Informácia
o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
V zmysle uznesenia č. 164/2019 schváleného na 10. zasadnutí zastupiteľstva
dňa 25. 02. 2019 sa predkladá prehľad o stave plnenia 1 uznesenia zo štvrtého volebného
obdobia a prehľad o stave plnenia 87 uznesení piateho volebného obdobia z celkového počtu
prijatých 388 uznesení.
Uznesenia z II., III. a IV. volebného obdobia budú predkladané v ročnom intervale
(č. 650/2009 v trojročnom intervale – jún 2021).

V. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
r. 2017 – 2022
5. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. 4. 2018
Číslo a názov uznesenia
83/2018
Spolufinancovanie projektu „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
na rok 2018“
Stav realizácie
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice – „Výmena bleskozvodu na
telocvični“ v sume 13 000 €, na ktorú boli vyčlenené finančné prostriedky z bežných
výdavkov na opravy z programu Vzdelávanie, bola zrealizovaná.
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce – škola dostala súhlas od KSK
so začatím procesu verejného obstarávania, verejné obstarávanie je v procese prípravy.
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 eur. Z rozpočtu KSK boli
poukázané k 5. 6. 2020 finančné prostriedky vo výške 31 127,35 € na spolufinancovanie
projektových aktivít:
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Pre SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec zo sumy 9 921,48 eur
určenej na spolufinancovanie: 3 844,03 eur,
2. Pre SOŠ, Gemerská 1, Košice zo sumy 6 066,93 eur určenej na spolufinancovanie:
1 875,00 eur,
3. Pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice zo sumy
7 342,50 eur určenej na spolufinancovanie: 5 140,54 eur,
4. Pre Spojenú školu Kollárova 17, Sečovce zo sumy 8 512,20 eur určenej na
spolufinancovanie: 4 498,09 eur,
5. Pre SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves zo sumy 9 940,79 eur určenej na
spolufinancovanie: 8 397,81 eur,
6. Pre SOŠ technickú, Partizánska 1, Michalovce zo sumy 6 871,95 eur určenej na
spolufinancovanie: 0,- eur,(odstúpenie od zmluvy)
7. Pre SOŠ technickú, Kukučínova 23, Košice zo sumy 7 206,67 eur určenej na
spolufinancovanie: 4 094,20 eur,
8. Pre SOŠ, Ostrovského 1, Košice zo sumy 6 262,62 eur určenej na spolufinancovanie:
1 644,94 eur,
9. Pre Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves zo sumy 9 602,03 eur určenej na
spolufinancovanie: 1 632,74 eur.
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
Dňa 11. 05. 2020 škola podala druhú projektovú správu do IMIS systému (IMIS –
Integrovaný, monitorovací a informačný systém) za projekt Cez renováciu k vzdelávaniu.
V súčasnosti sa dokončujú stavebné práce, zároveň sa rieši reklamácia na zatekanie budovy.
Začal sa proces verejného obstarávania na zariadenia a na audiotechniku.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
99/2018
Spolufinancovanie
projektu „MOBI – Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný
karpatský región”
Stav realizácie
Zmluva o financovaní bola podpísaná medzi riadiacim orgánom a hlavným partnerom
dňa 20. 2. 2020. Prebieha realizácia projektu. Prvé aktivity projektu boli kvôli mimoriadnej
situácii týkajúcej sa koronavírusu presunuté na september 2020.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
107/2018
Spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Zmluva o dielo bola podpísaná a následne zverejnená dňa 25. 05. 2020. Aktuálne sa podáva
hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu.
Uznesenie v plnení.
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7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 27. 8. 2018
Číslo a názov uznesenia
114/2018
Krajská futbalová liga
Stav realizácie
V dôsledku vyhlásenia núdzového stavu, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky
dňa 15. 3. 2020, došlo k zrušeniu finálového turnaja KFL – Zimného pohára predsedu KSK
v oboch kategóriách, a to VsFZ a ObFZ. Finálový turnaj je plánovaný v termíne 12. 07. 2020
na ihrisku s umelou trávou v Košiciach (Janigova ulica).
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
došlo k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania v školách a prevádzky školských
zariadení. Z uvedeného dôvodu sa plánovaná KFL – Študentská liga neuskutočnila.
Náhradný termín odohratia tejto časti KFL je možný v jesennom období, po nástupe žiakov
do škôl a školských zariadení.
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 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
Pre 2. fázu projektu IPC bola Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
podpísaná a zverejnená. Žiadosť o príspevok č. 1 bola odoslaná partnerom projektu na riadiaci
orgán dňa 05. 02. 2020. Žiadosť bola uhradená dňa 28. 05. 2020. Žiadosť o príspevok č. 2
bola predložená partnerovi projektu dňa 13. 05. 2020, dňa 25. 05. 2020 odoslaná partnerom
projektu na riadiaci orgán.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
161/2018
Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Rakovci nad Ondavou na základe obchodnej
verejnej súťaže
6

Stav realizácie
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená s termínom na predkladanie súťažných návrhov
do 18. 06. 2020 do 14.30 hod.
Uznesenie v plnení.

10. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 25. 02. 2019
Číslo a názov uznesenia
170/2019
Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického kraja na rok 2019
Stav realizácie
Plnenie akčného plánu za rok 2019 bolo uznesením č. 385/2020 zobraté na vedomie.
Uznesenie splnené.

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
Úrad KSK postupne oznamuje školám mená zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov.
Rady škôl majú zriadené: Školský internát, Medická 2, Košice, Konzervatórium Jozefa
Adamoviča a SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce. Pre ostatné tri ďalšie školy a školské
zariadenie Úrad KSK vypracoval oznámenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa v rade
školy.
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
V rámci tohto uznesenia bolo schválené spolufinancovanie pre Gymnázium a základnú školu
Sándora Máraiho v Košiciach vo výške 4 040,48 €. Z rozpočtu KSK boli poukázané
k 5. 6. 2020 finančné prostriedky vo výške 1 818,22 € na spolufinancovanie projektových
aktivít.
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 sa začal realizovať od 1. januára 2020, v súčasnosti prebieha podpisovanie Partnerskej
dohody s Ministerstvom životného prostredia SR. V tomto období bol spracovaný akčný plán
projektu, manažment kvality projektu a dizajn manuál projektu.
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
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodnutím zo dňa 23. 09. 2019 o zmene
škôl a školských zariadení SR zaradilo Elokované pracovisko Župná cesta 172/10, Turňa nad
Bodvou, ako súčasť Strednej odbornej školy technickej Kukučínova 23, Košice s termínom
začatia od 01. 09. 2021. Dňa 07. 09. 2019 bol podaný rozklad, v ktorom Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR opätovne potvrdilo termín začatia Elokovaného
pracoviska od 01. 09. 2021.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
228/2019, 174/2019, 94/2018, 483/2017
Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 174/2019,
č. 94/2018 a č. 483/2017 s názvom: Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 483/2017 a č. 94/2018 s názvom: Intenzita pomoci –
spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci IROP, Prioritná
os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3–
Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Stav realizácie
1. SOŠ – Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník – „Modernizácia materiálnych
podmienok pre zvýšenie kvality OVaP v poľnohospodárskych odboroch na SOŠ –
Szakközépiskola, J. Majlátha, Pribeník“: stavebné práce boli ukončené prebraním stavby.
Výdavky boli uhradené. Materiálno – technické vybavenie do odborných učební –
ukončená 2. ex ante kontrola, zmluvy s dodávateľmi boli predložené na ex post kontrolu.
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Poľnohospodárska technika (nadlimitná zákazka) – dokumenty predložené na prvú ex
ante kontrolu. Škola predpokladá neoprávnené výdavky.
SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce – „Modernizácia centra odborného
vzdelávania“: verejné obstarávanie na IKT vybavenie – proces kontroly verejného
obstarávania ukončený. Kontrolou verejného obstarávania zistené neoprávnené výdavky
vo výške 3 542,01 eur. V súčasnosti schválené rozpočtové opatrenie na úhradu
neoprávnených výdavkov. Zmluva s víťazným uchádzačom podpísaná. Prebieha príprava
objednávky. Po dodaní predmetu obstarania budú výdavky prostredníctvom žiadosti
o príspevok predložené na preplatenie. Verejné obstarávanie na gastro vybavenie –
proces kontroly verejného obstarávania ukončený. Kontrolou verejného obstarávania
zistené neoprávnené výdavky vo výške 9 064,80 eur. V súčasnosti schválené rozpočtové
opatrenie na úhradu neoprávnených výdavkov. Zmluva s víťazným uchádzačom
podpísaná. Prebieha príprava objednávky. Po dodaní predmetu obstarania budú výdavky
prostredníctvom žiadosti o príspevok predložené na preplatenie. Verejné obstarávanie na
klimatizáciu – proces kontroly bol ukončený. Predmet obstarania dodaný, prebieha
fakturácia. Verejné obstarávanie na nábytok (zákazka s nízkou hodnotou) je v príprave,
Zatiaľ vo verejnom obstarávaní na nábytok neboli identifikované neoprávnené výdavky
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 –
zníženie energetickej náročnosti boli zrealizované a preplatené. Materiálno – technické
vybavenie – žiadosť o posun začiatku realizácie tejto aktivity na 07/2020 – z dôvodu
neukončených verejných obstarávaní. Verejné obstarávanie na Interiérové vybavenie
učební (nadlimitná zákazka) po 1. ex ante kontrole. Pred vyhlásením verejného
obstarávania. Súťaž bola vyhlásená vo vestníku. IKT a prezentačná technika – podpísané
zmluvy s dodávateľom. Čerpanie finančných prostriedkov vo výške 104 084,10 €
(Stavebné práce). Celková doterajšia výška neoprávnených výdavkov je zatiaľ vo výške
9 052,63 € bez DPH (10 863,16 € s DPH) v rámci verejného obstarávania na IKT pre
SPŠE Košice + prezentačná technika. Neoprávnené výdavky vznikajú z dôvodu nesúladu
špecifikácie a rozdielu cien z roku 2017 voči súčasným cenám na trhu.
SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice – „Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ
technickej v Košiciach“: zrealizované stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti
a stavebné úpravy. Na materiálno- technické vybavenie prebieha verejné obstarávanie, po
ukončení bude dokumentácia zaslaná na kontrolu na riadiaci orgán.
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
obstarávanie je vo fáze prípravy.
SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice – „Brána do Tvojej profesijnej
budúcnosti: dokumentácia verejného obstarávania bola zaslaná na 1.ex ante kontrolu.
SOŠ, Učňovská 5, Košice – Šaca – „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania na SOŠ,
Učňovská 5, Košice – Šaca“: všetky plánované aktivity boli ukončené, bola odoslaná
záverečná monitorovacia správa. Na riadiacom orgáne prebieha kontrola vyúčtovania.
SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec – „Investícia do odborného
vzdelávania prispôsobeného regionálnym podmienkam trhu práce“: Materiálno –
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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 opätovné verejné obstarávanie – nadlimitná zákazka.
SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce – „Pomôžme regiónu“: verejné obstarávanie
na IKT vybavenie (podlimitná zákazka) – zmluva s dodávateľom bola podpísaná
a v súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania po podpise zmluvy (ex post
kontrola). Predbežne boli kontrolou verejného obstarávania zistené neoprávnené výdavky
vo výške 21 025,20 Eur. Tieto výdavky vznikli z dôvodu prekročenia limitu stanoveného
riadiacim orgánom na počítače a notebooky. Uvedené neoprávnené výdavky boli
identifikované už pri podpise zmluvy o poskytnutí nenávratný finančný príspevok.
Verejné obstarávanie na elektronický vzdelávací systém (nadlimitná zákazka) – bola
ukončená 1. ex ante kontrola. Verejné obstarávanie na nákup technického vybavenia
učebne (podlimitná zákazka) – prebieha vyhodnotenie verejného obstarávania, ktoré bude
následne predložené na 2. ex ante kontrolu (kontrola pred podpisom zmluvy
s dodávateľom). Verejné obstarávanie na nábytok (zákazka s nízkou hodnotou) je
v príprave.
SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice – „Zdokonalenie materiálnych
podmienok pre kvalitné vzdelávanie v SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach“: Všetky
aktivity projektu boli zrealizované. Na mieste bola vykonaná kontrola projektu riadiacim
orgánom, z kontroly nevyplynuli žiadne opatrenia.
SOŠ obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance – „Vzdelávanie študentov SOŠ
OaS, Sobrance pre potreby technicky moderných poľnohospodárskych podnikov
regiónu“: Zrealizované verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky „Veľká mechanizácia
poľnohospodárska technika“. Ukončené verejné obstarávanie na učebňu výpočtovej
techniky, ktorá je súčasťou projektu a verejné obstarávanie bolo odoslané na kontrolu na
riadiaci orgán. Verejné obstarávanie na „Malú mechanizáciu“ a „Vysokozdvižný vozík“
je v príprave.
SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – „Kvalitná prax, úspech k zamestnanosti“:
Stav realizácie plánovaných aktivít projektu – stavebné práce dokončené, pripravuje sa
žiadosť o platbu. Stav procesov (kontrolné mechanizmy), prebieha verejné obstarávanie
na CNC sústruh a frézu, a tiež PHZ na mat. technické vybavenie dielní. Stav čerpania
finančných prostriedkov – zatiaľ nečerpané.
Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce – „Modernizácia odborného vzdelávania na
Spojenej škole v Sečovciach“: Dodávka obrábacích strojov – nadlimitná zákazka,
prebieha 1.ex ante kontrola na riadiacom orgáne. IKT vybavenie – podlimitná zákazka,
po 1.ex ante kontrole, prebieha proces verejného obstarávania. Školský nábytok –
zákazka s nízkou hodnotou, proces verejného obstarávania bol ukončený, dokumentácia
zaslaná na kontrolu riadiacemu orgánu. Roboty – zákazka s nízkou hodnotou, prebieha
proces verejného obstarávania. E – učebnice – prebieha proces verejného obstarávania.
Elektronické prístroje – zákazka s nízkou hodnotou, podklady zaslané na 1. ex ante
kontrolu. Škola v tejto fáze projektu ešte nečerpala žiadne finančné prostriedky.
Nepredpokladajú sa neoprávnené výdavky.
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava – „Moderné COVP – viac
praktických cvičení, viac žiakov“: Vybudovanie bezbariérového prístupu k učebniam
COVP a funkčného schodiskového výťahu – stavebné práce boli ukončené, v procese
schvaľovania na riadiacom orgáne. Stavebné práce v učebniach – prebiehajú,
predpokladaný termín ukončenia 08/2020. Materiálno – technické vybavenie,
predpokladaný termín dodania 10/2020. IKT – prebieha verejné obstarávanie, následne
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bude dokumentácia zaslaná na kontrolu riadiacemu orgánu. Škola predpokladá
neoprávnené výdavky.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
230/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1 (Projekt s názvom „ID - R001 II/547 hranica okresu
Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa“)
Stav realizácie
Dňa 17. 04. 2020 bolo doručené rozhodnutie o schválení projektu.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
231/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1 (Projekt s názvom „ID – R002 II/576 Bohdanovce Herľany
– I. etapa“)
Stav realizácie
Dňa 04. 05. 2020 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku zo strany riadiaceho orgánu - Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR. Nasleduje podpis Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
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
Uznesenie v bodoch 1 – 16 splnené. Bod 6 v uznesení bol vypustený.
Uznesenie v bodoch 1 – 16 je splnené.

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
Spoločnosť IDS Východ, s.r.o. realizuje nasledujúce činnosti: práca na mimoriadnom
cestovnom poriadku v prímestskej autobusovej doprave v súvislosti s koronavírusom,
participácia na tvorbe Zákona o verejnej doprave, rokovania a príprava podkladov
k predbežnému oznámeniu na Verejné obstarávanie na obsluhu územia Košického
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a Prešovského kraja prímestskou autobusovou dopravou, príprava tarify IDS v autobusovej
doprave, spolupráca na aktualizácii Plánu dopravnej obslužnosti KSK.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
257/2019
Spolufinancovanie projektu z operačného programu Efektívna verejná správa, Špecifický
cieľ 1.1
Stav realizácie
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola odoslaná na schválenie. Úrad KSK čaká na
vyjadrenie.
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
Projekt Kreatívne centrum Košického kraja bol podaný v rámci výzvy IROP 2014-2020
dňa 09. 12. 2019 a v súčasnom období je v hodnotiacom procese.
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.

14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 21. 10. 2019
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
Predmetné uznesenie je v procese realizácie. Po oslovení a vyhodnotení indikatívnych ponúk
vybraných bankových inštitúcií bude s komerčnou bankou, ktorá ponúkne najvýhodnejšie
podmienky uzavretá úverová zmluva.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
280/2019
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa (IDEA – DSS)
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Stav realizácie
Na 19. zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 29. 06. 2020 je predložený návrh
na zmenu uznesenia č. 280/2019.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
281/2019
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa (Lúč – DSS)
Stav realizácie
Na 19. zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 29. 06. 2020 je predložený návrh
na zrušenie uznesenia č. 281/2019.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
287/2019
Dodatok č. 5 – Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
V procese plnenia: Ukončenie legislatívneho procesu určovania najvyššieho počtu žiakov pre
šk. rok 2020/2021 a príprava určovania najvyššieho počtu žiakov pre šk. r.2021/2022.
Vytvorenie databázy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK –
elektronická dokumentácia, register žiakov, učiteľov – špecifické funkcie pre zriaďovateľa –
v testovacom module Prijímacie konanie 2020 a maturita 2020. Podpísanie memoránd
o spolupráci so 4 organizáciami zameranými na neformálne vzdelávanie: Rozbehni sa
Academy!; DOFE SK; Rada mládeže Košického kraja (RMKK) a Karpatská nadácia. Na SOŠ
Ostrovského 1 v Košiciach začala inovatívna vzdelávacia koncepcia OpenLab, fungujúca na
princípoch open source a demokratickej spoločnosti. Vytvorenie medzirezortnej pracovnej
skupiny na podporu neformálneho vzdelávania pozostávajúca zo zástupcov odboru školstva
Úradu KSK, Regionálneho centra mládeže – CVČ, RMKK, IUVENTY, Karpatskej nadácie,
Youthfully Yours a KR ŽŠR KSK za účelom kontroly miery napĺňania plánu v rámci
jednotlivých projektov neformálneho vzdelávania. Séria 6 konferencií mládeže „Dotvorme
svoj kraj“ v spolupráci s RMKK a pod záštitou KSK: 4. 12. 2019 – v Rožňave ; 11. 12. 2019
– v Michalovciach, 12. 12. 2019 – v Sobranciach, 17. 12. 2019 – v Spišskej Novej Vsi,
18. 12. 2019 – v Trebišove a 19. 12. 2019 – v Košiciach (témy konferencií: prezentácia HBSC
štúdie, význam ŽŠR, skupinová práca – hľadanie možností, ako participovať na dianí vo
svojej komunite a panelová diskusia so zástupcami samosprávy a zástupcami organizácií
pracujúcich s mládežou). Odbor školstva Úradu KSK v rámci zvýšenia povedomia o prínose
a možnostiach neformálneho vzdelávania, ale tiež v rámci podpory občianskej participácie
mládeže a poskytnutia informácií o programoch Erasmus+ a Európsky zbor solidarity
v spolupráci s CVČ – RCM, RMKK, Youthfully Yours a IUVENTOU realizoval rôzne
aktivity: školenia členov ŽŠR (RCM + IUVENTA), Workshop „Psychohygiena pri práci
s mládežou“ pre koordinátorov ŽŠR (15 koordinátorov) OSK KSK v spolupráci s RCM
a IUVENTou, odprezentovanie významu neformálneho vzdelávania a ŽŠR na porade
riaditeľov SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, teambuilding členov KR ŽŠR KK.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
289/2019
Interný manuál procedúr pre Fond malých projektov
Stav realizácie
Interný manuál procedúr pre Fond malých projektov bol schválený Zastupiteľstvom
Košického samosprávneho kraja dňa 21. 10. 2019. V tom čase bol Interný manuál procedúr
pre FMP auditovaný audítorskou skupinou v Maďarsku. Následne bol Interný manuál
procedúr pre FMP aktualizovaný a prepracovaný na Revidovaný Interný manuál procedúr pre
FMP.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
290/2019
Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 – 2025 (2030)
Stav realizácie
V rámci plnenia koncepcie boli v programoch Regionálny kultúrna identita, Kultúrny
cestovný ruch a Kreatívny priemysel, za každý úsek kultúry (knižnice, múzeá, divadlá
a osvety) vybrané konkrétne indikátory, ktoré budú kultúrne organizácie v spolupráci
s odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK v roku 2020 pilotne sledovať a napĺňať.
V rámci programu
Kultúrny cestovný ruch bola zrealizovaná tlač aktualizovaných
propagačných materiálov pre múzeá a galérie. Ďalej bola začatá realizácia procesov
Optimalizácie správy a prevádzky kultúrnych organizácií, ktorá bola riešená predložením
Racionalizačných opatrení v kultúrnych organizáciách zriadených Košickým samosprávnym
krajom zastupiteľstvu. Aj v týchto procesoch začal odbor kultúry a cestovného ruchu Úradu
KSK realizáciu potrebných krokov.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
292/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 (Projekt ID R005 II/533 Gemerská Poloma – Spišská Nová
Ves – Harichovce – D1 (Jánovce Jablonov))
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 (Projekt ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica
UA – región Abov)
Stav realizácie
Prebieha proces odborného hodnotenia.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
294/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 (Projekt ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica
UA – región Dolný Zemplín)
Stav realizácie
Prebieha proces odborného hodnotenia.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
295/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 (Projekt ID - R002 II/576 Bohdanovce – Herľany – II. etapa)
Stav realizácie
Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane povinných príloh.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
297/2019
Spolufinancovanie projektov z operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná
os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry, Špecifický cieľ 1.4.1. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
(Projekt Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v Spojenej škole, Zimná 96, Dobšiná,
organizačná zložka Gymnázium, SNP 607, Dobšiná)
Stav realizácie
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 01-04/2020 bola odoslaná a čaká sa na schválenie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
298/2019
Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 (na podporu výroby tepla
a teplej vody prostredníctvom nízkoemisných zdrojov v Strednej odbornej škole technickej,
Hviezdoslavova 5, Rožňava)
Stav realizácie
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola odoslaná a čaká sa na schválenie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
299/2019
Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 (na podporu výroby tepla
a teplej vody prostredníctvom nízkoemisných zdrojov v Spojenej škole Kollárová 17,
Sečovce)
Stav realizácie
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola odoslaná a čaká sa na schválenie.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
300/2019
Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 (na podporu výroby tepla
a teplej vody prostredníctvom nízkoemisných zdrojov v Strednej odbornej škole,
Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves)
Stav realizácie
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola odoslaná a čaká sa na schválenie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
301/2019
Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 (na podporu výroby tepla
a teplej vody prostredníctvom nízkoemisných zdrojov v Strednej odbornej škole
– Szakközépiskola Moldava nad Bodvou, Hlavná 54, 04501 Moldava nad Bodvou)
Stav realizácie
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola odoslaná a čaká sa na schválenie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
302/2019
Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 (na podporu výroby tepla
a teplej vody prostredníctvom nízkoemisných zdrojov vo VIA LUX – Domove sociálnych
služieb a zariadení pre seniorov, Andraščíkova 2, Košice – Barca)
Stav realizácie
Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
Uznesenie v plnení.

15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 09. 12. 2019
Číslo a názov uznesenia
315/2019
Schválenie nenávratnej finančnej výpomoci pre mesto Prešov
Stav realizácie
Predmetné uznesenie je v procese realizácie. Dotácia vo výške 100.000 EUR za účelom
pomoci pri likvidácii následkov havárie, ktorá nastala 06. 12. 2019 pri výbuchu plynu na ulici
Mukačevskej v Prešove bude použitá na bežné výdavky pri odstraňovaní následkov a škôd.
Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bola zapracovaná do rozpočtu KSK na rok 2020.
Zmluva o poskytnutí dotácie mestu Prešov bola podpísaná predsedom KSK. Uznesenie bude
splnené po vyúčtovaní poskytnutej dotácie zo strany mesta Prešov podľa zmluvne
stanovených podmienok.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
320/2019
Založenie Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Sociálny podnik KSK, s.r.o. je zaregistrovaný v Obchodnom registri SR. Aktuálne prebieha
proces o priznanie štatútu registrovaného Sociálneho podniku KSK v súlade so zákonom
č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
321/2019
Založenie Nadácie Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Po doplnení všetkých podkladov bude Nadácia KSK registrovaná na Ministerstve vnútra SR.
Nadačná listina bola zverejnená na web stránke KSK v časti povinné informácie – zmluvy.
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: 2 631,58 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.
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.
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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: 2 872,89 eur.
16. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce bolo zo sumy 9 406,77 eur určenej na
spolufinancovanie čerpaných: 2 822,03 eur.
17. Gymnázium, Poštová 9, Košice bolo zo sumy 14 482,75 eur určenej na
spolufinancovanie čerpaných: 4 344,79 eur.
K 05. 06. 2020 bolo spolu poskytnutých 50 922,68 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 do prvého a druhého hodnotiaceho
kola – 28. 10. 2019 a 15. 01. 2020. Bolo podaných 13 žiadostí SOŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK, v ktorých má zriaďovateľ 5% spoluúčasť v sume 130 024,15 eur.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
327/2019
Spolufinancovanie projektu s názvom
„Ochrana a obnova biodiverzity v
ekosystémoch Košického kraja“
Stav realizácie
Projekt bol podaný 15. 01. 2020. Projekt bude doplnený o potrebné dokumenty.
Uznesenie v plnení.

lesných

Číslo a názov uznesenia
330/2019
Prevod vlastníctva pozemku v Košiciach pre Regnum Košice s. r. o.
Stav realizácie
Kúpna cena vo výške 3 000 eur bola zaplatená a do katastra nehnuteľností bol podaný návrh
na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.
Uznesenie v plnení.
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16. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 24. 02. 2020
Číslo a názov uznesenia
346/2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií
Stav realizácie
Pracovná skupina zo zástupcov poslaneckých klubov bola vytvorená.
záväzného nariadenia je predmetom júnového zasadnutia zastupiteľstva.
Uznesenie v plnení.

Návrh Všeobecne

Číslo a názov uznesenia
347/2020
Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania
s praxou
Stav realizácie
V procese schvaľovania žiadosti škôl podaných do 2. hodnotiaceho kola – 17. 02. 2020. Boli
podané 3 žiadosti SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, v ktorých má zriaďovateľ 5%
spoluúčasť vo výške 25 677,57 EUR.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
348/2020
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
Úrad KSK čaká na rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a vzdelávania SR
o zaradení elokovaného pracoviska do siete škôl.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
349/2020
Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy, Markušovská cesta 4, Spišská
Nová Ves v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky
Stav realizácie
Úrad KSK čaká na rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a vzdelávania SR
o zaradení elokovaného pracoviska do siete škôl.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
350/2020
Koncepcia fungovania a činnosti Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ
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Stav realizácie
Informatívna správa o plnení koncepcie sa bude pripravovať v predpokladanom termíne na
február 2021. Uznesenie sa navrhuje sledovať v ročnom intervale ku februáru.
Uznesenie sa navrhuje sledovať v ročnom intervale ku februáru.
Číslo a názov uznesenia
351/2020
Vstup Košického samosprávneho kraja za člena združenia Rada letiskových regiónov (ARC)
Stav realizácie
Vstup KSK do ARC bol schválený zastupiteľstvom, avšak z dôvodu pandémie COVID-19
sa zatiaľ neuskutočnilo valné zhromaždenie ARC, ktoré by malo žiadosť KSK o členstvo
schváliť.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
352/2020
Informácia o výsledku kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení
v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom
a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou
zistených nedostatkov
Stav realizácie
Kontrola na žiadosť zastupiteľstva je na základe poverenia č. 6/2020 – 1/TK/N vykonávaná
na Úrade KSK a na všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK, ktoré majú uzatvorenú individuálnu zmluvu o energetických službách. Správa
o výsledkoch kontroly bude v zmysle uznesenia predložená na zasadnutie zastupiteľstva
po skončení kontroly.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
359/2020
Revidovaný Interný manuál procedúr pre Fond malých projektov
Stav realizácie
Revidovaný Interný manuál procedúr pre Fond malých projektov bol dňa 21. 04. 2020
oficiálne schválený Audítorským orgánom z Maďarska, zároveň orgán Auditu stanovil, že
systém riadenia a kontroly Fondu malých projektov je v súlade s predpismi a požiadavkami
opísanými v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 a jeho príloh.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
360/2020, 552/2017, 303/2015
Zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 303/2015 zo dňa 7. decembra 2015 a zmena uznesenia
Zastupiteľstva KSK č. 552/2017 zo dňa 21. augusta 2017
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 uznesení je v štádiu realizácie.
Uznesenie v plnení.
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17. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 30. 04. 2020
Číslo a názov uznesenia
363/2020
Návrh na zmeny v obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO:
45 424 462
Stav realizácie
Zrealizované
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
364/2020
Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Hmotné
rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45
424 462
Stav realizácie
Predmetné uznesenie je v procese realizácie. Po podpise zmluvy o poskytnutí návratnej
bezúročnej finančnej výpomoci predsedom KSK a jej zverejnení bude obchodnej spoločnosti
Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja poskytnutá pôžička vo výške
1 500 000 eur.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
365/2020
Spoluúčasť na financovaní projektu „Rozhýbme bariéry v nás“
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. V mesiaci jún bude realizovaný podpis zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku s VIA CARPATIA.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
366/2020
Spoluúčasť na financovaní projektu „MOST ÚSMEVOV – prehliadka umeleckej tvorivosti
ľudí so zdravotným postihnutím a organizovanie kreatívnych workshopov pre ľudí so
zdravotným postihnutím“
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. V mesiaci jún bude realizovaný podpis zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku s VIA CARPATIA.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
367/2020
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školské
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

21

zariadenie

Stav realizácie
SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava v tejto dobe realizuje potrebné stavebné úpravy
pre zriadenie výdajnej školskej jedálne v priestoroch školy. Po ich ukončení vedenie školy
zašle zriaďovateľovi všetky potrebné podklady k žiadosti o zaradenie výdajnej školskej
jedálne do siete škôl a školských zariadení na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Z úrovne KSK bude následne kompletná žiadosť zaslaná na schválenie ministerstvu.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
368/2020
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Dodatok č. 1 bol predsedom Košického samosprávneho kraja podpísaný a zverejnený na web
stránke KSK.
Uznesenie splnené.

18. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 15. 05. 2020
Číslo a názov uznesenia
372/2020
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Odbor školstva Úradu KSK priebežne pripravuje oznámenia delegovaných zástupcov
zriaďovateľa v rade školy, resp. v rade školského zariadenia, školám a školským zariadeniam,
ktorým končí funkčné obdobie rád škôl a školských zariadení.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
373/2020
Personálne zmeny členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,
n. o.
Stav realizácie
Zastupiteľstvom KSK boli vymenovaní členovia Správnej rady Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n. o. s nástupom do funkcie od 12. júna 2020 na trojročné
funkčné obdobie.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
374/2020
Personálna zmena v Dozornej rade spoločnosti GeoSurvey, s. r. o.
Stav realizácie
Zrealizované
Uznesenie splnené.
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Číslo a názov uznesenia
376/2020
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2019
Stav realizácie
Predmetné uznesenie je splnené. Prebytok hospodárenia bol použitý v zmysle uznesenia
a prídely do fondov boli zrealizované.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
377/2020
1.Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020
Stav realizácie
Predmetné uznesenie je splnené. Úprava rozpočtu na organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti a Úrad KSK bola vykonaná v zmysle schváleného uznesenia.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
378/2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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
Stav realizácie
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 po podpise predsedu bolo zaslané všetkým obciam,
poslancom zastupiteľstva, krajskej prokuratúre, vyvesené na úradnej tabuli Úradu Košického
samosprávneho kraja a zverejnené na webovej stránke Košického samosprávneho kraja
dňa 15. 05. 2020.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
379/2020, 380/2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
Stav realizácie
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020 po doplnení pripomienok a po podpise predsedu
bolo zaslané všetkým obciam, poslancom zastupiteľstva, krajskej prokuratúre, vyvesené na
úradnej tabuli Úradu Košického samosprávneho kraja a zverejnené na webovej stránke
Košického samosprávneho kraja dňa 15. 05. 2020.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
381/2020
Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania
s praxou
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Stav realizácie
V procese schvaľovania žiadosti škôl podaných do 5. hodnotiaceho kola – 17. 04. 2020. Boli
podané 4 žiadosti SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, v ktorých má zriaďovateľ 5%
spoluúčasť v hodnote 37 704,23 EUR.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
382/2020
Návrh na zmenu názvu SOŠ v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prívlastok
pre SOŠ a SPŠ)
Stav realizácie
Žiadosť o zmenu v sieti – Zmena názvu škôl pre 15 SOŠ a SPŠ s prívlastkom
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je pripravená k podaniu na Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu. Samosprávny kraj má povinnosť upraviť prívlastok k názvu školy resp.
zmeniť typ strednej školy do 31. 08. 2020.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
384/2020
Racionalizačné opatrenia v kultúrnych organizáciách zriadených Košickým samosprávnym
krajom
Stav realizácie
Odbor kultúry a cestovného ruchu začal prípravu postupu na zrealizovanie prijatých
racionalizačných opatrení v kultúrnych zariadeniach. V prvom rade pôjde o zmenu právnej
formy z rozpočtových na príspevkové organizácie v 14 kultúrnych organizáciách a paralelne
o právne úkony súvisiace so schválenými zmenami vo vybraných organizáciách.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
385/2020
Program
obnovy
krajiny
Košického
kraja,
v rámci Akčného plánu 2019 a Akčný plán na rok 2020

odpočet

prác

zrealizovaných

Stav realizácie
V rámci akčného plánu na rok 2020 sa realizujú tieto aktivity: organizačne sa zabezpečuje
činnosť 6 vodných rád v 5 okresoch a 1 mikroregióne (vydaná metodika, manuál, obstarané
poznámkové bloky). Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. pripravuje
návrh opatrení v rámci projektu “Adaptačná stratégia na zmenu klímy v Košickom kraji“,
pripravuje sa obsah informačných materiálov a realizuje sa verejné obstarávanie na dodávku
filmov a videí v rámci projektu „OSA“. Prebieha výber škôl a zariadení na realizáciu
dažďových záhrad a prípravu komplexnej štúdie – návrhu opatrení na zachytávanie dažďovej
vody v areáloch SŠ, DSS a pod.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
386/2020
Zámena pozemkov v obci Čaňa
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Stav realizácie
Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
387/2020
Prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku pod bytovým domom na ul. Školská 3
v Michalovciach
Stav realizácie
Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
388/2020
Predaj hnuteľného majetku z projektu MIKADO
Stav realizácie
Kúpne zmluvy boli zaslané na podpis kupujúcim.
Uznesenie v plnení.

Košice 16. 06. 2020
Spracovala: Mária Rogozinská
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