Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja – Apríl 2021
V zmysle uznesenia č. 164/2019 zo dňa 25. 2. 2019 sa v hlavnom dokumente predkladá
prehľad o stave plnenia 109 uznesení piateho volebného obdobia z celkového počtu prijatých
516 uznesení a jedného uznesenia zo štvrtého volebného obdobia. V predloženej informácii
o plnení uznesení nie je uvedených 10 uznesení, ktorých sledovanie bolo schválené v iných
intervaloch, resp. z povahy prijatého uznesenia vyplýva sledovanie v polročnom intervale.

IV. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
r. 2013 – 2017
20. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 5. 12. 2016
Číslo a názov uznesenia
439/2016
Spolufinancovanie projektu „Zriadenie a prevádzka Informačného bodu v Košiciach“
z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko v programovom
období 2014-2020
Stav realizácie
Za obdobie rokov 2016 – 2020 bolo z celkových oprávnených nákladov na technickú
asistenciu schválených zastupiteľstvom vo výške 4 650 € vyčerpaných 2 383,52 €. Sledovanie
uznesenia v ročnom intervale pokračuje naďalej.
Uznesenie v plnení, v ročnom intervale k marcu bežného roka.

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
Zo strany MŠVVaŠ SR doposiaľ nebola doručená odpoveď vo veci zaslaných vyúčtovaní
dotácií (vecné a finančné vyúčtovanie) Strednej priemyselnej školy dopravnej, Hlavná 113,
Košice a Strednej odbornej školy technickej, Partizánska 1, Michalovce.
Uznesenie v plnení.
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6. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 25. 6. 2018
Číslo a názov uznesenia
95/2018, 484/20
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 10.3.2021 finančné prostriedky vo výške 41 041,21 eur na spolufinancovanie
projektových aktivít:
Pre SOŠ techniky a remesiel, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec zo sumy 9 921,48 eur
určenej na spolufinancovanie: 4 831,88 eur,
Pre SOŠ beauty a služieb, Gemerská 1, Košice zo sumy 6 066,93 eur určenej na
spolufinancovanie: 4 056,79 eur,
Pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice zo sumy
7 342,50 eur určenej na spolufinancovanie: 6 284,70 eur,
Pre Spojenú školu Kollárova 17, Sečovce zo sumy 8 512,20 eur určenej na
spolufinancovanie: 5 218,19 eur,
Pre SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves zo sumy 9 940,79 eur
určenej na spolufinancovanie: 9 608,99 eur,
Pre SOŠ technickú, Partizánska 1, Michalovce zo sumy 6 871,95 eur určenej na
spolufinancovanie: 0,- eur,(odstúpenie od zmluvy)
Pre SOŠ technickú, Kukučínova 23, Košice zo sumy 7 206,67 eur určenej na
spolufinancovanie: 5 992,75 eur,
Pre SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice zo sumy 6 262,62 eur určenej
na spolufinancovanie: 3 925,82 eur,
Pre Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves zo sumy 9 602, 03 eur určenej na
spolufinancovanie: 1 122,09 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
Škola projekt úspešne ukončila ku dňu 31. 12. 2020 a dňa 15. 01. 2021 podala záverečnú
projektovú správu do IMIS systému. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
požiadalo o doplnenie projektovej dokumentácie. Po doplnení vyžiadanej dokumentácie a po
splnení všetkých požiadaviek ministerstva, škola opätovne podala záverečnú správu do IMIS,
z čoho vyplýva, že projekt bude úspešne uzavretý koncom marca 2021. Vzhľadom na
koronavírus škola nemohla zorganizovať záverečnú konferenciu k projektu v takom rozsahu,
v akom plánovala. Dňa 18. 12. 2020 zorganizovali online záverečnú konferenciu
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s maďarským partnerom ATÖSZ, Encs. Organizácia Via Carpatia organizuje záverečnú
konferenciu k projektu dňa 12. marca 2021, vzhľadom na aktuálnu covidovú situáciu, tiež
online. Tento projekt nadväzuje na ďalší projekt s názvom Find your way to the labour
market (Nájdi si svoju cestu na trh práce). V rámci tohto projektu sa uskutočnia školenia
dlhodobo nezamestnaných ľudí v novom elektrotechnickom laboratóriu. Škola poskytne
priestory a techniku na školenia. Školenia sú plánované od 7. apríla 2021.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
99/2018
Spolufinancovanie
projektu „MOBI – Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný
karpatský región”
Stav realizácie
Prebieha implementačná fáza projektu. V rámci aktivít sa uskutočnili online stretnutia na
tému železničnej a leteckej dopravy. V pláne sú online stretnutia na tému cestnej
a cyklistickej dopravy.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
107/2018
Spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Prebieha výber špecialistu na vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu na
základe doručeného rozsahu hodnotenia z Okresného úradu Košice. Vypracovaná správa
o hodnotení strategického dokumentu bude následne predložená na Okresný úrad Košice. Do
doby obdržania záverečného stanoviska z Okresného úradu Košice sú realizácie aktivít
projektu pozastavené.
Uznesenie v plnení.

7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 27. 8. 2018
Číslo a názov uznesenia
114/2018
Krajská futbalová liga
Stav realizácie
Z dôvodu pretrvávajúceho núdzového stavu a prítomnosti infekčného ochorenia COVID-19,
vyvolaného koronavírusom SARS-COV-2 je začiatok zimného turnaja KFL plánovaného
od 23. januára 2021 odložený na neurčito. Košický samosprávny kraj v spolupráci
s Východoslovenským futbalovým zväzom hľadá riešenia na odohratie KFL v tomto roku a
po uvoľnení epidemiologických opatrení pripraví návrh náhradných termínoch.
Uznesenie v plnení.
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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 2021 zo dňa 19.2.2021, číslo uznesenia 512/2021.
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
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1311/2019 pre 2. fázu projektu
bola podpísaná dňa 12.12.2019. Projekt je v poslednom roku realizácie v súlade so zmluvou
o partnerstve, predpokladaný termín skončenia realizácie projektu je 31.12.2021.
Uznesenie v plnení.

11. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 29. 04. 2019
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 eur. Z rozpočtu KSK boli poukázané
k 10.3.2021 finančné prostriedky vo výške 1 818,22 eur 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
V spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Okresným úradom Košice
pracujeme na návrhu personálneho obsadenia riadiacich výborov a pracovných skupín pre
začatie prípravy nového programu na zlepšenie kvality ovzdušia v zóne Košický kraj
a Aglomerácii Košice a okolie.
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
Podmienky prevodu boli písomne oznámené spoločnosti TOKAJ GRAND, s.r.o., ktorá
v mieste sídla spoločnosti opakovane nepreberala písomnosti a nereagovala na mailovú
komunikáciu. Posledné opakované doručenie ponuky bolo prevzaté, ale spoločnosť nezaslala
vyjadrenie. Vzhľadom na uvedené bude opakovane kontaktovaná spoločnosť za účelom
vyjadrenia sa k predaju majetku KSK.
Uznesenie v plnení.

12. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 24. 06. 2019
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
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. Poľnohospodárska
technika – nadlimitná zákazka, dokumenty predložené na prvú ex ante kontrolu.
2.
SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce – „Modernizácia centra odborného
vzdelávania“- projekt bol ukončený. Boli dodané všetky materiálno - technické zariadenia,
vykonané stavebné práce. Projekt implementovala škola nasledovne: vznikli nové odborné
učebne, dovybavili sa pôvodné učebne, zmodernizovali sa klasické učebne.
3.
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves – „Strojárstvo, elektrotechnika
a robotika bližšie k žiakom a praxi - projekt bol administratívne a finančne ukončený.
Celkovo bolo na predmetný projekt školy vyčlenených 657 068 €, z toho NFP 547 503 €
a z rozpočtu KSK na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky 109 565 €.
4.
SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice – „Učíme sa praxou“ - zrealizované
aktivity: Hlavná aktivita č.1: Stavebné práce - stavebné úpravy, Hlavná aktivita č. 2:
stavebné práce - Zníženie energetickej náročnosti, v rámci Hlavnej aktivity č.3:
1.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Materiálno-technické vybavenie: Pomôcky pre výučbu odborných predmetov SPŠE
Košice, Softvér, IKT pre SPŠE Košice + prezentačná technika. Nerealizované aktivity v rámci Hlavnej aktivity č.3: materiálno-technické vybavenie Interiérové vybavenie učební
SPŠE Košice (nadlimitná zákazka), uzatvorené zmluvy s tromi rôznymi dodávateľmi,
účinnosť zmlúv od 18.12.2020 – škola čaká na dodanie otočných stoličiek, nábytku,
laboratórnych špeciálnych stolov s meracou technikou.
SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice – „Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ
technickej v Košiciach“ - v rámci projektu boli zrealizované stavebné práce – úpravy
dvoch učební, obidve budú slúžiť pre praktické vyučovanie žiakov študijných odborov
skupiny 36 stavebníctvo. V týchto učebniach boli vymenené staré hliníkové okná za nové
plastové, boli vybudované samostatné vchody s plastovými dverami, upravené boli
podlahy položením novej dlažby, vymenené boli radiátory, vodovodné príslušenstvo,
nainštalované nové osvetlenie, vymaľované priestory a pod. V súčasnosti sa niektoré
verejné obstarávania na materiálovo technické vybavenie učební ešte realizujú a niektoré
sú už zrealizované. Prebieha aj kontrola verejného obstarávania na Ministerstve investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR a komunikácia s dodávateľmi materiálovotechnického vybavenia. Vybavenie do jednej učebne už bolo dodané a prevzaté. Pripravuje
sa a prebieha verejné obstarávanie na dodanie stavebného stroja, obrábacích strojov
a zariadení a virtuálnej učebne pre teoretické vyučovanie. Predpoklad ukončenia projektu
je do konca roka 2021.
SOŠ, Ostrovského 1, Košice – „Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolventov na
trhu práce“ - v septembri 2019 boli ukončené Hlavné aktivity č.1 stavebné práce - stavebné
úpravy a č. 2 stavebné práce - Zníženie energetickej náročnosti. V súčasnosti sú tri verejné
obstarávania (VO) Hlavnej aktivity č. 3 - Materiálno-technické vybavenie na Ministerstve
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kde prebiehajú dve ex -ante a jedna
ex-post kontrola. Predpoklad ukončenia projektu je do konca roka 2021.
SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice – „Brána do Tvojej profesijnej budúcnosti
VO nebolo úspešné ani v roku 2020, škola požiadala o zmenu v zmluve - predĺženie
projektu do marca 2022, riadiaci orgán vyhovel žiadosti. Verejné obstarávanie je v procese
prípravy.
SOŠ, Učňovská 5, Košice – Šaca – „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania na SOŠ,
Učňovská 5, Košice – Šaca“ - Projekt je ukončený. Žiadosť o platbu: 367 450,58 € bola
uhradená v 100% výške Vybavenie 301 137,48 € Stavebné práce: 66 313,10 €. Publicita
projektu: Informovanosť a komunikácia v zmysle Manuálu pre informovanie
a komunikáciu IROP a v zmysle zmluvy o NFP zverejnením informácii o projekte na
svojom webovom sídle a umiestnením informačného plagátu v objekte sídla. Kontrola
záverečná: 11.06.2020.
SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec – „ Investícia do odborného
vzdelávania prispôsobeného regionálnym podmienkam trhu práce - Materiálno - technické
vybavenie učební a dielní - stroje dodané. Stroje a zariadenie pre učebne – verejné
obstarávanie ukončené, prebieha 2.ex ante kontrola na riadiacom orgáne.
SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves – „Modernou praktickou prípravou
k zamestnanosti“ - Dňa 01.02.2021 bola riadiacemu orgánu zaslaná žiadosť: o vykonanie
následnej ex-post kontroly verejného obstarávania (kontrola kúpnych zmlúv po podpise),
o vykonanie Štandardnej ex-post kontroly dodatkov č. 1 a č. 2 ku Kúpnym zmluvám.
Podľa posledných informácií Odbor kontroly VO RO realizuje kontrolu verejného
obstarávania - kontrolu podpísaných zmlúv a dodatkov (VO11010578, v ITMS2014+
v stave „ukončené“).
SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce – „Pomôžme regiónu“ – stavebné práce –
oprava elektroinštalácie ukončené, Publicita – pútač a tabuľa ukončené, Nákup
technického vybavenia ukončené, Technika IKT - prebieha fáza dodania tovaru, Nábytok 11

12.

13.
14.

15.

16.

17.

prebieha fáza dodania tovaru, Multimediálny vzdelávací systém, OU pre elektrotechniku,
OU pre strojárstvo, OU pre autotechniku - prebieha fáza kontroly verejného obstarávania.
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. Škola požiadala Riadiaci orgán o ukončenie a finančné
vysporiadanie projektu.
SPŠ strojnícka, Komenského 2, Košice – „Modernizácia odborných učební“ – škole bolo
doručené zamietavé stanovisko k žiadosti o NFP.
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 VO 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“ –
verejné obstarávanie na realizáciu stavebných prác bolo ukončené. Dokumentácia z VO
bola prostredníctvom ITMS odoslaná na riadiaci orgán na kontrolu. Výsledkom kontroly
bola písomná informácia o tom, že proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie na výber CNC strojov bolo
ukončené, stroje by mali byť dodané podľa zmluvy 13.4.2021. Bola vykonaná aj ex -ante
kontrola za materiálno - technické vybavenie, v mesiaci marec bude vyhlásené VO.
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. Nepredpokladá
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 – ukončené. Materiálno –
technické vybavenie – dodané. IKT – dokumentácia po VO zaslaná na Riadiaci orgán.
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
Je podpísaná zmluva s ministerstvom o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov
a prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
231/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1 (Projekt s názvom „ID – R002 II/576 Bohdanovce Herľany
– I. etapa“)
Stav realizácie
Dna 21.12.2020 sa uskutočnilo otváranie ponúk v rámci procesu VO na zhotoviteľa
stavebných prác. V súčasnosti prebieha proces vyhodnotenia predložených ponúk
uchádzačov.
Uznesenie v plnení.

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. v súčasnej dobe realizuje nasledujúce aktivity: príprava
mobilnej aplikácie IDS Východ pre cestovanie v prímestskej autobusovej doprave – dátum
vyhlásenia verejnej súťaže na stránke ÚVO bolo dňa 09.03.2021, pripomienkovanie
novelizácie zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, pripomienkovanie pripravovaného
nového zákona o verejnej doprave, pripomienkovanie pripravovaného zákona o podpore
ekologických vozidiel cestnej dopravy, v procese administrácie je dotačná zmluva pre IDS
Východ, s.r.o., ktorej predmetom je obstaranie softvérového a hardvérového vybavenia pre
modelovanie dopravných a prepravných procesov, naďalej prebieha prípravný proces
verejného obstarávania a zmluvy o službách vo verejnom záujme na obsluhu územia Košického
kraja prímestskou autobusovou dopravou.
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 zahájený na jeseň minulého roka. V rámci projektu sú realizované aktivity
súvisiace so založením Rady partnerstva a prípravou integrovanej územnej stratégie (IUS)
pre programové obdobie 2021-2027. Pripravuje sa vstupná správa.
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"
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Stav realizácie
Dokumentácia VO na stavebné práce – rekonštrukcia objektu bola zaslaná na prvú ex-ante
kontrolu (pred vyhlásením VO) na Ministerstvo kultúry SR. Zároveň KSK požiadalo
o kontrolu dokumentácie aj Úrad pre verejné obstarávanie. Uskutočnilo sa aj stretnutie so
súčasnými nájomcami priestorov, ktorých sa dotkne rekonštrukcia, za účelom predstavenia
projektu a najmä ponuky priestorov na prenájom v iných priestorov mimo areálu
Strojárenskej.
Uznesenia v plnení.
Číslo a názov uznesenia
266/2019
Nájom pozemkov pre mesto Krompachy
Stav realizácie
Uznesenie je v štádiu realizácie. S mestom Krompachy bola uzavretá zmluva o budúcej
nájomnej zmluve. Nájomná zmluva nebola doposiaľ uzavretá z dôvodu, že mesto Krompachy
doposiaľ nepredložilo geometrický plán, a to z dôvodu opravy chybných údajov v katastri
nehnuteľností a zároveň v súčasnosti prehodnocuje realizáciu projektu, a to z dôvodu
neschválenia časti financií v rámci žiadosti o NFP.
Uznesenie v plnení.

14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 21. 10. 2019
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
Ukončenie plnenia úloh z Dodatku č.5 a návrh na Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania
v stredných školách v KSK 2021-2025, ktorá bude predkladaná na 24. zasadnutie
Zastupiteľstva KSK a ktorá v priebehu minimálne posledných 6 mesiacov bola napriek
komplikovanej situácii prerokovaná so všetkými partnermi, ktorých postupne oslovoval Úrad
KSK.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
290/2019
Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 – 2025 (2030)
Stav realizácie
V sledovanom období boli kultúrne organizácie vyzvané na spracovanie plnenie relevantných
indikátorov a opatrení/aktivít v programoch koncepcie, ktorých sa to týka, čo je súčasťou
Výročnej správy kultúrnych organizácií za rok 2020. Z toho Úrad KSK spracuje plnenie
Koncepcie rozvoja kultúry za rok 2020. Odborní referenti určili konkrétne indikátory, ktorých
plnenie budú počas roka 2021 monitorovať a usmerňovať.
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 (Projekt ID R005 II/533 Gemerská Poloma – Spišská Nová
Ves – Harichovce – D1 (Jánovce Jablonov)
Stav realizácie
Projekt sa pripravuje na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Realizuje sa
proces EIA.
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
Projekt bol schválený. Je podpísaná zmluva s ministerstvom o poskytnutí nenávratných
finančných prostriedkov a prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Uznesenie v plnení.
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
Projekt bol schválený. Je podpísaná zmluva s ministerstvom o poskytnutí nenávratných
finančných prostriedkov. Prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
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)
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Stav realizácie
Projekt nebol podporený. Momentálne nie je vypísaná žiadna výzva na predmetný projekt.
Z rozpočtu KSK boli vynaložené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu.
V prípade, ak by bola vypísaná výzva na predmetný účel, bude využitá existujúca projektová
dokumentácia, ktorá sa pre potreby novej výzvy aktualizuje. Uznesenie sa navrhujeme
vypustiť zo sledovania.
Uznesenie sa navrhuje vypustiť zo sledovania.
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
Projekt nebol podporený. Momentálne nie je vypísaná žiadna výzva na predmetný projekt.
Z rozpočtu KSK boli vynaložené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu.
V prípade, ak by bola vypísaná výzva na predmetný účel, bude využitá existujúca projektová
dokumentácia, ktorá sa pre potreby novej výzvy aktualizuje. Uznesenie sa navrhujeme
vypustiť zo sledovania.
Uznesenie sa navrhuje vypustiť zo sledovania.
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
Projekt nebol podporený. Momentálne nie je vypísaná žiadna výzva na predmetný projekt.
Z rozpočtu KSK boli vynaložené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu.
V prípade, ak by bola vypísaná výzva na predmetný účel, bude využitá existujúca projektová
dokumentácia, ktorá sa pre potreby novej výzvy aktualizuje. Uznesenie sa navrhujeme
vypustiť zo sledovania.
Uznesenie sa navrhuje vypustiť zo sledovania.
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
Projekt nebol podporený. Momentálne nie je vypísaná žiadna výzva na predmetný projekt.
Z rozpočtu KSK boli vynaložené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu.
V prípade, ak by bola vypísaná výzva na predmetný účel, bude využitá existujúca projektová
dokumentácia, ktorá sa pre potreby novej výzvy aktualizuje. Uznesenie sa navrhujeme
vypustiť zo sledovania.
Uznesenie sa navrhuje vypustiť zo sledovania.
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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
Projekt nebol podporený. Momentálne nie je vypísaná žiadna výzva na predmetný projekt.
Z rozpočtu KSK boli vynaložené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu.
V prípade, ak by bola vypísaná výzva na predmetný účel, bude využitá existujúca projektová
dokumentácia, ktorá sa pre potreby novej výzvy aktualizuje. Uznesenie sa navrhujeme
vypustiť zo sledovania.
Uznesenie sa navrhuje vypustiť zo sledovania.
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
Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z.
o Environmentálnom fonde bola zariadením sociálnych služieb VIA LUX podaná dňa
29.10.2019 Ministerstvu životného prostredia SR. Zariadenie sociálnych služieb neobdŕžalo
do dnešného dňa , t.j. 10.03.2021 informáciu o výsledku podanej žiadosti.
Uznesenie v plnení.

15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 09. 12. 2019
Číslo a názov uznesenia
313/2019
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na
obdobie 1. polroka 2020
Stav realizácie
Uznesenie bolo priebežne plnené. Plnenie plánu kontrolnej činnosti bolo v zmysle Pravidiel
kontrolnej činnosti ÚHK KSK zhodnotené v Správe o kontrolnej činnosti ÚHK KSK za rok
2020, predloženej na 23. zasadnutie Zastupiteľstva KSK. Zastupiteľstvo KSK predmetnú
správu zobralo na vedomie Uznesením č. 505/2021.
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
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a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov
Stav realizácie
Gymnáziá implementujú projekty a realizujú 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: 4 372,06 eur.
2. Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice bolo zo sumy 11 698,08 eur učenej na
spolufinancovanie čerpaných: 3 509,36 eur.
3. Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce bolo zo sumy 10 522,69 eur
učenej na spolufinancovanie čerpaných:4 921,05 eur.
4. Gymnázium, Alejová 1, Košice bolo zo sumy 9 197,32 eur učenej na spolufinancovanie
čerpaných: 3 641,58 eur.
5. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice bolo zo sumy 11 773,69 eur učenej na
spolufinancovanie čerpaných: 4 584,74 eur.
6. Gymnázium, Trebišovská 12, Košice bolo zo sumy 10 871,27 eur učenej na
spolufinancovanie čerpaných: 5 004,95 eur.
7. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves bolo zo sumy 9 141,06 eur učenej na
spolufinancovanie čerpaných: 1 454,07 eur.
8. Gymnázium - Gimnázium, Z. Fábryho 1, Veľké Kapušany bolo zo sumy 7 327,15 eur
určenej na spolufinancovanie čerpaných: 2 353,70 eur na bežné výdavky a 338,00 eur na
kapitálové výdavky.
9. Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance bolo zo sumy 7 910,22 eur určenej na
spolufinancovanie čerpaných: 2 373,07 eur na bežné výdavky a 84,95 eur na kapitálové
výdavky.
10. Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce bolo zo sumy 7 240,51 eur určenej na
spolufinancovanie čerpaných: 2 708,01 eur.
11. Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou bolo zo sumy 6 797,44 eur
určenej na spolufinancovanie čerpaných: 2 474,45 eur.
12. Gymnázium, SNP 1, Gelnica bolo zo sumy 7 977,52 eur určenej na spolufinancovanie
čerpaných: 2 942,53 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: 4 518,48 eur. K zníženiu sumy na spolufinancovanie došlo
z dôvodu vrátenia spolufinancovania k vrátenej nevyčerpanej zálohovej platbe platobnej
jednotke MŠVVaŠ SR.
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: 2 990,24 eur. K zníženiu sumy na spolufinancovanie došlo
z dôvodu vrátenia spolufinancovania k vrátenej nevyčerpanej zálohovej platbe platobnej
jednotke MŠVVaŠ SR.
K 10.3.2021 bolo spolu poskytnutých 58 020,65 eur na bežné výdavky a 422,95 eur na
kapitálové výdavky na spolufinancovanie uvedených projektov škôl z rozpočtu KSK.
Uznesenie v plnení.
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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
Pre SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK má zriaďovateľ 5% spoluúčasť na financovaní
projektov v celkovej hodnote 130 024,15 EUR. Podaných bolo 13 žiadostí SOŠ, všetky boli
schválené. Z rozpočtu KSK boli k 10.3.2021 poukázané finančné prostriedky vo výške
36 566,41 € na bežné výdavky a 1 231,26 € na kapitálové výdavky.
1. Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce bolo z celkovej sumy 9 468,59 €
určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 2 651,20 €.
2. Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice bolo z celkovej sumy 10 030,23€ určenej na
spolufinancovanie poukázaných 1 578,95 € z bežných výdavkov.
3. Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari
Szakközépiskola, J.Kráľa 25, Veľké Kapušany bolo z celkovej sumy 7 966,64 € určenej
na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 2 894,74 € a 210,21 €
z kapitálových výdavkov.
4. Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113 Košice bolo z celkovej sumy
7 720,05 € určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 1 894,74 €.
5. Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova
1, Košice bolo z celkovej sumy 10 333,99 € určenej na spolufinancovanie poukázaných
z bežných výdavkov 1 842,11 €.
6. Spojená škola Kollárova 17, Sečovce bolo z celkovej sumy 7 521,95 € určenej na
spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 2 707,89 €.
7. Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice bolo z celkovej sumy 12 581,84 € určenej na
spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 5 226,26 €.
8. Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves bolo z celkovej sumy
11 341,91 € určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 3 157,90 €.
9. Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice bolo z celkovej sumy
7 621,54 € určenej na spolufinancovanie poukázaných 2 405,26 € z bežných výdavkov
a 1 021,05 € z kapitálových výdavkov.
10. Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice bolo z celkovej sumy
10 481,51 € určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 3 157,89 €.
11. Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice bolo z celkovej sumy 10 481,51 €
určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 2 944,21 €.
12. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiová 1, Košice bolo
z celkovej sumy 10 481,51 € určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných
výdavkov 2 368,42 €.
13. Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice bolo
z celkovej sumy 10 132,93 € určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných
výdavkov 3 736,84 €.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
327/2019
Spolufinancovanie projektu s názvom „Ochrana a obnova biodiverzity v
ekosystémoch Košického kraja“
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lesných

Stav realizácie
Projekt bol podaný v rámci 29. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku so zameraním na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich
služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru dňa 15. 01. 2020. Projekt bol
doplnený dňa 30. 06. 2020 a 22.12.2020. V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu.
Uznesenie v plnení.

16. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 24. 02. 2020
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
Pre SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK má zriaďovateľ 5% spoluúčasť na financovaní
projektov v celkovej hodnote 25 677,57 EUR. Podané boli 3 žiadostí SOŠ, všetky boli
schválené. Z rozpočtu KSK boli k 10.3.2021 poukázané finančné prostriedky vo výške
9 188,63 € na bežné výdavky a 1 526,32 € na kapitálové výdavky.
1. SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice bolo z celkovej sumy
6 502,09 € určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 2 925,94 €.
2. Obchodná akadémia, Komenského 6, Trebišov bolo z celkovej sumy 7 230,40 € určenej
na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 1 726,32 € a z kapitálových
výdavkov 1 526,32 €.
3. Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske bolo z celkovej sumy
12 181,03 € určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 4 536,37 €.
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
Boli doplnené všetky požadované náležitosti, ktoré boli nevyhnutné na vykonanie
požadovanej zmeny v sieti. Pri zhodnotení všetkých uvedených skutočností správny orgán
dospel k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia: mení sieť škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného
pracoviska, Športová hala 1153, Čaňa, ako súčasti Strednej odbornej školy technickej,
Kukučínova 23, Košice, s účinnosťou od 01.09.2021.
Uznesenie v plnení.

20

17. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 30. 04. 2020
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
Po podpise zmluvy o poskytnutí návratnej bezúročnej finančnej výpomoci Hmotným
rezervám KSK vo výške 1 500 000 Eur boli tejto obchodnej spoločnosti platobnými príkazmi
zo dňa 23. 06. 2020 a 02. 09. 2020 prevedené dve splátky pôžičky vo výške 100 000 Eur
a 200 000 Eur. Zvyšné dve splátky vo výške po 600 000 Eur sa prevedú v zmysle zmluvy do
31. 3. a 31. 12. 2021.
Uznesenie v plnení, sledovanie k termínu 31.12.2020 pokračuje ďalej.
Číslo a názov uznesenia
365/2020
Spoluúčasť na financovaní projektu „Rozhýbme bariéry v nás“
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. V mesiacoch január a február 2021 neboli realizované žiadne aktivity.
Realizoval sa prieskum trhu a cenových ponúk v prípade realizácie Blumiády. Predpokladaný
termín realizácie Blumiády v mesiaci marec 2021, z dôvodu šíriacej sa epidémie v súvislosti
s ochorením COVID 19 nebude možné dodržať. Z uvedeného dôvodu zariadenie DOMKO –
DSS Košice požiada o zmenu termínu realizácie Blumiády na mesiac jún 2021 a zmenu na
letné športové hry (oproti pôvodným zimným). Plánované aktivity: plávanie workshop – apríl
2021, medzinárodné plavecké preteky – apríl 2021, minimaratón – jún 2021, Blumiáda –
jún 2021, dvojdňové športovo-zábavné podujatie – jún 2021.
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 mesiacoch január a február 2021 neboli realizované žiadne aktivity.
Zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a maďarskému partnerovi bola zo strany
zariadenia sociálnych služieb DOMKO – DSS Košice zaslaná informácia o plánovanej
realizácii Mostu úsmevov, na základe ktorej zariadenia začali s nácvikom programu na
spomínané podujatie. Plánované aktivity: worskshop divadlo, maľba a fotografia – apríl 2021,
výstava malieb a fotografií – máj 2021, festival Most úsmevov – máj 2021.
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
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zariadenie

Stav realizácie
Schválením VZN KSK č. 14/2021 bola zriadená Výdajňa školskej jedálne ako súčasť SOŠT,
Hviezdoslavova 5, Rožňava. Rozhodnutím MŠVVaŠ bola Výdajňa školskej jedálne od
1.3.2021 zaradená do siete škôl a školských zariadení. Uznesenie bolo splnené.
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
Zmenou legislatívy došlo v čase mimoriadnej situácie k predĺženiu funkčného obdobia rád
škôl a školských zariadení. Úrad KSK už odoslal 49 oznámení delegovaných zástupcov
zriaďovateľa v rade školy, resp. školského zariadenia. Niektoré školy už uskutočnili
ustanovujúce zasadnutia rád škôl a majú zriadené rady škôl na nové funkčné obdobie, u iných
ešte neprebehli ustanovujúce zasadnutia.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
381/2020
Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 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
Pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínová 23, Košice má KSK ako
zriaďovateľ 5% spoluúčasť na financovaní projektu v celkovej hodnote 7 704, 23 €
Z rozpočtu KSK boli k 10.3.2021 poukázané finančné prostriedky 2 772,16 € z bežných
výdavkov a nebolo čerpaných z kapitálových výdavkov.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
384/2020
Racionalizačné opatrenia v kultúrnych organizáciách zriadených Košickým samosprávnym
krajom
Stav realizácie
Úrad KSK vykonal zápis zmeny v sieti organizácií na Štatistickom úrade SR. Organizácie,
kde došlo k zlúčeniu pracujú na racionalizácií organizačných štruktúr a potrebných
vnútroorganizačných dokumentov
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
385/2020
Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného
plánu 2019 a Akčný plán na rok 2020
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Stav realizácie
Plnenie akčného plánu na rok 2020 bolo uznesením č. 512/20021 zo dňa 19.2.2021 zobraté na
vedomie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
386/2020
Zámena pozemkov v obci Čaňa
Stav realizácie
Uznesenie je splnené. Zámena je zrealizovaná, vklad do katastra nehnuteľností bol povolený
dňa 22.02.2021.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
387/2020
Prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku pod bytovým domom na ul. Školská 3
v Michalovciach
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Boli podané návrhy na vklad vlastníckeho práva
nehnuteľností na Okresný úrad Michalovce, katastrálny odbor.
Uznesenie v plnení.

do katastra

19. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 29. 06. 2020
Číslo a názov uznesenia
390/2020
Informatívna správa k pripravovanému zámeru „Strategický park Haniska“
Stav realizácie
V zmysle plnenia uznesenia Úrad KSK vypracoval „Zadanie“ pre spracovanie
územnoplánovacieho podkladu „Územná prognóza strategických hospodárskych parkov
Košickej kotliny“. Podľa stavebného zákona bol návrh Zadania prerokovaný s dotknutými
subjektmi štátnej správy a samosprávami. Po vyhodnotení doručených pripomienok bol návrh
Zadania upravený a odsúhlasený príslušným orgánom územného plánovania. V súčasnosti sa
pripravujú podklady pre verejné obstarávania na spracovateľa územnej prognózy
a spracovateľa hodnotenia vplyvov prognózy na životné prostredie (SEA).
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
397/2020
Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Odorín
Stav realizácie
Uznesenie splnené. Zámena zrealizovaná, vklad do katastra nehnuteľností povolený
dňa 03.02.2021.
Uznesenie splnené.
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Číslo a názov uznesenia
402/2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja na obdobie 2. polroka 2020
Stav realizácie
Uznesenie bolo priebežne plnené. Po skončení predmetných dvoch kontrol je Správa
o výsledkoch kontrol predkladaná na 24. zasadnutie Zastupiteľstva KSK.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
403/2020
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na
obdobie 2. polroka 2020
Stav realizácie
Uznesenie bolo priebežne plnené. Plnenie plánu kontrolnej činnosti bolo v zmysle Pravidiel
kontrolnej činnosti ÚHK KSK zhodnotené v Správe o kontrolnej činnosti ÚHK KSK za rok
2020, predloženej na 23. zasadnutie Zastupiteľstva KSK. Zastupiteľstvo KSK predmetnú
správu zobralo na vedomie Uznesením č. 505/2021.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
410/2020, 280/2019
Zmena Uznesenia č. 280/2019 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných
zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa
Stav realizácie
Návrh na zrušenie uznesení č. 280/2019 a č. 410/2020 bude predložený na rokovanie
Zastupiteľstva KSK dňa 26.04.2021.
Uznesenie v plnení.

20. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 24. 08. 2020
Číslo a názov uznesenia
428/2020
Spolufinancovanie projektu s názvom „Participatívny ekosystém na podporu revitalizácie
medzi vidiekom a mestom prostredníctvom spolupráce v Dunajskom obehovom
biohospodárstve, GoDanuBio“
Stav realizácie
Projekt je v prvej fáze implementácie. Bola podaná prvá reportovacia správa.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
429/2020
Spolufinancovanie projektu s názvom „Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy“
z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
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Stav realizácie
Spolufinancovanie projektu s názvom Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy
z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, je aktuálne v procese
hodnotenia.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
430/2020
Zmluva o financovaní služieb súvisiacich s realizáciou projektu „Energetický región Košice“,
uzatváraná medzi Európskou investičnou bankou a Košickým samosprávnym krajom,
predmetom ktorej je využitie nástroja ELENA
Stav realizácie
Na účet KSK boli dňa 18.1.2021 pripísané finančné prostriedky vo výške 576 000 EUR. Pre
účely projektu bol zriadený bežný bankový účet, kde boli prostriedky prevedené.
Dňa 2.3.2021 prebehlo prvé zahajovacie stretnutie medzi zástupcami Európskej Investičnej
Banky (ďalej len EIB) a KSK. Stretnutie bolo organizované online cez internet (Webex
meeting). Na stretnutí boli EIB odsúhlasené najbližšie kroky, ktoré KSK bude realizovať a to:
spracovanie podkladov pre uskutočnenie verejného obstarávania na externého poskytovateľa
služieb v rámci projektu ELENA a personálne obsadenie implementačnej jednotky v zmysle
podanej žiadosti a podpísanej zmluvy.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
433/2020
Ukončenie nájmu k majetku v nájme KLUB MADA BULÍK
Stav realizácie
Uznesením bolo schválené ukončenie nájmu k nehnuteľnostiam medzi SOŠ technickou,
Partizánska 1, Michalovce a nájomcom KLUB MADA BULÍK. Škola zaslala ešte v roku
2020 nájomcovi výpoveď z nájmu.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
434/2020
Prevod vlastníctva pozemku v Olcnave
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Kúpna zmluva podpísaná, čaká sa na úhradu kúpnej ceny a náhrady za
užívanie pozemku.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
435/2020
Prevod vlastníctva k pozemnej komunikácii pre obec Košické Oľšany a zámena pozemkov
medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Košické Oľšany
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Uzatvorená je Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva
k pozemnej komunikácii zo dňa 14.12.2020, KSK bolo doručené rozhodnutie MDV SR
dňa 3.3.2021 o vyradení pozemnej komunikácie zo siete ciest. Pripravuje sa kúpna zmluva na
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prevod pozemnej komunikácie a zámenná zmluva na zámenu pozemkov s obcou Košické
Olšany.
Uznesenie v plnení.

21. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 26. 10. 2020
Číslo a názov uznesenia
457/2020
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov v odvetví kultúry – „Manor House
Susanna – An Experience In The Museum“
Stav realizácie
Projektová dokumentácia sa realizuje a ukončené budú odovzdané do konca 3/2021.
Realizované bolo VO na odborníka VO. Po odovzdaní projektovej dokumentácia začne
príprava na VO na dodávateľa stavebných prác. Prebieha vypratanie Hospodárskej budovy
a sťahovanie zbierkových predmetov do kaštieľa.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
458/2020
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov v odvetví kultúry – InterCastles –
Interactive Castles in Zemplén - Gömör Region“
Stav realizácie
Projekt pre pretrvávajúcu nepriaznivou pandemickou situáciou nezačal svoju realizáciu
v zmysle schváleného posunutého začiatku.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
459/2020
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov v odvetví kultúry – „Capacity Building
in partnership across borders for future museums“
Stav realizácie
Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie projekt nezačal realizáciu v zmysle
schváleného posunu.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
460/2020
Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja v roku 2020
Stav realizácie
Udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja v roku 2020 bude realizované v rámci
slávnostného ceremoniálu Ocenenie osobností KSK v roku 2021.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
461/2020
Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja v roku 2020
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Stav realizácie
Udelenie Historickej osobnosti regiónu v roku 2020 bude realizované v rámci slávnostného
ceremoniálu Ocenenie osobností KSK v roku 2021.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
465/2020
Nájom športových zariadení vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
Stav realizácie
1. Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou: zmluva o nájme
nebytového priestoru (telocvičňa) so Zápasníckym klubom Moldava nad Bodvou, o.z.
doposiaľ nebola podpísaná. V súčasnosti nie je možné z dôvodu opatrení, súvisiacich
s pandémiou koronavírusu, využívať priestory telocvične.
2. Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves: zmluva o nájme
nebytového priestoru (tenisový kurt) bola s Tenisovým klubom Čingov 2008 podpísaná
18.1.2021, zverejnená 19.1.2021 a účinná je od 20.1.2021.
3. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice: zmluva o nájme nebytového priestoru
(cvičebňa karate) s KARATE KLUB KRETOVIČ, o. z. doposiaľ nebola podpísaná.
V súčasnosti nie je možné z dôvodu opatrení, súvisiacich s pandémiou koronavírusu, využívať
priestory cvičebne.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
466/2020
Prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom na Filinského ulici 9 v Spišskej Novej Vsi
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Kúpna zmluva je v procese jej podpisovania.
Uznesenie v plnení.

22. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 14. 12. 2020
Číslo a názov uznesenia
471/2020
Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 445/2020 Zámer rekonštrukcie nehnuteľností pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Stav realizácie
Pre efektívne využitie a čerpanie eurofondov sa príprava predmetu obstarávania začala až po
zverejnení prvých oprávnených aktivít a výziev z nového programového obdobia 2021 –
2027. Príprava opisu predmetu zákazky je takmer ukončená a predpoklad na obstaranie
služby je v druhom kvartály 2021 v zmysle schváleného uznesenia a to na EPC projekt
v kombinácii s vlastnými zdrojmi financovania zameraný na celkovú rekonštrukciu pre
najnavštevovanejšiu polikliniku.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
472/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií
Stav realizácie
Uznesenie splnené. VZN nadobudlo účinnosť 15. dňom od vyvesenia.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
473/2020
Zloženie Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií
Stav realizácie
Uznesenie splnené. Členov dotačnej komisie – poslancov schválilo Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
476/2020
Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a č. 5/2014
Stav realizácie
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o používaní symbolov
Košického samosprávneho kraja č. 12/2020 je zverejnené a platné od 4.1.2021. Jeho plnenie
a dodržiavanie je kontrolované zamestnancami Úradu KSK. Úplné znenie VZN č. 1/2002
bolo po podpise predsedu zverejnené na webovej stránke 23.2.2021.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
478/2020, 278/2019
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 278/2019
zo dňa 21. 10. 2019 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov
realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027
Stav realizácie
Predmetné uznesenie je splnené. V zmysle schváleného uznesenia boli so Slovenskou
sporiteľnou, a. s. podpísané a zverejnené zmluvy o úvere (č. 1242/CC/20 a č. 1351/CC/20)
v celkovej výške 12 000 000 EUR. Tieto úvery budú čerpané na stanovený účel priebežne
podľa potreby a to v termíne do 31.12.2023 s konečnou splatnosťou do 31.12.2024 pre úver
podľa zmluvy č. 1351/CC/20 a do 15.09.2027 pre úver podľa zmluvy č. 1242/CC/20.
Zmluvy boli zverejnené 10. 02. 2021 a nadobudli účinnosť 11. 02. 2021.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
479/2020
Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií vo výške
5 miliónov eur
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Stav realizácie
Predmetné uznesenie je v procese realizácie. Po vyhodnotení najvýhodnejšej alternatívy
financovania predmetných investičných akcií bude s vybranou bankovou inštitúciou uzavretá
úverová zmluva.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
483/2020
Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia
Stav realizácie
Čaká sa na vyhlásenie výzvy zo strany OP KŽP.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
484/2020
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 10. etapa
Stav realizácie
Uznesenie splnené. V registri poskytovateľov sociálnych služieb KSK bola vymazaná služba
poskytovaná v ŠZ s miestom poskytovania: SNP 76, Trebišov.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
485/2020
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 10. etapa
Stav realizácie
Uznesenie splnené. V registri poskytovateľov sociálnych služieb KSK bola vymazaná služba
poskytovaná v DSS ambulantnou formou na miestach poskytovania Breziny 264, Prakovce
o kapacite - 2 miesta, a Háj 35 o kapacite - 2 miesta.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
490/2020
Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Spišský Hrušov
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Zámenná zmluva je v procese schvaľovania. Odňatie zo správy SC
KSK bolo zaslané na Okresný úrad Spišská Nová Ves, katastrálny odbor.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
491/2020
Zmena výmery predmetu nájmu pre nájomcov nebytových priestorov vo vlastníctve
Košického samosprávneho kraja
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Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Zmena výmery bola vykonaná u všetkých nájomcov, okrem nájomcu,
s ktorým prebieha rokovanie ohľadne uzatvorenia dodatku k nájomnej zmluve a nájomcu,
ktorý žiadal o ukončenie nájmu k časti predmetu nájmu a momentálne sa pripravuje dodatok
k zmluve.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
493/2020
Predĺženie doby nájmu nehnuteľnosti v súvislosti s realizáciou projektu „Michalovce Kostolné námestie“
Stav realizácie
Uznesenie splnené. Bol podpísaný dodatok k zmluve o nájme medzi zmluvnými stranami.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
495/2020
Aktualizácia
Uznesenia
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
č. 224/2015 zo dňa 15. 06. 2015 s názvom: Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej
výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Stav realizácie
Uznesenie sa priebežne plní. So subjektom bol uzatvorený dodatok z zmluve.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
496/2020
Intenzita pomoci pre Strednú odbornú školu technickú a ekonomickú Jozefa Szakkayho Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Zmluva medzi partnerom z Miškolca a Ministerstvom zahraničných vecí v Budapešti bola
podpísaná dňa 23. 3. 2021. Škola sa pripravuje na spustenie realizácie projektových aktivít.
Uznesenie v plnení.

23. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 19. 2. 2021
Číslo a názov uznesenia
498/2021
Vymenovanie riaditeľa organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – Spišského divadla
Stav realizácie
Uznesenie splnené.
Dňa 19.2.2021 bol Zastupiteľstvom KSK vymenovaný nový riaditeľ Spišského divadla pán
Mgr. art. Radovan Michalov, s účinnosťou od 1.3.2021. Následne bola novému riaditeľovi
odovzdaná podpísaná pracovná zmluva spolu s dekrétom.
Uznesenie splnené.
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Číslo a názov uznesenia
499/2021
Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Personálne zmeny v komisii boli vykonané vo všetkých databázach.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
500/2021
Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Personálne zmeny v komisii boli vykonané vo všetkých databázach.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
502/2021
Podpora Košického samosprávneho kraja iniciatíve „Diaľnica na Zemplín“
Stav realizácie
Uznesenie v plnení, predseda KSK požiadal Ministerstvo dopravy o termín stretnutia.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
506/2021
Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Mníšek nad Hnilcom do vlastníctva KSK
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Návrh kúpnej zmluve je v procese pripomienkovania.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
507/2021
Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Gelnica do vlastníctva KSK
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Návrh kúpnej zmluvy je v procese podpisovania.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
509/2021
Všeobecne záväzné nariadenie KSK o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hviezdoslavova 5,
Rožňava, ako súčasť Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Stav realizácie
Uznesenie bolo splnené. VZN č.14/2021 bolo po podpise predsedom KSK zverejnené na
webovej stránke KSK dňa 26.2.2021 a zaslané všetkým obciam a mestám v KSK.
Uznesenie splnené.
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Číslo a názov uznesenia
510/2021
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školu a školské zariadenie
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Stav realizácie
Odbor školstva zabezpečuje procesné úkony k predloženiu žiadosti o zmenu v sieti na
Ministerstvo ŠVVaŠ SR.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
511/2021
Poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 130 000 eur Sociálnemu
podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p.
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Zmluva o poskytnutí bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške
130 000 eur Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja , s.r.o., s.p. je v procese
podpisovania.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
512/2021
Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného
plánu 2020 a Akčný plán na rok 2021
Stav realizácie
V rámci akčného plánu na rok 2021 sa realizujú tieto aktivity: organizačne sa zabezpečuje
činnosť 6 vodných rád, realizujú sa schválené projekty „OSA“ a „CLIMADAM“, prebieha
výber škôl a zariadení na realizáciu dažďových záhrad a iných zelených opatrení v roku 2021.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
513/2021
Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji 2021 – 2030
Stav realizácie
V rámci bodu A) boli na stránke https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalnyrozvoj/koncepcne-materialy/klimaticka-zmena-jej-dopad-kosicky-kraj.html
zverejnené
interaktívne mapy, vypracované ARR, zobrazujúce očakávanú zmenu klímy k 2030, citlivosť
a náčrt možných opatrení. V rámci bodu B) uznesenia bola dňa 10. 3. 2021 na Okresný úrad
Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie doručená „Adaptačná stratégia na dôsledky
zmeny klímy v Košickom kraji 2021 – 2030“ – žiadosť o stanovisko, či je potrebné dokument
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
514/2021
Plán vodných rád Programu obnovy krajiny Košického kraja
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Stav realizácie
Pripravuje sa prezentácia plánu, jeho propagácia a hľadajú sa možnosti financovania.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
515/2021
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školu a školské
zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Stav realizácie
Z úrovne Úradu KSK bola písomne zaslaná žiadosť o stanovisko k vyradeniu Výdajnej
školskej jedálne pri Konzervatóriu, Timonova 2, Košice na OÚ Košice a Štátnu školskú
inšpekciu v Košiciach. Ich stanoviská sú nevyhnutnou prílohou k predloženiu žiadosti
o vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR na MŠVVaŠ SR.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
516/2021
Vodíková stratégia pre Košický kraj
Stav realizácie
Úrad KSK zaslal žiadosť o stanovisko k dokumentu na príslušný odbor Okresného úradu
Košice dňa 9.3.2021 a čaká na odpoveď, či sa dokument bude posudzovať v zmysle zákona
24/2006.
Uznesenie v plnení.

Košice, 01. 04. 2021
Spracovala na základe podkladov z jednotlivých
odborov a oddelení Úradu KSK: Mária Rogozinská
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