Informácia
o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Informácia o plnení uznesení sa predkladá zastupiteľstvu v zmysle § 53 ods. 2, ako
vyhodnocujúca informácia s aktuálnym štatistickým stavom uznesení k termínu 13. 01. 2020
z II., III., IV. a V. volebného obdobia.
V zmysle uznesenia č. 164/2019 schváleného na 10. zasadnutí zastupiteľstva
dňa 25. 02. 2019 sa vo vyhodnocujúcej informácii predkladá prehľad o stave plnenia
uznesení z II., III. a IV. volebného obdobia, ktoré sú predkladané v ročnom intervale.
V predloženej vyhodnocujúcej informácii o plnení uznesení nie sú uvedené 4 uznesenia,
ktorých sledovanie bolo schválené v iných intervaloch, resp. z povahy prijatého uznesenia
vyplýva sledovanie v polročnom intervale.
Z hľadiska prehľadu sa neuvádzajú uznesenia, ktorými zastupiteľstvo odsúhlasilo v úvode
rokovania zmeny, doplnenie a schválenie celkového programu. Rovnako nie sú v informácii
uvádzané uznesenia, ktorými zobralo na vedomie informatívne správy a splnené uznesenia
V. volebného obdobia uvedené v informáciách o plnení uznesení prerokovaných
do 15. zasadnutia zastupiteľstva dňa 09. 12. 2019.
Štatistický prehľad uznesení za II. volebné obdobie je uvedený na strane 5, za III. volebné
obdobie je štatistický prehľad uvedený na strane 10, za IV. volebné obdobie na strane 13 a za
V. volebné obdobie je štatistický prehľad uvedený na strane 23.

I. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
r. 2001 – 2005
V tomto volebnom období sa neviedla podrobná štatistická evidencia uznesení – nepredkladá
sa prehľad I. volebného obdobia.

II. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
r. 2005 – 2009
V tomto volebnom období na 27. zasadnutiach zastupiteľstva bolo prijatých spolu 765
uznesení. Z tohto počtu:
 uznesenia na vedomie – 170
 uznesenia evidenčne vedené ako splnené, vrátane uznesení, ktorými boli schválené
prerokované návrhy, správy, resp. informácie – 502
 uznesenia v stave realizácie – 7
– 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 (jún 2021),
 uznesenia zrušené – 41
 uznesenia vypustené zo sledovania – 45.
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1.

Prehľad uznesení v realizácii

19. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 27. 8. 2008
Číslo a názov uznesenia
487/2008
Koncepcia rozvoja informačných systémov Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Aktualizácia prvej časti Koncepcie je uložená v MetaIS. Oproti minulému hodnotiacemu
obdobiu je stav realizácie bez zmeny. V zmysle zákona č. 95/2019 Z.z. je potrebné
aktualizovať koncepciu rozvoja v súlade s NKIVS (Národná koncepcia informatizácie
verejnej správy) a aktualizovať popis cieľového stavu ISVS a koncových služieb, ktoré bude
OVM (orgán verejnej moci) ďalej rozvíjať.
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.

24. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 27. 4. 2009
Číslo a názov uznesenia
624/2009, 77/2010, 433/2012
Návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Analýza možnosti uplatnenia systému EPC pri zabezpečovaní energetickej úspornosti budov
škôl a školských zariadení
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
Stav realizácie
Spoločnosť Veolia Energia Komfort Košice, a.s. v roku 2019 uskutočnila 921 zásahov na
tepelných hospodárstvach škôl a školských zariadení projektu KSK. Z uvedených zásahov
bolo 181 havarijných – 29 únikov plynu, 133 únikov na rozvodoch ústredného vykurovania
a 19 únikov na rozvodoch teplej úžitkovej vody, z čoho 12 únikov na rozvode teplej úžitkovej
vody bolo na zemnom rozvode v areáli SOŠ Ostrovského v Košiciach. Pri odstraňovaní
všetkých porúch boli vymenené 2 kotly na drevo, 1 plynový kotol, 3 plynové gamatky,
2 plynové a 7 elektrických ohrievačov teplej úžitkovej vody, 6 výmenníkov tepla,
26 čerpadiel a 102 radiátorov. V rámci modernizácie tepelných hospodárstiev škôl KSK
vymenil 22 regulátorov tlaku plynu, nainštaloval automatické expanzné a doplňovacie
zariadenie v plynovej kotolni v SOŠ technická Rožňava, vymenil 63 m zemného rozvodu
teplej úžitkovej vody v areáli SOŠ Ostrovského v Košiciach, hydraulicky vyreguloval
2 vstupy ústredného vykurovania do objektov školského internátu na Jedlíkovej ulici
v Košiciach, vymenil riadiace systémy v 6 objektoch - Obchodná akadémie Rožňava,
SOŠ Veľké Kapušany, SPŠ stavebná a geodetická Košice, Gymnázium Alejová Košice,
Gymnázium Javorová Spišská Nová Ves, SOŠ Automobilová Košice – pracovisko
Bielocerkevská. Uvedené objekty KSK súčasne pripojil na diaľkové monitorovanie a riadenie
zdrojov tepla s dispečingom projektu KSK.
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V rámci legislatívnych požiadaviek KSK podľa plánu zrealizoval revízie vyhradených
technických zariadení plynových, tlakových, elektrických, úradné skúšky plynových zdrojov,
funkčné skúšky regulátorov tlaku plynu, kontroly dymovodov a komínov zdrojov tepla,
kalibrácie detektorov plynov, kontroly vykurovacích systémov, kontroly únikov fluórovaných
skleníkových plynov a emisné merania zdrojov tepla.
Sledovanie uznesení č. 624/2009, 77/2010 a 433/2012 v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenia v plnení v ročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
626/2009
Vytvorenie Fondu udržateľnosti k projektu SK 0138 – Obnoviteľné zdroje energie na školách
Stav realizácie
Finančné prostriedky budú prevedené na účet Fondu udržateľnosti do konca februára 2020.
Za rok 2019 boli finančné prostriedky prevedené na účet Fondu udržateľnosti
dňa 12. 02. 2019.
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenia v plnení v ročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
643/2009
Uzatvorenie Zmluvy o združení právnických osôb medzi Košickým samosprávnym krajom a
Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach – vznik Regionálneho multifunkčného
centra v areáli na Strojárskej ulici v Košiciach
Stav realizácie
Výzvu, v rámci ktorej KSK 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. Košický
samosprávny kraj a Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach v januári 2019
podpísali Dohodu o zrušení združenia právnických osôb, z dôvodu, že nedošlo k naplneniu
dohodnutého účelu združenia, nakoľko Ministerstvo hospodárstva SR neakceptovalo žiadosť
KSK o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a stavebné povolenie k stavbe
„Revitalizácia časti areálu na Strojárenskej ulici v Košiciach“.
Zmluvné strany prehlásili, že ku dňu podpisu dohody nemajú voči sebe žiadne
nevysporiadané povinnosti ani záväzky vyplývajúce zo zmluvy. Z vyššie uvedeného dôvodu
sa navrhuje uznesenie vypustiť zo sledovania.
Uznesenie v plnení, navrhuje sa vypustiť zo sledovania.

26. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 24. 8. 2009
Číslo a názov uznesenia
729/2009
Koncepcia merania hmotnosti a nápravových zaťažení cestných vozidiel na cestách II. a III.
triedy vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Proces opätovnej autorizácie na výkon úradného merania hmotnosti a nápravových zaťažení
cestných vozidiel je aktuálne v štádiu zabezpečenia technickej spôsobnosti váh, čo znamená,
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že na základe požiadavky Správy ciest KSK dodávateľ váh zabezpečil preštítkovanie
koncentrátora a rovno preštítkovanie 12 kusov plošín v zmysle zákona o metrológii tak, ako
to bolo konštatované v rozhodnutí Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
Dňa 14. 01. 2020 bola na základe výsledku verejného obstarávania vystavená objednávka na
overenie 12 kusov plošín. Kópia objednávky bola doručená dodávateľovi váh firme Petrimex,
ktorá zabezpečí fyzicky prevoz váh na SLM a zároveň po overení budú doručené Správe ciest
KSK.
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenia v plnení v ročnom intervale.
2.

Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí
s aktuálnym stavom
k termínu 09. 12. 2019

Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Zrušené uznesenia zastupiteľstva

Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktoré zrušilo predchádzajúce
uznesenie
6 z 1. ustanovujúceho zasad. zo dňa 09.01.2006 341/2007 zo dňa 29. 10. 2007
34 z
2. zasadnutia zo dňa 06. 02. 2006
341/2007 zo dňa 29. 10. 2007
35 z
2. zasadnutia zo dňa 06. 02. 2006
341/2007 zo dňa 29. 10. 2007
73 zo 4. zasadnutia zo dňa 03. 04. 2006
611/2009 zo dňa 16. 02. 2009
77 z
5. mimoriad. zasad. zo dňa 01. 06. 2006 202/2006 zo dňa 11. 12. 2006
78 z
5. mimoriad. zasad. zo dňa 01. 06. 2006 201/2006 zo dňa 11. 12. 2006
260 z 11. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2007
437/2008 zo dňa 28. 04. 2008
265 z 11. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2007
373/2007 zo dňa 10. 12. 2007
294 z 12. zasadnutia zo dňa 11. 06. 2007
371/2007 zo dňa 10. 12. 2007
313 z 13. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2007
471/2008 zo dňa 23. 06. 2008
315 z 13. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2007
541/2008 zo dňa 27. 10. 2008
352 zo 14. zasadnutia zo dňa 29. 10. 2007
438/2008 zo dňa 28. 04. 2008
368 z 15. zasadnutia zo dňa 10. 12. 2007
396/2008 zo dňa 18. 02. 2008
410 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
317/2016 zo dňa 22. 02. 2016
433 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
634/2009 zo dňa 27. 04. 2009
438 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
584/2008 zo dňa 08. 12. 2008
440 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
117/2010 zo dňa 28. 06. 2010
536 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
633/2009 zo dňa 27. 04. 2009
537 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
747/2009 zo dňa 24. 08. 2009
542 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
194/2010 zo dňa 06. 12. 2010
575 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
692/2009 zo dňa 22. 06. 2009
582 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
610/2009 zo dňa 16. 02. 2009
595 z 23. zasadnutia zo dňa 16. 02. 2009
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
637 z 24. zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009
747/2009 zo dňa 24. 08. 2009
651 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
668 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
669 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
670 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
671 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
672 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
674 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
675 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
3.

676 z
677 z
678 z
717 z
719 z
741 z
743 z
746 z
751 z

25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009

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

Prehľad uznesení vypustených zo sledovania

Por.
číslo
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Vypustené
zo sledovania

uznesenia

zastupiteľstva Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktorým
súhlasilo
vypustiť
zo sledovania predchádzajúce
uznesenie
24/2006 z 2. zasadnutia zo dňa 06. 02. 2006
Projekt nebol schválený (august
2006
7.
rokovanie
Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
28. 08. 2006).
66/2006 zo 4. zasadnutia zo dňa 03. 04. 2006 271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
67/2006 zo 4. zasadnutia zo dňa 03. 04. 2006 354/2007 zo dňa 10. 12. 2007
204/2006 z 9. zasadnutia zo dňa 11. 12. 2006
13/2010 zo dňa 08. 02. 2010
218/2007 z 10. zasadnutia zo dňa 26. 02. 2007
401/2008 zo dňa 28. 04. 2008
220/2007 z 10. zasadnutia zo dňa 26. 02. 2007
627/2013 zo dňa 21. 10. 2013
221/2007 z 10. zasadnutia zo dňa 26. 02. 2007
443/2008 zo dňa 23. 06. 2008
282/2007 z 12. zasadnutia zo dňa 11. 06. 2007
15/2018 zo dňa 07. 03. 2018
362/2007 z 15. zasadnutia zo dňa 10. 12. 2007
15/2018 zo dňa 07. 03. 2018
384/2008 zo 16. zasadnutia zo dňa 18. 02. 2008
13/2010 zo dňa 08. 02. 2010
389/2008 zo 16. zasadnutia zo dňa 18. 02. 2008 509/2008 zo dňa 27. 10. 2008
415/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008 645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
416/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008 645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
417/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008 645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
418/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008 645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
419/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008 645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
420/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008 645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
421/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008 645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
422/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008 242/2015 zo dňa 24. 08. 2015
423/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008 503/2012 zo dňa 17. 12. 2012
453/2008 z 18. zasadnutia zo dňa 23. 06. 2008 220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
454/2008 z 18. zasadnutia zo dňa 23. 06. 2008 138/2018 zo dňa 17. 12. 2018
484/2008 z 19. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2008
15/2018 zo dňa 07. 03. 2018
525/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008 551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
526/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008 551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
527/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008 551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
528/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008 551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
530/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008 220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
560/2008 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008 220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
565/2008 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008 225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

574/2008 z
593/2009 z
621/2009 z
623/2009 z
654/2009 z
656/2009 z
662/2009 z
714/2009 z
716/2009 z
727/2009 z
728/2009 z
740/2009 z
755/2009 z
761/2009 z
763/2009 z

22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
23. zasadnutia zo dňa 16. 02. 2009
24. zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009
24. zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009
25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009
27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009
27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009

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 bolo prijatých spolu 637
uznesení. Z tohto počtu:
 uznesenia na vedomie – 187
 uznesenia evidenčne vedené ako splnené, vrátane uznesení, ktorými boli schválené
prerokované návrhy, správy, resp. informácie – 389
 uznesenia v stave realizácie – 5
 uznesenia zrušené – 25
 uznesenia vypustené zo sledovania – 31.
1.

Prehľad uznesení v realizácii

7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 6. 12. 2010
Číslo a názov uznesenia
182/2010
Investičný profil Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
V rámci spolupráce v oblasti podpory Investičného profilu Košického kraja bolo realizované
pracovné stretnutie s predstaviteľmi agentúry SARIO. Na stretnutí boli prezentované
možnosti rozvoja spolupráce KSK a agentúry SARIO, aktuálne podporné programy pre
podnikateľské subjekty a možnosti spoločnej prezentácie Investičného profilu Košického
kraja na zahraničných podujatiach. Následne sa zástupcovia KSK zúčastnili na prezentácii
organizovanej agentúrou SARIO v Prešove. Obsahom prezentácie boli detailné informácie
o aktuálnych podporných programoch a tematických oblastiach podpory pre podnikateľské
subjekty na Slovensku a možnosti ich využívania v špecifických teritóriách. Výstupy využíva
KSK na pracovných rokovaniach so zástupcami podnikateľov a potenciálnymi investormi.
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Zástupcovia KSK sa ďalej zúčastnili na podujatí organizovanom Britskou obchodnou
komorou, s ktorou nadviazali aktívnu spoluprácu.
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.

9. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 18. 4. 2011
Číslo a názov uznesenia
238/2011
Koncepcia rozvoja kreatívnej ekonomiky v Košickom samosprávnom kraji
Stav realizácie
KSK v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. a odborníkmi
kreatívneho priemyslu pripravil projekt kreatívneho centra, ktorý KSK plánuje vybudovať
v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach. Dňa 09. 12. 2019 bola zaslaná žiadosť o nenávratný
príspevok na Ministerstvo kultúry SR v rámci výzvy IROP (Prioritná os 3 - Mobilizácia
kreatívneho potenciálu v regiónoch).
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.
2. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí s aktuálnym stavom k termínu
09. 12. 2019
Por. Zrušené uznesenia zastupiteľstva
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

44/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
69/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
70/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
71/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
72/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
73/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
75/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
98/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010
120/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010
143/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
258/2011 z 9. zasadnutia zo dňa 18. 04. 2011
269/2011 z 10. zasadnutia zo dňa 20. 06. 2011
298/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011
299/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011
300/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011
301/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011
302/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011
341/2011 z 12. zasadnutia zo dňa 17. 10. 2011
418/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
450/2012 zo 16. zasadnutia zo dňa 25. 06. 2012
475/2012 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2012
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Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktoré zrušilo predchádzajúce
uznesenie
500/2012 zo dňa 22. 10. 2012
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
86/2014 zo dňa 30. 06. 2014
410/2012 zo dňa 16. 04. 2012
356/2011 zo dňa 12. 12. 2011
524/2013 zo dňa 25. 02. 2013
475/2012 zo dňa 27. 08. 2012
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
420/2012 zo dňa 16. 04. 2012
499/2012 zo dňa 22. 10. 2012
161/2018 zo dňa 17. 12. 2018
616/2013 zo dňa 26. 08. 2013

22.
23.
24.
25.

476/2012 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2012
500/2012 z 18. zasadnutia zo dňa 22. 10. 2012
616/2013 z 23. zasadnutia zo dňa 26. 08. 2013
635/2013 z 25. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2013

594/2013 zo dňa 24. 06. 2013
617/2013 zo dňa 26. 08. 2013
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
161/2018 zo dňa 17. 12. 2018

3. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania
Por. Vypustené
číslo zo sledovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

uznesenia

zastupiteľstva Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktorým zastupiteľstvo súhlasilo
vypustiť
zo
sledovania
predchádzajúce uznesenie
11/2009 z ustanovujúceho zasadnutia zo dňa 225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
14. 12. 2009
21/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010 150/2010 zo dňa 18. 10. 2010
29/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010 225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
30/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010 225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
31/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010 225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
32/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010 225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
33/2010 z
2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
67/2010 z
3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010 225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
103/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010 124/2010 zo dňa 30. 08. 2010
133/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010 548/2013 zo dňa 29. 04. 2013
134/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010 150/2010 zo dňa 18. 10. 2010
136/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010 319/2011 zo dňa 17. 10. 2011
161/2010 zo 6. zasadnutia zo dňa 18. 10. 2010 380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
162/2010 zo 6. zasadnutia zo dňa 18. 10. 2010 380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
165/2010 zo 6. zasadnutia zo dňa 18. 10. 2010 319/2011 zo dňa 17. 10. 2011
223/2011 z 8. zasadnutia zo dňa 21. 02. 2011 380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
236/2011 z 9. zasadnutia zo dňa 18. 04. 2011 557/2017 zo dňa 23. 10. 2017
331/2011 z 12. zasadnutia zo dňa 17. 10. 2011 454/2012 zo dňa 27. 08. 2012
393/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012 311/2016 zo dňa 22. 02. 2016
396/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012 311/2016 zo dňa 22. 02. 2016
397/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012 271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
401/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012 271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
402/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012 271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
403/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012 271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
404/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012 271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
414/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012 524/2013 zo dňa 25. 02. 2013
438/2012 zo 16. zasadnutia zo dňa 25. 06. 2012 627/2013 zo dňa 21. 10. 2013
467/2012 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2012 627/2013 zo dňa 21. 10. 2013
559/2013 z 21. zasadnutia zo dňa 29. 04. 2013 289/2015 zo dňa 07. 12. 2015
609/2013 z 23. zasadnutia zo dňa 26. 08. 2013 289/2015 zo dňa 07. 12. 2015
624/2013 z 24. zasadnutia zo dňa 30. 09. 2013
49/2014 zo dňa 28. 04. 2014
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IV. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r.
2013 – 2017
V tomto volebnom období na 25. zasadnutiach zastupiteľstva bolo prijatých spolu 575
uznesení. Z tohto počtu:
 uznesenia na vedomie – 178
 uznesenia evidenčne vedené ako splnené, vrátane uznesení, ktorými boli schválené
prerokované návrhy, správy, resp. informácie – 322
 uznesenia v stave realizácie – 36
 uznesenia zrušené – 30
 uznesenia vypustené zo sledovania – 8
 nepodpísané uznesenie – 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 splneného uznesenia

19. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 17. 10. 2016
Číslo a názov uznesenia
429/2016
Prevod vlastníctva pozemkov v Strážskom
Stav realizácie
V katastri nehnuteľností bol dňa 10. 01. 2020 povolený vklad vlastníckeho práva v prospech
kupujúcich.
Uznesenie splnené.
2.

Prehľad uznesení v realizácii

7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 13. 10. 2014
Číslo a názov uznesenia
137/2014
Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky
2015 – 2020
Stav realizácie
Od posledného plnenia vo februári 2019 bolo zatiaľ zrealizované nasledovné:
KSK prebralo záštitu nad lokálnymi stretnutiami vzdelávania You(th) Decide!. Stretnutia boli
zamerané na posilnenie občianskej angažovanosti a participácie na verejnom rozhodovaní
mladých ľudí z Košického kraja. V septembri 2019 KSK začal realizovať inovatívnu
vzdelávaciu Koncepciu OpenLab, fungujúcu na princípoch open source a demokratickej
spoločnosti na SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach – výstupy budú prezentované koncom
školského roka 2019/2020. Na odbore školstva bola vytvorená neformálna pracovná skupina
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v rámci rozvoja práce s mládežou. Cieľom stretnutí bolo rozdelenie úloh pri práci s mládežou,
aktualizácia kontaktov na koordinátorov a predsedov žiackych školských rád (ŽŠR), ktorí sú
kľúčovými aktérmi pri zvýšení participácie mladých ľudí Košického kraja.
V rámci podpory aktívnej spolupráce bolo podpísané Memorandum o spolupráci s 3
organizáciami zameranými na neformálne vzdelávanie: Rozbehni sa! Academy, DOFE, Rada
mládeže Košického kraja (RMKK). Úrad KSK vytvoril priestor pre realizáciu
podnikateľských nápadov a následný mentoring, zrealizoval rôzne aktivity v rámci zvýšenia
povedomia o prínose a možnostiach neformálneho vzdelávania, ale tiež v rámci podpory
občianskej participácie mládeže a poskytnutia informácií o programoch Erasmus+, zapojenie
žiakov do aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického kraja a ďalšie.
Dňa 15. 11. 2019 prebehlo slávnostné oceňovanie žiakov predsedom KSK pri príležitosti Dňa
študentstva 2019. Predseda KSK, Ing. Rastislav Trnka ocenil žiakov stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v oblastiach vedomostí, zručností, kreativity, práce
v kultúrnych, v dobročinných a dobrovoľníckych aktivitách, za výsledky v súťažiach na
národnej a medzinárodnej úrovni, za oblasť participácie, účasti a postojov na verejnom živote
a v športových súťažiach. Dňa 12. 12. 2019 sa pre žiakov stredných škôl konalo v spolupráci
s KSK interaktívne predstavenie zamerané na protidrogovú tematiku s názvom The dark trip/
The light trip, ktorej sa zúčastnilo okolo 700 žiakov.
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.

10. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 20. 4. 2015
Číslo a názov uznesenia
209/2015
Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020
Stav realizácie
Monitorovanie a vyhodnocovanie stratégie je realizované prostredníctvom zadefinovaných
indikátorov plnenia, ktoré pozostávajú z výsledkových a dopadových ukazovateľov.
Výsledkové ukazovatele poskytujú prehľad o aktivitách, ktoré napomáhajú napĺňať
stanovené ciele:
Cieľ č. 1 Zatraktívniť krajinu a prírodné prostredie, podporiť infraštruktúru a zabezpečiť
prínos primárnej ponuky pre vznik nových produktov v cestovnom ruchu: v rámci tohto cieľa
sú sledované projekty zamerané na skvalitnenie infraštruktúry cestovného ruchu, ktorá je
základom pre rozvoj cestovného ruchu. V roku 2019 bolo v rámci výziev programu Terra
Incognita podporených KSK 14 projektov prevažne v oblasti kultúrneho cestovného ruchu.
Projekty obnovy cykloturistického značenia boli realizované miestnymi organizáciami najmä
v Slovenskom raji a na Gemeri.
Cieľ č. 2 Zvýšiť spoločný prospech aktérov v cestovnom ruchu vrátane podnikateľov
zlepšením spolupráce a vzájomnej podpory: uvedený cieľ má za úlohu zlepšiť postavenie
profesijných organizácií cestovného ruchu (OCR). Sleduje sa vývoj OCR z hľadiska
zapojených aktérov v týchto organizáciách, finančného zabezpečenia, prepojenia sektorových
iniciatív členov a tvorbu produktov cestovného ruchu. V roku 2019 pôsobili na území KSK 4
oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) a 1 krajská organizácia cestovného ruchu
(Košice Región Turizmus), ktorej členmi sú KSK a 3 OOCR.
Pri porovnávaní
s predchádzajúcim obdobím došlo k stabilizácii počtu členov OCR, k lepšiemu finančnému
postaveniu organizácií prostredníctvom vyšších členských príspevkov a vyššej štátnej dotácii.
V rámci ponúkaných produktov cestovného ruchu v roku 2019 dominovali jednodňové výlety
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(autobusom, vlakom), či už za atraktivitami alebo podujatiami. Z úrovne KSK boli navrhnuté
nové cykloturistické produkty pre oblasť Zemplínskej šíravy a okolia.
Cieľ č.3 Zvýšiť efektívnosť marketingu Košického kraja ako atraktívneho cieľa pre turistov:
výsledkový ukazovateľ sledovaný v rámci cieľa č. 3 je zameraný na zlepšenie propagácie
ponuky prostredníctvom netradičných propagačných kampaní s využitím moderných
technológií a globálnych internetových médií. V predchádzajúcom roku boli popri
zaužívaných propagačných nástrojov (bilboardy, tlačené materiály, printové a elektronické
média, web stránky, infocesty pre novinárov a touoperátorov, účasti na veľtrhoch) využívané
najmä propagačné videá, blogy a hashtagy.
Cieľ č. 4 Zvýšiť atraktívnosť odvetvia cestovného ruchu pre pracovníkov aj ďalšie investície
v Košickom kraji: z úrovne KSK bola v predchádzajúcom roku nadviazaná spolupráca
s Fakultou BERG Technickej univerzity v Košiciach s cieľom získavania dát potrebných pre
rozhodovanie a plánovanie v trhových podmienkach cestovného ruchu, tzv. Destination
business intelligence system (platforma DBIS). Dopadové ukazovatele poskytujú informáciu
o výkonnosti cestovného ruchu v kraji prostredníctvom dát z ubytovacej štatistiky.
Momentálne sú dostupné údaje za obdobie I.-III. kvartál 2019. Za toto obdobie sa ubytovalo
v ubytovacích zariadeniach v Košickom kraji 350 615 návštevníkov (nárast oproti rovnakému
obdobiu v roku 2018 +17%), počet prenocovaní dosiahol 829 027 (nárast oproti rovnakému
obdobiu v roku 2018 +26%), priemerná doba prenocovania 2,4 noci. Celkový podiel KSK na
počte návštevníkov celej SR bol na úrovni 7,1% a podiel prenocovaní bol na úrovni 5,9%.
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.

12. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 24. 8. 2015
Číslo a názov uznesenia
250/2015
Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji
Stav realizácie
V rámci projektu KapaCITY - podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni sa KSK
zúčastnil v decembri 2019 na študijnej ceste v Brne. Obsahom študijnej cesty bolo stretnutie
so zástupcami Magistrátu mesta Brno – Odbor sociální péče a Tlačový odbor s cieľom
predstavenia fungovania aktivít magistrátu v oblasti integrácie cudzincov a kľúčových
partnerov; stretnutie so zástupcami Centra pre cudzincov Juhomoravského kraja a so
zástupcom výskumnej spoločnosti SocioFactor – s pánom Danom Topinkom, ktorého cieľom
bolo predstavenie fungovania, agendy, služieb, kľúčových partnerov, spolupráca
s výskumníkmi pri tvorbe stratégií a evaluácii integračných projektov.
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.

13. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 19. 10. 2015
Číslo a názov uznesenia
273/2015
Informatívna správa o zapojení sa Košického samosprávneho kraja do programu technickej
pomoci ELENA
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Stav realizácie
Podpísanie zmluvy medzi EIB a KSK je vo finálnej fáze. Stretnutie ohľadne zmluvy medzi
nezávislou právnou spoločnosťou a predsedom KSK prebehlo v 3. januárovom týždni.
V najbližšom období prebehne podpísanie zmluvy a následne odoslanie do EIB na prípravu
konečnej verzie zmluvy a následný podpis oboma stranami.
Predpokladaný termín je 1 kvartál 2020.
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.

14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 7. 12. 2015
Číslo a názov uznesenia
295/2015
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie
2016 – 2022
Stav realizácie
Bol vypracovaný materiál v rámci pravidelného vyhodnocovania PHSR za rok 2018, ktorý
bol zverejnený na webovej stránke Košického samosprávneho kraja.
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
297/2015, 631/2013
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
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
Stav realizácie
Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo stratégie bolo predložené
na 15. zasadnutie Zastupiteľstva KSK dňa 09. 12. 2019.
Sledovanie oboch uznesení v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.

15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. 2. 2016
Číslo a názov uznesenia
317/2016
Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2016+
Stav realizácie
Na pôde KSK sa uskutočnilo pracovné rokovanie v oblasti podpory inovačného potenciálu
regiónu. Prezentované boli možnosti budúcej spolupráce s tvorcami všeobecného modelu
podpory regionálnych inovácií. V rámci Úradu KSK bola vytvorená pracovná skupina na
podporu inštitucionalizácie inovačného centra v Košickom kraji. K tvorbe inovácií prispieva
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aj implementácia viacerých tematických projektov, ktoré implementuje KSK a ním
zriadené/založené organizácie.
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
318/2016
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 – 2020
Stav realizácie
Informatívna správa o plnení koncepcie za rok 2019 bude prerokovaná na 17. zasadnutí
Zastupiteľstva KSK v mesiaci apríl 2020.
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.

16. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 25. 4. 2016
Číslo a názov uznesenia
351/2016
Priority zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020
Stav realizácie
Predmetný strategický dokument odráža kompetencie jednotlivých organizácií pôsobiacich
v oblasti zdravotníctva. Jednotlivé problémové oblasti boli v najväčšej možnej miere
eliminované. Materiál bol na úrovni opatrení a aktivít každoročne vyhodnocovaný. V ďalšom
období KSK vyvinie maximálne úsilie za účelom vypracovania nového strategického
dokumentu Priority zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2021 – 2025, ktorý bude
predložený na rokovanie Rady zdravia KSK a následne Zastupiteľstvu KSK.
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.

17. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 27. 6. 2016
Číslo a názov uznesenia
366/2016
Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja
Stav realizácie
KSK v spolupráci s ARR Košice, n. o. a odborníkmi kreatívneho priemyslu pripravil projekt
Kreatívneho centra, ktorý KSK plánuje vybudovať v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach.
Dňa 09. 12. 2019 bola zaslaná žiadosť o nenávratný príspevok na Ministerstvo kultúry SR
v rámci výzvy IROP (Prioritná os 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch).
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
372/2016
Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 2016 – 2020
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Stav realizácie
Správa o realizácii Akčného plánu bude prerokovaná na 17. zasadnutí Zastupiteľstva KSK
v mesiaci apríl 2020. Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.

18. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. 8. 2016
Číslo a názov uznesenia
397/2016
Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike
Stav realizácie
Klastrom IT Valley podaný projekt cezhraničnej spolupráce bol schválený a vďaka tomu
10 stredných škôl pôsobiacich na území KSK získalo do dlhodobého užívania
30 programovateľných LEGO sád (LEGO MIDSTORM EDUCATION). Tie umožňujú
jednotlivým školám lepšie a zaujímavejšie vzdelávať žiakov a priviesť ich tak nenásilným
spôsobom k programovaniu. Výber škôl podliehal otvorenej súťaži, pričom z celkového počtu
20 zapojených škôl vybrala Správna rada IT Valley 10 škôl. Sledovanie uznesenia v ročnom
intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
403/2016
Spolufinancovanie projektu Technickej pomoci SO pre IROP v programovom období 2014 –
2020
Stav realizácie
V novembri 2018 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, ktorej účelom je spolufinancovanie schváleného projektu s názvom „Technická
pomoc SO pre IROP KSK 2018 - 2019“. Celková výška nenávratného príspevku činí
506 406,24 EUR, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu
aktivít projektu. K 08. 01. 2020 boli na riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zaslané 3 žiadosti o platbu v rámci projektu
Technická pomoc SO pre IROP KSK 2018 – 2019. Hlavnou aktivitou tohto projektu je
personálne zabezpečenie – mzdové výdavky zamestnancov. Refundácia finančných
prostriedkov vo výške 95% z celkových oprávnených výdavkov činí 447 695,20 EUR.
Záverečná žiadosť o platbu spolu so záverečnou monitorovacou správou projektu bude
spracovaná a zaslaná na riadiaci orgán do konca februára 2020. Záverečná žiadosť o platbu
bude zahŕňať mzdové výdavky zamestnancov SO IROP za obdobie október 2019 – december
2019. K finančnému ukončeniu projektu dôjde po schválením záverečnej žiadosti o platbu
riadiacim orgánom. Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.

19. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 17. 10. 2016
Číslo a názov uznesenia
418/2016
Kreatívne centrum Košického kraja – investičný zámer
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Stav realizácie
KSK v spolupráci s ARR Košice, n. o. a odborníkmi kreatívneho priemyslu pripravil projekt
Kreatívneho centra, ktorý KSK plánuje vybudovať v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach.
Dňa 09. 12. 2019 bola zaslaná žiadosť o nenávratný príspevok na Ministerstvo kultúry SR
v rámci výzvy IROP (Prioritná os 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch).
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
419/2016
Nové kreatívne dielne a učebné priestory pre Školu úžitkového výtvarníctva Košice –
investičný zámer
Stav realizácie
Nebola zverejnená nová výzva IROP, v rámci ktorej by bolo možné tento projekt zrealizovať.
V rámci Úradu KSK sa prehodnocuje nakladanie s uvedenou nehnuteľnosťou.
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.

20. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 05. 12. 2016
Číslo a názov uznesenia
440/2016
Spolufinancovanie projektu ELISE – European Life Science Ecosystems
Stav realizácie
Zástupcovia projektového konzorcia sa zúčastnili pracovného stretnutia v inovačnej agentúre
ASTER v Bologni. Cieľom bol tréning, získanie expertízy a výmena skúseností pre
nastavenie inovatívnych nástrojov v podmienkach regiónov. V ďalšej fáze implementácie
projektu boli spracované odporúčania pre inkorporáciu nástrojov podpory inovácií do
strategických dokumentov KSK. V rámci implementácie projektu prebiehalo aj sieťovanie
príslušných regionálnych aktérov z Košického kraja s cieľom budúceho využitia výstupov
a odporúčaní projektu. Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
441/2016
IRI index regionálnej identity, metodika tvorby a vyhodnocovania indexu
Stav realizácie
Uskutočnilo sa vyhodnotenie IRI v rámci pravidelného vyhodnocovania PHSR za rok 2018,
ktoré bolo zverejnené na webovej stránke kraja. Sledovanie uznesenia v ročnom intervale
pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.
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21. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 20. 2. 2017
Číslo a názov uznesenia
460/2017
Realizácia prvostupňovej kontroly slovenských žiadateľov v rámci projektu Fond malých
projektov na Košickom samosprávnom kraji
Stav realizácie
Dňa 01. 09. 2019 začala realizácia prvostupňovej kontroly slovenských prijímateľov v rámci
Fondu malých projektov, kontrola trvá doposiaľ. Sledovanie uznesenia v ročnom intervale
pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
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
Stav realizácie
Stavebné práce sú v realizácii. Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
465/2017
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov –
Košice
Stav realizácie
Prebieha prvá ex-ante kontrola na riadiacom orgáne pred vyhlásením verejného obstarávania
na dodávateľa stavebných prác.
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
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
Stav realizácie
Stavebné práce sú v realizácii. Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
467/2017
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R010 II/582 Michalovce – Sobrance
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Stav realizácie
Projekt v realizácii. Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
469/2017, 445/2016
Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 445/2016
z 20. zasadnutia konaného dňa 5. decembra 2016
Schválenie spolufinancovania na zabezpečenie vypracovania strategických dokumentov pre
oblasť dopravy v rámci výzvy IROP, prioritnej osi Bezpečná a ekologická doprava
v regiónoch
Stav realizácie
Dňa 27. 11. 2019 sa uskutočnila pravidelná mesačná porada pracovnej skupiny pre projekt
Plán udržateľnej mobility Košického kraja. Dňa 04. 12. 2019 sa na Magistráte mesta Košice
uskutočnilo prerokovanie pracovného návrhu strategického materiálu Plán udržateľnej
mobility Košického kraja. Na rokovaní boli spracovateľom prezentované návrhy opatrení
vo verejnej doprave a v dopravnej infraštruktúre. Zúčastnení mohli podávať pripomienky
a návrhy, ktoré boli následne posúdené a podľa vyhodnotenia aj zapracované do celkového
výstupu. Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.

24. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 21. 8. 2017
Číslo a názov uznesenia
544/2017
Spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázia, Opatovská
cesta 7, Košice“ v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy
OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Stav realizácie
Od neúspešného predloženia projektu nebola vyhlásená výzva, do ktorej by sa mohla škola
zapojiť. Projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy, ktorou škola
disponuje, bude využitá pri investičných akciách, ktoré sú plánované v rozpočte KSK na
obdobie 2020-2022.
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
552/2017, 303/2015
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.
Stav realizácie
Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.
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25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. 10. 2017
Číslo a názov uznesenia
564/2017
Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – IROP, Prioritná os 2: Ľahší
prístup k efektívnym a kvalitnejším sociálnym službám
Stav realizácie
Projekt (žiadosť o nenávratný finančný príspevok) s názvom ,,Cesta do komunity“ v rámci
I ROP 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. Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
575/2017
Správa o vyhotovení žiadosti o technickú pomoc ELENA
Stav realizácie
Technická pomoc v rámci projektu ELENA bola schválená dňa 03. 10. 2019 vo výške
1 440 000 €. Sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení v ročnom intervale.
3.

Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí s aktuálnym stavom
k termínu 09. 12. 2019
Por. Zrušené uznesenia zastupiteľstva
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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
80/2014 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
151/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
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
266/2015 z 12. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2015
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
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Číslo uznesenia zastupiteľstva,
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
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
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
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
387/2016 zo dňa 27. 06. 2016
266/2015 zo dňa 24. 08. 2015
389/2016 zo dňa 27. 06. 2016
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
388/2016 zo dňa 27. 06. 2016
389/2016 zo dňa 27. 06. 2016
390/2016 zo dňa 27. 06. 2016

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

374/2016 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 06. 2016
387/2016 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 06. 2016
388/2016 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
549/2017 z 24. zasadnutia zo dňa 21. 08. 2017
550/2017 z 24. zasadnutia zo dňa 21. 08. 2017
560/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017
561/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017
572/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017

46/2018 zo dňa 07. 03. 2018
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
389/2016 zo dňa 21. 08. 2017
47/2018 zo dňa 07. 03. 2018
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
229/2019 zo dňa 24. 06. 2019
229/2019 zo dňa 24. 06. 2019
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019

4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania
Por. Vypustené uznesenia zastupiteľstva zo
číslo sledovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

47/2014 z 3. zasadnutia zo dňa 24. 02. 2014
116/2014 zo 6. zasadnutia zo dňa 25. 08. 2014
191/2015 z 9. zasadnutia zo dňa 16. 02. 2015
331/2016 z 15. zasadnutia zo dňa 22. 02. 2016
399/2016 z 18. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2016
422/2016 z 19. zasadnutia zo dňa 17. 10. 2016
462/2017 z 21. zasadnutia zo dňa 20. 02. 2017
464/2017 z 21. zasadnutia zo dňa 20. 02. 2017

Číslo uznesenia zastupiteľstva,
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 12. zasadnutiach zastupiteľstva bolo prijatých spolu 331
uznesení. Z tohto počtu:
 uznesenia na vedomie – 125
 uznesenia evidenčne vedené ako splnené, vrátane uznesení, ktorými boli schválené
prerokované návrhy, správy, resp. informácie – 129
 uznesenia v stave realizácie – 66
 uznesenie zrušené – 5
 uznesenia vypustené zo sledovania – 1
 nepodpísané uznesenia – 5 uznesení: č. 45/2018 – Informatívna správa o pripravovanom
projekte Krajskej futbalovej ligy, č. 50/2018 – Voľba predsedu Zdravotnej komisie
Zastupiteľstva KSK pre 5. volebné obdobie (2017 – 2020), 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 KSK
využil svoje právo a uznesenia nepodpísal z dôvodu nevýhodnosti. Uznesenie č. 217/2019
– Personálne zmeny v Komisii ÚPaŽP Zastupiteľstva KSK, v zmysle § 16 ods. 4
č. 302/2001 Z. z. predseda KSK využil svoje právo a uznesenie nepodpísal z dôvodu
rozporu so zákonom. Uznesenie č. 311/2019 – 2. Informácia o stave mosta M158 cez rieku
Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany, v zmysle § 16 ods. 4 č. 302/2001 Z. z.
predseda Košického samosprávneho kraja využil svoje právo a uznesenie nepodpísal
z dôvodu, že kraj už vykonal potrebné opatrenia, pracovné stretnutie už bolo
na podnet RÚ KSK a občania sú informovaní.
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1.

Prehľad o splnených uzneseniach

7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 27. 8. 2018
Číslo a názov uznesenia
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
Spôsob splnenia
Plnenie uznesenia je splnené prijatím Dodatku č. 5 – Regionálna stratégia výchovy
a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti KSK na 14. zasadnutí zastupiteľstva
v októbri 2019.
Uznesenie je splnené.

11. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 29. 04. 2019
Číslo a názov uznesenia
207/2019
Doba nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Košiciach pre

Spôsob splnenia
Dodatkami k nájomným zmluvám bola poskytovateľom zdravotnej starostlivosti upravená
doba nájmu na dobu neurčitú.
Uznesenie splnené.

12. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 24. 06. 2019
Číslo a názov uznesenia
221/2019
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na
obdobie 2. polroka 2019
Spôsob splnenia
Uznesenie bolo priebežne plnené. Plnenie plánu kontrolnej činnosti je v zmysle Pravidiel
kontrolnej činnosti ÚHK KSK zhodnotené v Správe o kontrolnej činnosti ÚHK KSK za rok
2019, predloženej na 16. zasadnutie Zastupiteľstva vo februári 2020.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
235/2019
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2019
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Spôsob splnenia
Do troch plánovaných zasadnutí bolo navrhovaných na prerokovanie celkovo 25 materiálov,
z ktorých bolo zastupiteľstvom prerokovaných 16 materiálov. Prerokovanie 4 materiálov bolo
presunuté a schválené v Rámcovej obsahovej náplni na I. polrok 2020. Zvyšných 5 materiálov
nebolo zaradených do zastupiteľstva. Zasadnutia zastupiteľstiev v II. polroku 2019 boli
obsahovo pripravované podľa rámcovej obsahovej náplne.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
236/2019
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019
Spôsob splnenia
Komisie v rámci schválených plánov úloh na II. polrok 2019 prerokovali všetky navrhované
body a tým rokovania komisií zastupiteľstva v II. polroku 2019 boli obsahovo pripravované
podľa plánov úloh komisií.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
240/2019
Prevod vlastníctva častí pozemku v Dobšinej
Spôsob splnenia
V katastri nehnuteľností bol dňa 13. 11. 2019 povolený vklad vlastníckeho práva v prospech
kupujúcich.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
241/2019
Prevod vlastníctva pozemku v Čiernej nad Tisou
Spôsob splnenia
V katastri nehnuteľností bol dňa 03. 12. 2019 povolený vklad vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho.
Uznesenie splnené.

13. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 26. 08. 2019
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
Spôsob splnenia
V roku 2019 bol vypracovaný, podpísaný a zverejnený dodatok k Zmluve o financovaní
medzi EIB a KSK z roku 2016, ktorý upravil zmluvné podmienky v súlade s uznesením
č. 251/2019.
Uznesenie splnené.
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14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 21. 10. 2019
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
Spôsob splnenia
Schválené dotácie boli poskytnuté úspešným žiadateľom a následne v zákonnej lehote
vyúčtované.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
282/2019
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa
Spôsob splnenia
ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov – zmeny v Registri
poskytovateľov sociálnych služieb boli vykonané.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
283/2019
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa
Spôsob splnenia
HARMONIA – DSS a zariadenie pre seniorov – zmeny v Registri poskytovateľov sociálnych
služieb boli vykonané.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
284/2019
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa
Spôsob splnenia
LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a DSS – zmeny v Registri
poskytovateľov sociálnych služieb boli vykonané.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
285/2019
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa
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Spôsob splnenia
VIA LUX – DSS a zariadenie pre seniorov – zmeny v Registri poskytovateľov sociálnych
služieb boli vykonané.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
303/2019
Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov
a kolektívy v roku 2019
Spôsob splnenia
Slávnostné ceremoniál udeľovania verejných ocenení osobnostiam KSK sa uskutočnil
dňa 14. 12. 2019.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
304/2019
Nájom nebytových priestorov pre IDS Východ, s. r. o.
Spôsob splnenia
Nájomná zmluva s IDS Východ, s.r.o. bola uzavretá dňa 27. 12. 2019.
Uznesenie splnené.

15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 09. 12. 2019
Číslo a názov uznesenia
308/2019
Personálne zmeny v Sociálnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Spôsob splnenia
Zmeny v komisii boli vykonané vo všetkých databázach.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
309/2019
Personálne zmeny v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja
Spôsob splnenia
Zmeny v komisii boli vykonané vo všetkých databázach.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
314/2019
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022
Spôsob splnenia
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.
Uznesenie splnené.
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Číslo a názov uznesenia
317/2019
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
Spôsob splnenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 bolo po podpise predsedu zaslané všetkým obciam,
poslancom zastupiteľstva, krajskej prokuratúre dňa 19. 12. 2019, vyvesené na úradnej tabuli
Úradu Košického samosprávneho kraja a zverejnené na webovej stránke Košického
samosprávneho kraja dňa 18.12.2019.
Uznesenie splnené.
2.

Prehľad uznesení v realizácii

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 – finančné prostriedky boli
poukázané na účet školy, škola dostala súhlas od KSK na začatie procesu verejného
obstarávania. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce – finančné
prostriedky boli poukázané na účet školy. Verejné obstarávanie bolo ukončené, v marci 2020
začne realizácia projektu.
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 k 31. 12. 2019 finančné prostriedky vo výške 25 973,39 € na spolufinancovanie
projektových aktivít:
1. Pre SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec zo sumy 9 921,48 €
určenej na spolufinancovanie: 3 844,03 €,
2. Pre SOŠ, Gemerská 1, Košice zo sumy 6 066,93 € určenej na spolufinancovanie: 1 875 €,
3. Pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice zo sumy
7 342,50 € určenej na spolufinancovanie: 4 516,13 €,
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: 7 369,13 €,
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
Projekt je v realizácii.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
99/2018
Spolufinancovanie
projektu „MOBI – Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný
karpatský región”
Stav realizácie
Projekt bol úspešný. V decembri 2019 bola podpísaná partnerská dohoda medzi hlavným
partnerom a KSK. Realizácia projektu sa začne v marci 2020.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
107/2018
Spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Druhá ex ante kontrola zo strany SIEA bola ukončená a v súčasnosti KSK pristupuje
k podpisu Zmluvy o dielo, ktorá bude predložená na následnú ex post kontrolu na SIEA.
Zmluva o dielo nadobudne účinnosť dňom po dni zverejnenia na webovej stránke prijímateľa
KSK.
Uznesenie v plnení.
29

7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 27. 8. 2018
Číslo a názov uznesenia
114/2018
Krajská futbalová liga
Stav realizácie
V 2. ročníku KFL je prihlásených 106 mužstiev, hrať sa bude v termínoch od 11. 01. 2020 do
15. 03. 2020 na ihriskách s umelou trávou v Michalovciach, v Trebišove, v Spišskej Novej
Vsi, v Košiciach, v Moldave nad Bodvou a v Sátoraljaújhely. Spolu je naplánovaných 214
zápasov. V spolupráci s VsFZ sú zabezpečené delegované osoby v rozsahu 1 hl. rozhodca a 2
asistenti – skupinové zápasy, 1 hl. rozhodca - vyraďovacia fáza.
Uznesenie v plnení.

8. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. 10. 2018
Číslo a názov uznesenia
131/2018
Program obnovy krajiny Košického kraja
Stav realizácie
Realizácia Programu sa uskutočňuje na základe prijatého akčného plánu Programu obnovy
krajiny Košického kraja na rok 2019 a v súčasnosti prebieha príprava Akčného plánu
Programu obnovy krajiny Košického kraja na rok 2020.
Uznesenie v plnení.

9. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 17. 12. 2018
Číslo a názov uznesenia
149/2018
Spolufinancovanie projektu Informačno – poradenské centrum pre EŠIF na Košického
samosprávneho kraja – 2. fáza
Stav realizácie
K Žiadosti o nenávratný finančný príspevok číslo NFP301010T882 pod názvom
„Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier“ pre 2. fázu projektu
IPC bola Zmluva o poskytnutí NFP č. 1311/2019 uzavretá dňa 12. 12. 2019, zverejnená bola
dňa 19. 12. 2019 a účinnosť nadobudla dňa 20. 12. 2019.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
161/2018
Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Rakovci nad Ondavou na základe obchodnej
verejnej súťaže
Stav realizácie
Pripravuje sa vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže.
Uznesenie v plnení.
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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
Bol vytvorený inštitucionálny rámec pre implementáciu POK v KSK (prijatý manažér
programu a koordinátor programu prostredníctvom ARR Košice, n. o.), prebiehala analýza
údajov – zber relevantných dát a informácií so zapájaním verejnosti a vytváranie databázy
(ARR Košice, n. o.), zvyšovalo sa povedomie a motivácia zainteresovaných o potrebe
revitalizovať krajinu (uskutočnili sa: medzinárodná konferencia, seminár pre odborníkov,
5 stretnutí pod názvom zriadenie vodných rád; pripravila sa súťaž pre stredné školy; zverejnili
sa informácie ohľadne POK prostredníctvom webovej stránky), uskutočnila sa aktivita
Integrovaná obnova krajiny (pripravoval sa strategický dokument Adaptačná stratégia na
zmenu klímy s návrhom adaptačných opatrení, manuál Obnov si svoj les/poľnohospodársku
pôdu/pozemok), zrealizovali sa pilotné projekty (dažďové záhrady v areáloch stredných škôl),
využila sa finančná schéma v rámci operačných programov (bol schválený projekt OSA).
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
Stav realizácie
Aktuálne prebieha oznamovanie delegovaných zástupcov z radov poslancov do rád škôl
a školských zariadení na nové funkčné obdobie.
Uznesenie v plnení.
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
Proces zazmluvnenia je ukončený, zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
nadobudla účinnosť 18. 12. 2019 a škola začína s implementáciou projektu a realizáciou
projektových aktivít od 04. 02. 2020. Zo sumy 4 040,48 eur určenej na spolufinancovanie
projektu neboli zatiaľ zo strany KSK poskytnuté finančné prostriedky.
Uznesenie v plnení.
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
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Stav realizácie
Projekt LIFE, ktorého pridruženým partnerom je aj KSK bol schválený, odbor projektov
a investícií Úradu KSK prevzal riadenie projektu. Chystá sa výberové konanie na manažéra
kvality ovzdušia s pôsobnosťou pre Košický kraj.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
206/2019
Nájom hnuteľného majetku pre BONA FIDE, o. z.
Stav realizácie
Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
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
Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
Uznesenie v plnení.

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
V procese realizácie.
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“
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Stavebné práce
– prebieha 2.ex ante kontrola stavebné práce boli zahájené
dňa 04. 11. 2019 . Stavebný dozor – realizuje sa. Technické zariadenia – súťaž bola
vyhlásená, vyhodnotená. Prebieha 2.ex ante kontrola. Poľnohospodárska technika pre
potreby výučby – prebehlo stanovenie predbežnej hodnoty zákazky. Prebieha 1.ex ante
kontrola.
Publicita projektu – prebieha kontrola na riadiacom orgáne.
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.
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 – kontrola ukončená, žiadosť o platbu
schválená.
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
opakovaná, vyhodnotená. Zariadenie a nábytok – súťaž je v príprave.
SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice – „Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ
technickej v Košiciach“
Stavebné práce – stavebné práce boli ukončené so zistenými nedostatkami, nedostatky
boli v termíne odstránené a stavba bola odovzdaná v decembri 2019. Stavebný dozor –
ukončené. Interiérové vybavenie učební – ukončené. Publicita projektu – verejné
obstarávanie ukončené. Vybavenie odborných učební – prebieha stanovenie predbežnej
hodnoty zákazky a príprava verejného obstarávania.
SOŠ, Ostrovského 1, Košice – „Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolventov
na trhu práce“
Stavebné práce – ukončené, odovzdané protokolárne. Stavebný dozor – ukončený.
Vybavenie učební – prebehlo stanovenie predbežnej hodnoty zákazky, verejné
bstarávanie je vo fáze prípravy.
SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice – „Brána do Tvojej profesijnej budúcnosti
Predbežná hodnota zákazky bola opätovne po zrušení verejného obstarávania stanovená,
dokumentácia k vyhláseniu verejného obstarávania bola zaslaná na 1.ex ante kontrolu.
SOŠ, Učňovská 5, Košice – Šaca – „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania na SOŠ,
Učňovská 5, Košice – Šaca“
Podpísaná zmluva s dodávateľom stavebných prác. Prebehla 2.ex ante kontrola.
Stavebné práce prebiehajú a predpokladá sa ich ukončenie do konca marca 2020. Stroje
a zariadenia – verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluvy s dodávateľmi sú podpísané,
dodávka prebehne do konca januára 2020.
SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec – „ Investícia do odborného
vzdelávania prispôsobeného regionálnym podmienkam trhu práce

33

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Materiálno – technické vybavenie učební a dielní - stroje dodané. Stroje a zariadenie pre
učebne – verejné obstarávanie ukončené, prebieha 2.ex ante kontrola na riadiacom
orgáne.
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 stanovila
predbežnú hodnotu zákazky, dokumentácia bola zaslaná na 1.ex ante kontrolu a škola
čaká na výsledok kontroly, aby vyhlásila verejné obstarávanie.
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. Na Slovensku je výhradný dodávateľ a pri určovaní
predbežnej hodnoty zákazky je problém s predložením 3 ponúk od 3 rôznych
dodávateľov.
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
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. Záverečná správa odoslaná na schválenie, mzdy
zamestnancov zatiaľ neboli uhradené, projekt je potrebné administratívne ukončiť.
SPŠ strojnícka, Komenského 2, Košice – „Modernizácia odborných učební“
Škole bolo doručené zamietavé stanovisko k žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
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.
SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – „Kvalitná prax, úspech k zamestnanosti“
Stavebné práce - ukončené verejné obstarávanie, uzavretá zmluva o dielo, na kontrole
riadiaceho orgánu. Stavebné práce začnú v januári 2020. Nákup strojov do dielní, IKT,
softvér a trenažér - prebieha stanovenie predbežnej hodnoty zákazky, dokumentácia bude
zaslaná na 1.ex ante kontrolu.
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.
a) nákup CNC stroja a sústruhu, verejné obstarávanie na 1.ex ante kontrole,
b) IKT, verejné obstarávanie na EKS, nákup nábytku a náradia. Stanovenie predbežnej
hodnoty zákazky ukončené, prebieha 2.ex ante kontrola.
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. Riadiaci orgán pripomienkoval
dokumentáciu pri 1.ex ante kontrole. Materiálno – technické vybavenie – zmena
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špecifikácie predmetu zákazky prerokovaná na riadiacom orgáne, verejné obstarávanie
je v procese prípravy, prebieha aktualizácia predbežnej hodnoty zákazky. Školský
nábytok – verejné obstarávanie ukončené, zmluva podpísaná, prebieha 2. ex ante
kontrola. Výťah – zrealizované, prebieha ex post kontrola na Riadiacom orgáne.
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 poslaný na Riadiaci orgán –
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V súčasnosti prebieha administratívna
kontrola žiadosti.
Uznesenie v plnení.
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 orgán
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Prebieha odborné hodnotenie 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) až 5, 7 až 12 a 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
239/2019
Návrh členov do orgánov občianskeho združenia BONA FIDE
Stav realizácie
Občianskemu združeniu BONA FIDE bolo v zmysle uznesenia oznámené 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 sa navrhuje sledovať v ročnom intervale.
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13. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 26. 08. 2019
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
Mandátna zmluva bola uzatvorená podľa ustanovenia § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), zverejnená na
úradnej tabuli KSK pod číslom 603/11/2019/6. Spoločnosť IDS Východ, s. r. o. bola založená
a základné imanie prevedené. Chod spoločnosti bude prvé dva roky financovaný KSK a PSK
v pomere 60:40. Plánované výdavky pre daný rok sú uvedené v príslušnom rozpočte KSK.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
257/2019
Spolufinancovanie projektu z operačného programu Efektívna verejná správa, Špecifický
cieľ 1.1
Stav realizácie
Projekt bol podaný dňa 15. 11. 2019 a v súčasnosti prebieha administratívna kontrola.
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
KSK v spolupráci s ARR Košice a odborníkmi kreatívneho priemyslu pripravil projekt
Kreatívneho centra, ktorý KSK plánuje vybudovať v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach.
Dňa 09. 12. 2019 bola zaslaná žiadosť o nenávratný príspevok na Ministerstvo kultúry SR
v rámci výzvy IROP (Prioritná os 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch).
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
266/2019
Nájom pozemkov pre mesto Krompachy
Stav realizácie
Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
268/2019
Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v Prakovciach na základe obchodnej verejnej
súťaže
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Stav realizácie
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená s termínom doručenia ponúk do 19. 12. 2019.
V stanovenom termíne boli doručené 2 ponuky. Komisia menovaná predsedom KSK
vyhodnotila súťaž dňa 20. 12. 2019 a odporučila ako najvhodnejší návrh Ing. Dušana Mráza
s kúpnou cenou 20 100 € a jej zaplatením do 1 dňa od prevzatia podpísanej zmluvy. Kúpna
cena bola zaplatená a do katastra nehnuteľností bude podaný návrh na vklad vlastníckeho
práva v prospech kupujúceho.
Uznesenie v plnení.

14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 21. 10. 2019
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
Poslanec zastupiteľstva bol vyzvaný na vyjadrenie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
278/2019
Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov
Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027
Stav realizácie
Po prieskume trhu KSK uzavrie úverovú zmluvu s vybranou bankovou inštitúciou a priebežne
bude úver čerpať.
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
Ukončenie poskytovania sociálnej služby SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie pre
seniorov a DSS k 31. 12. 2019. Vypracovaný dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine zariadenia
sociálnych služieb. Vykonanie zmien v Registri poskytovateľov sociálnych služieb.
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
Ukončenie poskytovania sociálnej služby IDEA – DSS k 31. 12. 2019. Vykonanie zmien
v Registri poskytovateľov sociálnych služieb. Predloženie potrebných finančných
prostriedkov na vykonanie nevyhnutých rekonštrukčných prác spojených s poskytovaním
služby.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
281/2019
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa
Stav realizácie
LÚČ – DSS – predloženie potrebných finančných prostriedkov na vykonanie nevyhnutých
rekonštrukčných prác spojených s poskytovaním služby.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
287/2019, 62/2014
Dodatok č. 5 – Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom
kraji
Stav realizácie
V stave plnenia.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
289/2019
Interný manuál procedúr pre Fond malých projektov
Stav realizácie
Na základe výsledkov Auditu z Maďarska (Directorate General for Audit of European Funds)
zo dňa 29. 10. 2019 bol Interný manuál procedúr pre Fond malých projektov aktualizovaný
a prepracovaný v zmysle požiadaviek Auditu. Interný manuál procedúr bol zaslaný na
Generálne riaditeľstvo pre audit európskych fondov dňa 19. 12. 2019 a bude opätovne
posúdený Audítorskou skupinou v 2.polovici februára 2020.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
290/2019
Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 – 2025 (2030)
Stav realizácie
Koncepcia prerokovaná november – december 2019 na úsekových poradách podľa
jednotlivých typov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so stanovením
východiskových úloh k postupnému napĺňaniu akčného plánu na jednotlivé roky.
Za sledované obdobie bol určený postup pri spracovaní profilových kariet rozvoja pre
jednotlivé organizácie/termín pre spracovanie profilových kariet rozvoja: 1.štvrťrok 2020;
bol nastavený systém evidencie návštevnosti od 1.1.2020 so zreteľom na vybrané indikátory
/v prvej etape pre regionálne knižnice a organizácie pre kultúrno-osvetovú činnosť/; bola
vytvorená interná databáza pre hodnotenie uskutočnených aktivít s osobitným sledovaním
ponúk pre mládež so zreteľom a diferenciáciou pre stredné školy; bola stanovená požiadavka
pri poskytovaní a pripravovaní kultúrnych služieb reflektovať regionálne špecifiká.
Uznesenie v plnení.
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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.
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 30. apríla 2020.
Uznesenie v plnení.
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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 30. apríla 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.
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
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pôsobnosti

Košického

Stav realizácie
Projekt bol podaný koncom mesiaca október 2019. Prebieha hodnotenie podaného projektu.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
305/2019
Nájom telocvične Hotelovej akadémie v Košiciach
Stav realizácie
Zmluva je predložená na podpis.
Uznesenie v plnení.

15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 09. 12. 2019
Číslo a názov uznesenia
310/2019
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Prijaté rozhodnutie, ktorým bola uložená pokuta bolo odoslané poslancovi.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
313/2019
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na
obdobie 1. polroka 2020
Stav realizácie
Uznesenie je priebežne plnené. Kontroly budú vykonávané podľa plánu pri súčasnom
dodržiavaní Pravidiel kontrolnej činnosti ÚHK KSK.
Uznesenie v plnení v polročnom intervale
Číslo a názov uznesenia
315/2019
Schválenie nenávratnej finančnej výpomoci pre mesto Prešov
Stav realizácie
KSK s mestom Prešov uzatvorí zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške 100.000 €.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
318/2019
Návrh na založenie obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s.
Stav realizácie
Príprava právnych dokumentov pre účely založenia obchodnej spoločnosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
319/2019
Založenie obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s.
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Stav realizácie
Príprava právnych dokumentov pre účely založenia obchodnej spoločnosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
320/2019
Založenie Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Hľadanie možností a prienikov zapojenia prijímateľov sociálnych služieb do Sociálneho
podniku, ako aj potenciál využitia služieb Sociálneho podniku v rámci zariadení sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Začiatkom roka 2020 sa bude zakladať Sociálny
podnik KSK, s.r.o.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
321/2019
Založenie Nadácie Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Po podpise predsedom KSK zašle zakladaciu listinu Nadácie Košického samosprávneho kraja
Ministerstvu vnútra SR.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
322/2019, 259/2019, 227/2019, 173/2019
Aktualizácia Uznesení
Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 259/2019,
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 eur určenej na
spolufinancovanie čerpaných: 2 271,14 eur.
2. Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice bolo zo sumy 11 698,08 eur učenej na
spolufinancovanie čerpaných: 3 509,42 eur.
3. Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce bolo zo sumy 10 522,69 eur
učenej na spolufinancovanie čerpaných: 0 eur.
4. Gymnázium, Alejová 1, Košice bolo zo sumy 9 197,32 eur učenej na spolufinancovanie
čerpaných: 2 759,20 eur.
5. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice bolo zo sumy 11 773,69 eur učenej na
spolufinancovanie čerpaných: 3 532,11 eur.
6. Gymnázium, Trebišovská 12, Košice bolo zo sumy 10 871,27 eur učenej na
spolufinancovanie čerpaných: 3 261,38 eur.
7. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves bolo zo sumy 9 141,06 eur učenej na
spolufinancovanie čerpaných: 2 742,32 eur.
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8. Gymnázium-Gimnázium, Z. Fábryho 1, Veľké Kapušany bolo zo sumy 7 327,15 eur
určenej na spolufinancovanie čerpaných: 2 198,14 eur.
9. Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance bolo zo sumy 7 910,22 eur určenej na
spolufinancovanie čerpaných: 2 373,07 eur.
10. Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce bolo zo sumy 7 240,51 eur určenej na
spolufinancovanie čerpaných: 2 172,15 eur.
11. Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou bolo zo sumy 6 797,44 eur
určenej na spolufinancovanie čerpaných: 2 039,23 eur.
12. Gymnázium, SNP 1, Gelnica bolo zo sumy 7 977,52 eur určenej na spolufinancovanie
čerpaných: 2 389,47 eur.
13. Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec bolo zo sumy 14 924,80 eur
určenej na spolufinancovanie čerpaných: 4 477,44 eur.
14. Gymnázium, Komenského 32, Trebišov bolo zo sumy 15 164,09 eur určenej na
spolufinancovanie čerpaných: 4 526,32 eur.
15. Stredná športová škola, Tr. SNP 104, Košice bolo zo sumy 9 576,30 eur určenej na
spolufinancovanie čerpaných: 0 eur.
16. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce bolo zo sumy 9 406,77 eur určenej na
spolufinancovanie čerpaných: 0 eur.
17. Gymnázium, Poštová 9, Košice bolo zo sumy 14 482,75 eur určenej na
spolufinancovanie čerpaných: 0 eur.
K 31.12.2019 bolo spolu poskytnutých 38 251,39 eur na spolufinancovanie uvedených
projektov škôl z rozpočtu KSK.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
323/2019
Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja v súvislosti s výzvou na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
OPĽZ PO1/2019/DOP/1.2. – 01 s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
Stav realizácie
V procese schvaľovania žiadosti škôl podaných v prvom kole 28. 10. 2019, v druhom kole
15. 01. 2020 a podávania žiadosti do tretieho kola 17. 02. 2020.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
327/2019
Spolufinancovanie projektu s názvom
ekosystémoch Košického kraja“

„Ochrana a obnova biodiverzity v

lesných

Stav realizácie
Projekt bol podaný dňa 15. 01. 2020.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
328/2019
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2020
Stav realizácie
Príprava zasadnutí zastupiteľstiev v I. polroku 2020 bude realizovaná v intenciách prijatého
uznesenia.
Uznesenie v plnení v polročnom intervale
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Číslo a názov uznesenia
329/2019
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020
Stav realizácie
Príprava zasadnutí komisií v I. polroku 2020 bude realizovaná v intenciách prijatého
uznesenia.
Uznesenie v plnení v polročnom intervale
Číslo a názov uznesenia
330/2019
Prevod vlastníctva pozemku v Košiciach pre Regnum Košice s. r. o.
Stav realizácie
Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
331/2019
Zmena účelového určenia budovy na Turgenevovej ulici 36 v Košiciach
Stav realizácie
Zmena účelového určenia budovy bude v katastri nehnuteľností zrealizovaná po rekonštrukcii
budovy na administratívne účely. Uznesenie sa navrhuje sledovať v ročnom intervale.
Uznesenie v plnení, navrhuje sa sledovať v ročnom intervale.
3.

Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí s aktuálnym stavom
k termínu 09. 12. 2019

Por. Zrušené uznesenia zastupiteľstva
číslo
1.
2.
3.
4.
5.

Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktoré zrušilo predchádzajúce
uznesenie
119/2018 zo 7. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2018 229/2019 zo dňa 24. 06. 2019
145/2018 z 9. zasadnutia zo dňa 17. 12. 2018 307/2019 zo dňa 09. 12. 2019
146/2018 z 9. zasadnutia zo dňa 17. 12. 2018 307/2019 zo dňa 09. 12. 2019
147/2018 z 9. zasadnutia zo dňa 17. 12. 2018 307/2019 zo dňa 09. 12. 2019
148/2018 z 9. zasadnutia zo dňa 17. 12. 2018 307/2019 zo dňa 09. 12. 2019

4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania
Por. Vypustené uznesenia zastupiteľstva zo
číslo sledovania
1.

129/2018 z 8. zasadnutia zo dňa
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Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktorým zastupiteľstvo súhlasilo
vypustiť
zo
sledovania
predchádzajúce uznesenie
270/2019 zo dňa 21. 10. 2019

Vysvetlivky
II. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2005 – 2009
1. Prehľad uznesení v realizácii (strana 6 – 8).
2. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí s aktuálnym stavom k termínu
09. 12. 2019 (strana 8 – 9).
3. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 9 – 10).
III. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2009 – 2013
1. Prehľad uznesení v realizácii (strana 10 – 11).
2. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí s aktuálnym stavom k termínu
09. 12. 2019 (strana 11 – 12).
3. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 12).
IV. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2013 – 2017
1. Prehľad splneného uznesenia (strana 13)
2. Prehľad uznesení v realizácii (strana 13 – 22).
3. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí s aktuálnym stavom k termínu
09. 12. 2019 (strana 22 – 23).
4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 23).
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
15. zasadnutí zastupiteľstva zo dňa 09. 12. 2019 (strana 24 – 28).
2. Prehľad uznesení v realizácii (strana 28 – 44)
3. Prehľad o zrušených uzneseniach spracovaný podľa evidenčného stavu uznesení
narastajúcim spôsobom podľa jednotlivých zasadnutí s aktuálnym stavom k termínu
09. 12. 2019 (strana 44).
5. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 44).

Košice 05. 02. 2020
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