrá v skupinách turnajovým spôsobom „každý
s každým“. Zostavenie dvojíc bude vykonané v súlade so SP futbalu.
Na jednotlivé stretnutia tejto súťaže rozhodcov obsadzuje VsFZ. Na každé stretnutie súťaží
ObFZ KFL sa obsadzujú len 1 R, na stretnutia súťaží VsFZ KFL sa obsadzujú R, AR1, AR2
Uznesenie v plnení.

8. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. 10. 2018
Číslo a názov uznesenia

131/2018
Program obnovy krajiny Košického kraja
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Stav realizácie
Po schválení akčného plánu Programu obnovy krajiny KSK na rok 2019 sa program obnovy
krajiny realizuje podľa jeho akčného plánu (informácia k uzneseniu Z KSK 170/2019).
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

132/2018
Informatívna správa o IDS v Košickom kraji a zmena konateľa obchodnej spoločnosti
ORID, s. r. o.
Stav realizácie
Od 1. 8. 2019 došlo v Košickom a v Prešovskom samosprávnom kraji k realizácii zámeru
prepravnej integrácie formou zjednotenia prepravných poriadkov a prepravných podmienok
všetkých dopravcov v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave.
Nakoľko uznesením zastupiteľstva č. 253/2019 došlo k vzniku novej obchodnej spoločnosti
prevádzkujúcej Integrovaný dopravný systém IDS Východ, s.r.o., uznesenie je splnené.
Projekt IDS sa bude sledovať plnením uznesenia č. 253/2019.
Uznesenie splnené.

9. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 17. 12. 2018
Číslo a názov uznesenia

145/2018
Schválenie realizácie a
spolufinancovania projektu Centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti – JUH z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020,
špecifický cieľ 2.1.2
Stav realizácie
Úrad KSK opakovane žiadal o zmenu vybraných podmienok výzvy týkajúcich sa predloženia
právoplatného stavebného povolenia k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
zapojenie sa všetkých poskytovateľov zdravotných služieb, záväzok poskytovateľov mať
zazmluvnené všetky zdravotné poisťovne. Vzhľadom k tomu, že sa tieto podmienky
nepodarilo zmeniť KSK nebude realizovať centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti
z Integrovaného operačného programu 2014 – 2020. KSK hľadá ďalšie možnosti
financovania obnovy polikliník. Z tohto dôvodu sa navrhuje predmetné uznesenie zrušiť.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

146/2018
Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti – SEVER z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020,
špecifický cieľ 2.1.2
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Stav realizácie
Úrad KSK opakovane žiadal o zmenu vybraných podmienok výzvy týkajúcich sa predloženia
právoplatného stavebného povolenia k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
zapojenie sa všetkých poskytovateľov zdravotných služieb, záväzok poskytovateľov mať
zazmluvnené všetky zdravotné poisťovne. Vzhľadom k tomu, že sa tieto podmienky
nepodarilo zmeniť KSK nebude realizovať centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti
z Integrovaného operačného programu 2014 – 2020. KSK hľadá ďalšie možnosti
financovania obnovy polikliník Z tohto dôvodu sa navrhuje predmetné uznesenie zrušiť.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

147/2018
Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti – VÝCHOD z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020,
špecifický cieľ 2.1.2
Stav realizácie
Úrad KSK opakovane žiadal o zmenu vybraných podmienok výzvy týkajúcich sa predloženia
právoplatného stavebného povolenia k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
zapojenie sa všetkých poskytovateľov zdravotných služieb, záväzok poskytovateľov mať
zazmluvnené všetky zdravotné poisťovne. Vzhľadom k tomu, že sa tieto podmienky
nepodarilo zmeniť KSK nebude realizovať centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti
z Integrovaného operačného programu 2014 – 2020. KSK hľadá ďalšie možnosti
financovania obnovy polikliník Z tohto dôvodu sa navrhuje predmetné uznesenie zrušiť.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

148/2018
Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti – NAD JAZEROM z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 –
2020, špecifický cieľ 2.1.2
Stav realizácie
Úrad KSK opakovane žiadal o zmenu vybraných podmienok výzvy týkajúcich sa predloženia
právoplatného stavebného povolenia k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
zapojenie sa všetkých poskytovateľov zdravotných služieb, záväzok poskytovateľov mať
zazmluvnené všetky zdravotné poisťovne. Vzhľadom k tomu, že sa tieto podmienky
nepodarilo zmeniť KSK nebude realizovať centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti
z Integrovaného operačného programu 2014 – 2020. KSK hľadá ďalšie možnosti
financovania obnovy polikliník Z tohto dôvodu sa navrhuje predmetné uznesenie zrušiť.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

149/2018
Spolufinancovanie projektu Informačno – poradenské centrum pre EŠIF na Košického
samosprávneho kraja – 2. Fáza
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Stav realizácie
K žiadosti o nenávratný finančný príspevok číslo NFP301010T882 pod názvom
„Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier“ pre 2. fázu projektu
IPC bolo dňa 21. 10. 2019 zo strany riadiaceho orgánu, partnerovi projektu doručené
rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku je v štádiu prípravy.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

150/2018
Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre Strednú odbornú školu
v Prakovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
K bodu a) splnené, rokovania prebiehali od januára 2019.
K bodu b) – k otázke prehodnocovania prideľovania počtu žiakov: Ku dňu 01. 10. 2019 vyšla
vyhláška č. 292/2019, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov
prvého ročníka stredných škôl. KSK vyjadrilo súhlasné stanovisko s vyjadrením SK8, ktoré
nesúhlasí s rozdelením počtu žiakov podľa vzorca uvedeného v predkladanej vyhláške a pri
určovaní najvyššieho počtu žiakov stredných škôl postupuje v zmysle vyhlášky. Plnenie
uznesenia sa považujeme za skončené.
K bodu c) plnením uznesenia.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia

151/2018
Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre Strednú odbornú školu
v Prakovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Zriaďovacia listina školy bola v tejto veci upravená.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia

159/2018
Nájom telocvične strednej školy v Košiciach
Stav realizácie
Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 18. 12. 2018 a zverejnená dňa 30. 08. 2019.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia

161/2018
Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Rakovci nad Ondavou na základe obchodnej
verejnej súťaže
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Stav realizácie
Pripravuje sa vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže.
Uznesenie v plnení.

10. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 25. 02. 2019
Číslo a názov uznesenia

170/2019
Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického kraja na rok 2019
Stav realizácie
Aktivita 1: Vytvorenie inštitucionálneho rámca pre implementáciu Programu obnovy krajiny
Košického kraja na Úrade KSK:
- 1 pracovné miesto - manažér/koordinátor programu na OPaI – uskutočnené
- menovanie Krajského ochrancu vôd Predsedom KSK – v plnení
- Iniciovať zakladanie «Vodných rád» pre prirodzené regióny/povodí – rozpracované
Aktivita 2: Analýza údajov - zber relevantných dát a informácií so zapájaním verejnosti
a vytváranie databázy – zber dát je pred dokončením
Aktivita 3: Zvyšovanie povedomia a motivácie zainteresovaných o potrebe revitalizovať
krajinu
- 4 semináre pre samosprávy a obhospodarovateľov na pôde – prezentácia programu POK –
pripravuje sa
- Medzinárodná konferencia (21.03.2019 ) - uskutočnené
- 1 tematicky orientovaný špeciálny seminár pre odborníkov – uskutočnené (18. 09. 2019)
- Vyhlásenie súťaže na inovatívne revitalizačné riešenia – pripravuje sa
Aktivita 4: Integrovaná obnova krajiny
- Strategický dokument Adaptačná stratégia na zmenu klímy s návrhom adaptačných
opatrení - rozpracovanie – dokončenie v roku 2020
- Manuál „Obnov si svoj les/poľnohospodársku pôdu/pozemok“ – práce rozpracované
- Video shoty z dobrých príkladov revitalizácie – práce nezačaté
Aktivita 5: Pilotný projekt realizácie revitalizačných opatrení na pozemku vo vlastníctve KSK
– 5 dažďových záhrad zrealizovaných (SOŠV Barca, SOŠT Kukučínova Košice, OA
Watsonova Košice, Technická akadémia Spišská Nová Ves a SOŠT Michalovce). Okrem
týchto projektov, pripravuje sa projektová dokumentácia pre zelené strechy na vybraných SŠ.
Aktivita 6: využitie schém - projekt „OSA“ „Ochrániť Sa Adaptáciou na zmenu klímy“
schválený a začiatok realizácie je od 01. 11. 2019 s rozpočtom 70 395 €,
– po vypracovaní projektovej dokumentácie na pilotné projekty bude pripravená žiadosť do
OP KŽP (ak bude výzva)
Uznesenie v plnení.

11. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 29. 04. 2019
Číslo a názov uznesenia

198/2019
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení
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Stav realizácie
V procese plnenia.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

201/2019
Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu Terminálu integrovanej osobnej prepravy
(TIOP) Moldava nad Bodvou, mesto
Stav realizácie
Na 14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 21. 10. 2019
bola predložená dopracovaná správa „Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu
Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou, mesto - doplnenie
správy“.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia

202/2019
Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu Terminálu integrovanej osobnej prepravy
(TIOP) Moldava nad Bodvou, mesto
Stav realizácie
Dňa 27. 08. 2019 sa uskutočnilo pracovné rokovanie predsedu KSK s riaditeľom sekcie
železničnej dopravy a dráh Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ing. Jánom Farkašom,
k zabezpečeniu lepšej dopravnej obsluhy železničnou dopravou na trati č. 160. Výsledkom
rokovania je názorová zhoda objednávateľov na potrebe spolupráce autobusovej a železničnej
dopravy a potreba zvýšenia rozsahu železničnej dopravy. Zároveň je aktuálne vo fáze
spracovania návrhovej časti a Dopravného modelovania Plán udržateľnej mobility Košického
kraja. Po vyjasnení odpovedí na zásadné otázky o potenciáli TIOP Moldava nad Bodvou,
mesto, bude následne spracovaná ucelená doplňujúca informácia. Na základe Uznesenia
č. 286/2019 z 21. októbra 2019 v Košiciach bolo uznesenie 202/2019 splnené.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia

204/2019
Intenzita pomoci – spolufinancovanie Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho
v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci výzvy
Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie s názvom: Čitateľská,
matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
Stav realizácie
Bez zmeny. Proces zazmluvnenia ešte nie je ukončený.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia

205/2019
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením
kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti
kvality ovzdušia
Stav realizácie
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt LIFE bol podaný žiadateľom
dňa 14. 03. 2019. Zastupiteľstvo KSK odsúhlasilo účasť KSK v projekte ako asociovaného
partnera. V súčasnosti je projekt posudzovaný orgánmi LIFE, čaká sa výsledok posúdenia
a schválenia projektu.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

206/2019
Nájom hnuteľného majetku pre BONA FIDE, o. z.
Stav realizácie
V štádiu realizácie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

207/2019
Doba nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Košiciach pre

Stav realizácie
Správa majetku KSK, správca zdravotníckych zariadení vo vlastníctve KSK v priebehu
roka 2019 pripravuje pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dodatky k nájomným
zmluvám (zmena doby nájmu na dobu neurčitú).
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

208/2019, 554/2017
Zmena uznesenia č. 554/2017 zo dňa 21. augusta 2017 – prevod vlastníctva majetku
v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o.
Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o.
Stav realizácie
V štádiu realizácie.
Uznesenie v plnení.
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12. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 24. 06. 2019
Číslo a názov uznesenia

226/2019
Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23,
Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky
Stav realizácie
Dňa 23. 09. 2019 bolo na KSK doručené rozhodnutie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu o zaradení do siete elokovaného pracoviska Župná cesta 172/10 Turňa nad Bodvou,
ako súčasť Strednej odbornej školy technickej Kukučínova 23, Košice s termínom začatia
činnosti od 1. septembra 2021. KSK dňa 08. 10. 2019 podal rozklad na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu o zmenu termínu začatia činnosti od 01. 09. 2020.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

228/2019, 174/2019, 94/2018, 483/2017
Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 174/2019,
č. 94/2018 a č. 483/2017 s názvom: Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 483/2017 a č. 94/2018 s názvom: Intenzita pomoci –
spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci IROP, 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
Stav realizácie
1. SOŠ – Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník – „Modernizácia materiálnych
podmienok pre zvýšenie kvality OVaP v poľnohospodárskych odboroch na SOŠ –
Szakközépiskola, J. Majlátha, Pribeník“: Stavebné práce - prebieha 2.ex ante kontrola
stavebné práce boli zahájené 04. 11. 2019. Stavebný dozor – realizuje sa. Technické
zariadenia – súťaž bola vyhlásená, vyhodnotenie 20. 11. 2019. Poľnohospodárska
technika pre potreby výučby - prebieha stanovenie predbežnej hodnoty zákazky. Publicita
projektu - prebieha kontrola na riadiacom orgáne. Zo sumy určenej na spolufinancovanie
bolo poskytnutých: 0 €.
2. SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce – „Modernizácia centra odborného
vzdelávania“- Stavebné práce – ukončené preberacím protokolom, škola čaká na platbu.
Vybavenie odborných učební vybavenie IKT po súťaži na 2.ex ante kontrole,
gastronomické zariadenia – prebehla súťaž, 2.ex ante kontrola, klimatizácia a nábytok –
súťaž ešte neprebehla, stanovuje sa predbežná hodnota zákazky. Publicita projektu –
verejné obstarávanie ukončené. Zo sumy určenej na spolufinancovanie bolo
poskytnutých: 0 €.
3. Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves – „Strojárstvo,
elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi: Obrábacie stroje – prebehla súťaž,
podklady sú na 2.ex ante kontrole. Pred podpisom zmluvy s dodávateľom. Meradlá
a meracie prístroje – ukončené, zariadenia dodané. Robotické zariadenia - 2. ex ante
kontrola úspešne ukončená, prebehlo dodanie robotického zariadenia. Vzdelávací systém
v oblasti elektrotechniky a elektroniky - prebieha 2.ex ante kontrola. Publicita projektu 14

kontrola ukončená, žiadosť o platbu schválená. Zo sumy určenej na spolufinancovanie
bolo poskytnutých: 2 804 €.
4. SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice – „Učíme sa praxou“: Stavebné práce na
učebniach – práce boli ukončené, protokolárne odovzdané, škola požiadala o platbu.
Stavebný dozor – ukončené so stavebnými prácami, škola čaká na platbu. Pomôcky pre
výučbu – časť zákazky na 1.ex ante kontrole, IKT – súťaž bola vyhlásená, vyhodnotená,
je predpoklad, že bude musieť byť opakovaná pre nesplnenie podmienok uchádzačov,
zariadenie a nábytok – súťaž je v príprave. Zo sumy určenej na spolufinancovanie bolo
poskytnutých: 0 €.
5. SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice – „Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ
technickej v Košiciach“: Stavebné práce - stavebné práce boli ukončené so zistenými
nedostatkami, pracuje sa na odstránení nedostatkov a stavba bude protokolárne
odovzdaná 08. 11. 2019. Stavebný dozor – ukončené. Interiérové vybavenie učební –
ukončené. stanovenie predbežnej hodnoty zákazky verejné obstarávanie je vo fáze
prípravy. Publicita projektu – verejné obstarávanie ukončené. Zo sumy určenej na
spolufinancovanie bolo poskytnutých: 0 €.
6. SOŠ, Ostrovského 1, Košice – „Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolventov
na trhu práce“: Stavebné práce – ukončené, odovzdané protokolárne. Stavebný dozor –
ukončené. Vybavenie učební – prebehlo stanovenie predbežnej hodnoty zákazky, verejné
obstarávanie je vo fáze prípravy. Zo sumy určenej na spolufinancovanie bolo
poskytnutých: 0 €.
7. SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice – „Brána do Tvojej profesijnej
budúcnosti: Verejné obstarávanie bolo zrušené, škola pripravuje nové verejné
obstarávanie. Zo sumy určenej na spolufinancovanie bolo poskytnutých: 0 €.
8. SOŠ, Učňovská 5, Košice – Šaca – „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania na SOŠ,
Učňovská 5, Košice – Šaca“: Podpísaná zmluva s dodávateľom stavebných prác.
Prebieha 2.ex ante kontrola. Stroje a zariadenia verejné obstarávanie bolo ukončené,
zmluvy s dodávateľmi sú podpísané, škola čaká na dodávku. Zo sumy určenej na
spolufinancovanie bolo poskytnutých: 0 €.
9. SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec – „ Investícia do odborného
vzdelávania prispôsobeného regionálnym podmienkam trhu práce: Materiálno - technické
vybavenie učební a dielní - stroje dodané. Stroje a zariadenie pre učebne – verejné
obstarávanie ukončené, prebieha 2.ex ante kontrola na riadiacom orgáne. Zo sumy
určenej na spolufinancovanie bolo poskytnutých: 11 160 €.
10. SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves – „Modernou praktickou prípravou
k zamestnanosti“: Predmetom projektu je materiálno – technické zariadenie a IKT,
drevoobrábacie stroje, ručné nástroje, elektrické prenosné náradie, nábytok, vybavenie 5
učební. Vyhlásené verejné obstarávanie - nadlimitná zákazka, podklady zaslané na
kontrolu na Úrad verejného obstarávania. Po prvej ex ante kontrole. Riadiaci orgán mal
výhrady k špecifikácii predmetu zákazky. Verejné obstarávanie bolo zrušené. Škola
stanovuje predbežnú hodnotu zákazky a pripravuje nové verejné obstarávanie na
predloženie na 1.ex ante kontrolu. Zo sumy určenej na spolufinancovanie bolo
poskytnutých: 0 €.
11. SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce – „Pomôžme regiónu“: Stavebné práce zrealizované, protokolárne odovzdané, platba prebehla. IKT – verejné obstarávanie
ukončené, prebieha 2.ex ante kontrola. Technické vybavenie verejné obstarávanie je vo
fáze prípravy. Zo sumy určenej na spolufinancovanie bolo poskytnutých: 2 945 €.
12. SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice – „Zdokonalenie materiálnych
podmienok pre kvalitné vzdelávanie v SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach“:
Výmena okien na prístavbe budovy školy, realizované, verejné obstarávanie po kontrole
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na riadiacom orgáne v júni 2019, akcia ukončená. Maľovanie priestorov v prístavbe –
zrealizované. Elektroinštalácia – akcia ukončená. Nákup IKT - vybavenie 2 odborných
učební, ukončené. Zariadenie do učební – verejné obstarávanie bolo ukončené, zariadenie
do učební dodané. Fáza prípravy záverečnej správy projektu. Zo sumy určenej na
spolufinancovanie bolo poskytnutých: 2 432 €.
13. SPŠ strojnícka, Komenského 2, Košice – „Modernizácia odborných učební“: Škole bolo
doručené zamietavé stanovisko k žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Zo sumy
určenej na spolufinancovanie bolo poskytnutých: 0 €.
14. SOŠ obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance – „Vzdelávanie študentov SOŠ
OaS, Sobrance pre potreby technicky moderných poľnohospodárskych podnikov
regiónu“: Podklady na verejné obstarávanie po stanovení predbežnej hodnoty zákazky na
technické vybavenie a stroje
sú na 1.ex ante kontrole. Zo sumy určenej na
spolufinancovanie bolo poskytnutých: 0 €.
15. SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – „Kvalitná prax, úspech k zamestnanosti“:
Stavebné práce - ukončené verejné obstarávanie, uzavretá zmluva o dielo, na kontrole
riadiaceho orgánu. Nákup strojov do dielní, IKT, softvér a trenažér - prebieha
stanovenie predbežnej hodnoty zákazky. Zo sumy určenej na spolufinancovanie bolo
poskytnutých: 0 €.
16. Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce – „Modernizácia odborného vzdelávania na
Spojenej škole v Sečovciach“: Nákup materiálno - technického zabezpečenia.
Dodávka a inštalácia materiálno - technického zabezpečenia odborných učební pre
strojnícke odbory. Dodávka a inštalácia MTZ do odborných učební pre elektrotechnické
odbory. Zriadenie celkom 5 učební. Nákup CNC stroja a sústruhu, verejné obstarávanie
na 1.ex ante kontrole, IKT, verejné obstarávanie na EKS, nákup nábytku a náradia.
Stanovenie predbežnej hodnoty zákazky ukončené, prebieha 2.ex ante kontrola. Zo sumy
určenej na spolufinancovanie bolo poskytnutých: 0 €.
17. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava – „Moderné COVP – viac
praktických cvičení, viac žiakov“: Uskutočnené verejné obstarávanie na stavebné práce
a dokumenty o verejnom obstarávaní zaslané
na kontrolu Riadiacemu orgánu.
Materiálno – technické vybavenie – zmena špecifikácie predmetu zákazky prerokovaná
na riadiacom orgáne, verejné obstarávanie je v procese prípravy Školský nábytok –
verejné obstarávanie ukončené, plánovaný podpis zmluvy s dodávateľom. Zo sumy
určenej na spolufinancovanie bolo poskytnutých: 0 €.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

230/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1
Stav realizácie
Projekt s názvom ID R001 II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy
II. etapa vo výške 5 904 144,86 € s DPH bol dňa 30. 09. 2019 zaslaný na riadiaci orgán –
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V súčasnosti prebieha administratívna
kontrola žiadosti.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia

231/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1
Stav realizácie
Dňa 30. 09. 2019 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na riadiaci orgánMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Prebieha administratívna kontrola
podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

232/2019, 144/2018
Návrh na zmenu Uznesenia č. 144/2018 – Optimalizácia siete sociálnych služieb
poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja –
7. etapa
Stav realizácie
Body uznesenia č. 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16) sú splnené. Bod č. 6 bol
vypustený. K bodu 13) – uznesenie v plnení, realizácia potrebných rekonštrukčných prác
v súvislosti s uvedením objektu do prevádzky na poskytovanie sociálnej služby. K bodu 14) –
uznesenie v plnení, realizácia potrebných rekonštrukčných prác
Uznesenie v bodoch 1 – 12, 15 a 16 je splnené. Uznesenie v bodoch 13 a 14 v plnení.
Číslo a názov uznesenia

238/2019
Nájom telocvične Strednej športovej školy v Košiciach
Stav realizácie
Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 02. 07. 2019 a zverejnená dňa 03. 10. 2019
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia

239/2019
Návrh členov do orgánov občianskeho združenia BONA FIDE
Stav realizácie
Občianskemu združeniu BONA FIDE bolo oznámené, že Zastupiteľstvo KSK uznesením
č. 239/2019 zo dňa 24. 06. 2019 schválilo predloženie návrhu na menovanie člena Správnej
rady BONA FIDE, o. z. PhDr. Jany Knežovej, PhD. a člena Audítorskej rady BONA FIDE,
o.z. JUDr. Petra Hubu, PhD.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

240/2019
Prevod vlastníctva častí pozemku v Dobšinej
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Stav realizácie
Kupujúci zaplatili kúpnu cenu a do katastra nehnuteľností bol podaný návrh na vklad
vlastníckeho práva v prospech kupujúcich.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

241/2019
Prevod vlastníctva pozemku v Čiernej nad Tisou
Stav realizácie
Kúpna cena bola uhradená a do katastra nehnuteľností bol podaný návrh na vklad
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.
Uznesenie v plnení.

13. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 26. 08. 2019
Číslo a názov uznesenia

247/2019
Personálne zmeny v Dozornej rade Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
Stav realizácie
Dňa 24. 10. 2019 na zasadnutí Správnej rady a Dozornej rady Agentúry boli RNDr. Martin
Smrčo a JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský schválení za členov Dozornej rady, tak ako ich
navrhlo zastupiteľstvo.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia

251/2019, 364/2016
Zmena doby čerpania a konečnej splatnosti úveru od Európskej investičnej banky
Financovanie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej
banky v rokoch 2016 – 2018
Stav realizácie
V zmysle schváleného uznesenia bola EIB zaslaná žiadosť o úpravu aktuálnych zmluvných
podmienok. Od EIB sa očakáva návrh dodatku k úverovej zmluve, ktorý by mal nadobudnúť
účinnosť ešte tento rok.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

252/2019
Bezodplatné nadobudnutie 100 % obchodného podielu v spoločnosti GeoSurvey, s. r. o.,
Polárna 2/1450, 040 12 Košice, IČO: 45 986 428
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Stav realizácie
Uznesenie splnené.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia

253/2019
Založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora
integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja a majetkovú účasť
Košického samosprávneho kraja v tejto spoločnosti
Stav realizácie
Spoločnosť IDS Východ, s.r.o. bola dňa 08. 10. 2019 zapísaná do Obchodného registra
Slovenskej republiky. Následne bola spoločnosť registrovaná na Daňovom úrade a Sociálnej
poisťovni. Bola podpísaná Mandátna zmluva predsedom Košického samosprávneho kraja
a predsedom Prešovského samosprávneho kraja. Aktuálne prebiehajú pracovné činnosti pre
personálne obsadenie spoločnosti, technické vybavenie a zabezpečenie chodu obchodnej
spoločnosti IDS Východ, s. r. o. V zmysle schváleného uznesenia boli finančné prostriedky
prevedené na účet IDS Východ s.r.o. ako vklad do majetku za KSK aj PSK.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

257/2019
Spolufinancovanie projektu z operačného programu Efektívna verejná správa, Špecifický
cieľ 1.1
Stav realizácie
K výzve boli vydané 2 usmernenia, podľa ktorých bolo potrebné upraviť pripravovaný
projekt. V súlade s výzvou bola dňa 15. 11 2019 podaná žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na ministerstvo pre pripravovaný projekt.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

258/2019, 565/2017
Aktualizácia Uznesenia
Zastupiteľstva KSK č. 565/2017, zo dňa 23. októbra 2017,
s názvom "Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra Košického kraja
v rámci IROP"
Stav realizácie
Prebieha príprava podkladov pre projekt Kreatívneho centra, ktoré chce KSK vybudovať
v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach v rámci plánovanej výzvy IROP. Expertná skupina
(KSK, ARR Košice, n. o. a tím odborníkov kultúrneho a kreatívneho priemyslu) pracuje na
spresnení a aktualizácii návrhu programov a služieb kreatívneho centra, vrátane jeho
technologického vybavenia v zmysle podmienok výzvy.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia

259/2019, 227/2019, 173/2019
Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva KSK č. 227/2019 a č. 173/2019 s názvom: Intenzita
pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 –
Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Stav realizácie
Proces zazmluvnenia je ukončený, gymnáziá začali implementovať projekty a realizovať
projektové aktivity.
1. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM – Márai Sándor Tanitási Nyelvü
Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice bolo zo sumy 7 570,45 € určenej na
spolufinancovanie čerpaných: 2 271,14 €.
2. Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice bolo zo sumy 11 698,08 € učenej na
spolufinancovanie čerpaných: 3 509,42 €.
3. Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce bolo zo sumy 10 522,69 € učenej
na spolufinancovanie čerpaných: 0 €.
4. Gymnázium, Alejová 1, Košice bolo zo sumy 9 197,32 € učenej na spolufinancovanie
čerpaných: 2 759,20 €.
5. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice bolo zo sumy 11 773,69 € učenej na spolufinancovanie
čerpaných: 3 532,11 €.
6. Gymnázium, Trebišovská 12, Košice bolo zo sumy 10 871,27 € učenej na
spolufinancovanie čerpaných: 3 261,38 €.
7. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves bolo zo sumy 9 141,06 € učenej na
spolufinancovanie čerpaných: 2 742,32 €.
8. Gymnázium-Gimnázium, Z. Fábryho 1, Veľké Kapušany bolo zo sumy 7 327,15 €
určenej na spolufinancovanie čerpaných: 2 198,14 €.
9. Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance bolo zo sumy 7 910,22 € určenej na
spolufinancovanie čerpaných: 2 373,07 €.
10. Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce bolo zo sumy 7 240,51 € určenej na
spolufinancovanie čerpaných: 2 172,15 €.
11. Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou bolo zo sumy 6 797,44 €
určenej na spolufinancovanie čerpaných: 2 039,23 €.
12. Gymnázium, SNP 1, Gelnica bolo zo sumy 7 977,52 € určenej na spolufinancovanie
čerpaných: 0 €.
13. Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec bolo zo sumy 14 924,80 €
určenej na spolufinancovanie čerpaných: 4 477,44 €.
14. Gymnázium, Komenského 32, Trebišov bolo zo sumy 15 164,09 € určenej na
spolufinancovanie čerpaných: 0 €.
15. Stredná športová škola, Tr. SNP 104, Košice bolo zo sumy 9 576,30 € určenej na
spolufinancovanie čerpaných: 0 €.
16. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce bolo zo sumy 9 406,77 € určenej na
spolufinancovanie čerpaných: 0 €.
17. Gymnázium, Poštová 9, Košice bolo zo sumy 14 482,75 € určenej na spolufinancovanie
čerpaných: 0 €.
K dátumu mapovania (06. 11. 2019) bolo spolu poskytnutých 31 335,60 € na
spolufinancovanie uvedených projektov škôl.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia

263/2019
Štatút Rady pre etiku volených predstaviteľov KSK, jeho schválenie a vymenovanie
členov rady
Stav realizácie
Štatút rady pre etiku bol zverejnený na webovej stránke Košického samosprávneho kraja,
zaslaný členom rady spolu s pozvánkou na 1. rokovanie.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia

264/2019
Štatút Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Stav realizácie
Štatút komisie bol podpísaný predsedom komisie. Uznesenie splnené.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia

266/2019
Nájom pozemkov pre mesto Krompachy
Stav realizácie
V štádiu realizácie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

268/2019
Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v Prakovciach na základe obchodnej verejnej
súťaže
Stav realizácie
Pripravuje sa vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže.
Uznesenie v plnení.

14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 21. 10. 2019
Číslo a názov uznesenia

273/2019
Personálne zmeny vo Finančnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Zmeny vo finančnej komisii boli zrealizované.
Uznesenie splnené.
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Číslo a názov uznesenia

274/2019
Personálne zmeny vo Výbore pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny v Michalovciach
Stav realizácie
Personálne zmeny vo výbore boli oznámené.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia

275/2019
Podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
pri poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Zastupiteľstvo začalo konanie vo veci, dňa 02. 12. 2019 sa uskutoční zasadnutie komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

276/2019
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
Stav realizácie
V zmysle schváleného uznesenia boli pripravené a expedované zmluvy o poskytnutí dotácie
na príslušný účel jednotlivým subjektom.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

277/2019
Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
Stav realizácie
Uznesenie splnené.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia

278/2019
Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov
Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027
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Stav realizácie
V zmysle schváleného uznesenia sa na základe prieskumu trhu uzavrie dodatok k pôvodnej
úverovej zmluve, alebo sa uzavrie nová úverová zmluva s inou finančnou inštitúciou.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

279/2019
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Uznesenie bolo zaslané zariadeniu sociálnych služieb poštou
a elektronicky dňa 04. 11. 2019.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

280/2019
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Uznesenie bolo zaslané zariadeniu sociálnych služieb poštou
a elektronicky dňa 04. 11. 2019.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

281/2019
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Uznesenie bolo zaslané zariadeniu sociálnych služieb poštou
a elektronicky dňa 04. 11. 2019.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

282/2019
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Uznesenie bolo zaslané zariadeniu sociálnych služieb poštou
a elektronicky dňa 04. 11. 2019.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia

283/2019
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Uznesenie bolo zaslané zariadeniu sociálnych služieb poštou
a elektronicky dňa 04. 11. 2019.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

284/2019
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Uznesenie bolo zaslané zariadeniu sociálnych služieb poštou
a elektronicky dňa 04. 11. 2019.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

285/2019
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Uznesenie bolo zaslané zariadeniu sociálnych služieb poštou
a elektronicky dňa 04. 11. 2019.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

287/2019
Dodatok č. 5 – Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Riaditelia škôl boli oboznámení s dodatkom č. 5 ku stratégii. Ukončenie určovania
najvyššieho počtu žiakov pre školský rok 2020/2021. AscOrbit – ascAgenda pre zriaďovateľa
je v štádiu testovania
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

289/2019
Interný manuál procedúr pre Fond malých projektov
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Stav realizácie
Uznesenie o schválení Interného manuálu bolo zaslané na vedomie EZUSU. Do konca
roka 2019 bude uznesenie zasielané do „Directorate General for Audit of European Funds“.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

290/2019
Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 – 2025 (2030)
Stav realizácie
Koncepcia bola prerokovaná na porade riaditeľov kultúrnych organizácií dňa 29. 11. 2019
s pridelenými úlohami. Koncepcia vrátane príloh bude zverejnená na webovom sídle KSK
a bude zdieľaná aj kultúrnymi organizáciami. Infografika - skrátená verzia koncepcia bola
zadaná do tlače a bude distribuovaná.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

292/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1
Stav realizácie
Projekt s názvom ID R005 II/533 Gemerská Poloma – Spišská Nová Ves – Harichovce – D1
(Jánovce Jablonov) sa pripravuje na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

293/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1
Stav realizácie
Projekt s názvom ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov sa
pripravuje na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

294/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1
Stav realizácie
Projekt s názvom ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Dolný
Zemplín sa pripravuje na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia

295/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1
Stav realizácie
Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane povinných príloh.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

296/2019
Spolufinancovanie projektov z operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná
os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry, Špecifický cieľ 1.4.1. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
Stav realizácie
Projekt sa pripravuje a bude podaný do 31. januára 2020.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

297/2019
Spolufinancovanie projektov z operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná
os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry, Špecifický cieľ 1.4.1. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
Stav realizácie
Projekt sa pripravuje a bude podaný do 31. januára 2020.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

298/2019
Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej
samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020

pôsobnosti

Košického

Stav realizácie
Projekt bol podaný koncom mesiaca október 2019. Prebieha hodnotenie podaného projektu.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

299/2019
Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej
samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020

pôsobnosti

Košického

Stav realizácie
Projekt bol podaný koncom mesiaca október 2019. Prebieha hodnotenie podaného projektu.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia

300/2019
Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej
samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020

pôsobnosti

Košického

Stav realizácie
Projekt bol podaný koncom mesiaca október 2019. Prebieha hodnotenie podaného projektu.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

301/2019
Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej
samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020

pôsobnosti

Košického

Stav realizácie
Projekt bol podaný koncom mesiaca október 2019. Prebieha hodnotenie podaného projektu.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

302/2019
Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej
samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020

pôsobnosti

Košického

Stav realizácie
Projekt bol podaný koncom mesiaca október 2019. Prebieha hodnotenie podaného projektu.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

303/2019
Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov
a kolektívy v roku 2019
Stav realizácie
Slávnostné ceremoniál udeľovania verejných ocenení osobnostiam KSK sa uskutoční
dňa 14. 12. 2019.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia

304/2019
Nájom nebytových priestorov pre IDS Východ, s. r. o.
Stav realizácie
V štádiu realizácie. Správa majetku KSK, správca nehnuteľnosti na Turgenevovej ul. 36
v Košiciach bola požiadaná o realizáciu schváleného uznesenia. Zmluva bude uzatvorená do
konca roka 2019.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia

305/2019
Nájom telocvične Hotelovej akadémie v Košiciach
Stav realizácie
Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 30. 10. 2019.
Uznesenie v plnení.

Košice 20. 11. 2019
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