Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2021 – August 2021
Informácia o plnení uznesení sa predkladá zastupiteľstvu v zmysle § 62 ods. 2 Rokovacieho
poriadku Zastupiteľstva KSK, ako polročná informácia s aktuálnym štatistickým stavom
uznesení k termínu 12. 07. 2021 z II., III., IV. a V. volebného obdobia.
V zmysle uznesenia č. 164/2019 schváleného na 10. zasadnutí zastupiteľstva dňa 25. 02. 2019
sa vo vyhodnocujúcej informácii predkladá prehľad o stave plnenia uznesení z II., III. a IV.
volebného obdobia, ktoré sú predkladané v ročnom intervale k februáru bežného roka.
V predloženej vyhodnocujúcej informácii o plnení uznesení nie je uvedených 8 uznesení
piateho volebného obdobia, ktorých sledovanie bolo schválené v iných intervaloch.
Z hľadiska prehľadu sa neuvádzajú uznesenia, ktorými zastupiteľstvo odsúhlasilo v úvode
rokovania zmeny, doplnenie a schválenie celkového programu. Rovnako nie sú v informácii
uvádzané uznesenia, ktorými zobralo na vedomie informatívne správy a splnené uznesenia
V. volebného obdobia uvedené v mesačných informáciách o plnení uznesení prerokovaných
do 25. zasadnutia zastupiteľstva dňa 28. 06. 2021.
Štatistický prehľad uznesení za II. volebné obdobie je uvedený na strane 7, za III. volebné
obdobie je štatistický prehľad uvedený na strane 10, za IV. volebné obdobie na strane 12
a za V. volebné obdobie je štatistický prehľad uvedený na stranách 13 – 14.

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

II. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
r. 2005 – 2009
V tomto volebnom období na 27. zasadnutiach zastupiteľstva bolo prijatých spolu 765
uznesení. Z tohto počtu:
 uznesenia na vedomie – 170
 uznesenia evidenčne vedené ako splnené – 503
 uznesenia v stave realizácie – 5
 uznesenia zrušené – 41
 uznesenia vypustené zo sledovania – 46.
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1. Prehľad splneného uznesenia

15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 10. 12. 2007
Číslo a názov uznesenia
361/2007
Koncepcia rozvoja športu Košického samosprávneho kraja
Spôsob splnenia
Uznesením č. 456/2020 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 26. októbra 2020 v Košiciach bola schválená Koncepcia podpory pohybových
aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020 – 2025 (2030), ktorá nadväzuje
na Koncepciu rozvoja športu KSK z roku 2007. Vzhľadom na uplynutie platnosti Koncepcie
rozvoja športu KSK z roku 2007 a prijatia novej koncepcie je uznesenie splnené.
Uznesenie splnené.
2. Prehľad zrušených uznesení
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

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

Por.
číslo
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Zrušené uznesenia zastupiteľstva
671 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
672 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
674 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
675 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
676 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
677 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
678 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
717 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
719 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
741 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
743 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
746 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
751 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009

Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktoré zrušilo uznesenie
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
762/2009 zo dňa 12. 10. 2009
118/2010 zo dňa 28. 06. 2010
117/2010 zo dňa 28. 06. 2010
169/2010 zo dňa 18. 10. 2010
129/2014 zo dňa 13. 10. 2014

3. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania
Por. Vypustené uznesenia zo sledovania
číslo
1.

24/2006 z 2. zasadnutia zo dňa 06. 02. 2006

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

66/2006 zo 4. zasadnutia zo dňa 03. 04. 2006
67/2006 zo 4. zasadnutia zo dňa 03. 04. 2006
204/2006 z 9. zasadnutia zo dňa 11. 12. 2006
218/2007 z 10. zasadnutia zo dňa 26. 02. 2007
220/2007 z 10. zasadnutia zo dňa 26. 02. 2007
221/2007 z 10. zasadnutia zo dňa 26. 02. 2007
282/2007 z 12. zasadnutia zo dňa 11. 06. 2007
362/2007 z 15. zasadnutia zo dňa 10. 12. 2007
384/2008 zo 16. zasadnutia zo dňa 18. 02. 2008
389/2008 zo 16. zasadnutia zo dňa 18. 02. 2008
415/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
416/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
417/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
418/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
419/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
420/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
421/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
422/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
423/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
453/2008 z 18. zasadnutia zo dňa 23. 06. 2008
454/2008 z 18. zasadnutia zo dňa 23. 06. 2008
484/2008 z 19. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2008
525/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
526/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
527/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
528/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
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Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktorým
súhlasilo
vypustiť
zo sledovania uznesenie
Projekt nebol schválený (august
2006, 7. rokovanie 28. 08. 2006).
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
354/2007 zo dňa 10. 12. 2007
13/2010 zo dňa 08. 02. 2010
401/2008 zo dňa 28. 04. 2008
627/2013 zo dňa 21. 10. 2013
443/2008 zo dňa 23. 06. 2008
15/2018 zo dňa 07. 03. 2018
15/2018 zo dňa 07. 03. 2018
13/2010 zo dňa 08. 02. 2010
509/2008 zo dňa 27. 10. 2008
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
242/2015 zo dňa 24. 08. 2015
503/2012 zo dňa 17. 12. 2012
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
138/2018 zo dňa 17. 12. 2018
15/2018 zo dňa 07. 03. 2018
551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
551/2008 zo dňa 08. 12. 2008

Por. Vypustené uznesenia zo sledovania
číslo
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

530/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
560/2008 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
565/2008 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
574/2008 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
593/2009 z 23. zasadnutia zo dňa 16. 02. 2009
621/2009 z 24. zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009
623/2009 z 24. zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009
643/2009 z 24. zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009
654/2009 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
656/2009 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
662/2009 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
714/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
716/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
727/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
728/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
740/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
755/2009 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009
761/2009 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009
763/2009 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009

Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktorým
súhlasilo
vypustiť
zo sledovania uznesenie
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
367/2012 zo dňa 20. 02. 2012
750/2009 zo dňa 12. 10. 2009
202/2011 zo dňa 21. 02. 2011
334/2020 zo dňa 24. 02. 2020
201/2015 zo dňa 20. 04. 2015
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
557/2017 zo dňa 23. 10. 2017
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
311/2016 zo dňa 22. 02. 2016
479/2012 zo dňa 22. 10. 2012
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011

III. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
r. 2009 – 2013
V tomto volebnom období na 25. zasadnutiach zastupiteľstva bolo prijatých spolu 637
uznesení. Z tohto počtu:
 uznesenia na vedomie – 187
 uznesenia evidenčne vedené ako splnené – 389
 uznesenia v stave realizácie – 5
 uznesenia zrušené – 25
 uznesenia vypustené zo sledovania – 31.
1. Prehľad zrušených uznesení
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zrušené uznesenia zastupiteľstva
44/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
69/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
70/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
71/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
72/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
73/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
75/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
98/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010
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Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktoré zrušilo uznesenie
500/2012 zo dňa 22. 10. 2012
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
86/2014 zo dňa 30. 06. 2014
410/2012 zo dňa 16. 04. 2012

Por.
číslo
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Zrušené uznesenia zastupiteľstva

Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktoré zrušilo uznesenie
120/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010 356/2011 zo dňa 12. 12. 2011
143/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
524/2013 zo dňa 25. 02. 2013
258/2011 z 9. zasadnutia zo dňa 18. 04. 2011
475/2012 zo dňa 27. 08. 2012
269/2011 z 10. zasadnutia zo dňa 20. 06. 2011 380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
298/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011 528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
299/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011 528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
300/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011 528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
301/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011 528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
302/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011 528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
341/2011 z 12. zasadnutia zo dňa 17. 10. 2011 420/2012 zo dňa 16. 04. 2012
418/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012 499/2012 zo dňa 22. 10. 2012
450/2012 zo 16. zasadnutia zo dňa 25. 06. 2012 161/2018 zo dňa 17. 12. 2018
475/2012 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2012 616/2013 zo dňa 26. 08. 2013
476/2012 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2012 594/2013 zo dňa 24. 06. 2013
500/2012 z 18. zasadnutia zo dňa 22. 10. 2012 617/2013 zo dňa 26. 08. 2013
616/2013 z 23. zasadnutia zo dňa 26. 08. 2013 267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
635/2013 z 25. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2013 161/2018 zo dňa 17. 12. 2018

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

11/2009 z ust. zasadnutia zo dňa 14. 12. 2009
21/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
29/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
30/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
31/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
32/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
33/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
67/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
103/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010
133/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
134/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
136/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
161/2010 zo 6. zasadnutia zo dňa 18. 10. 2010
162/2010 zo 6. zasadnutia zo dňa 18. 10. 2010
165/2010 zo 6. zasadnutia zo dňa 18. 10. 2010
223/2011 z 8. zasadnutia zo dňa 21. 02. 2011
236/2011 z 9. zasadnutia zo dňa 18. 04. 2011
331/2011 z 12. zasadnutia zo dňa 17. 10. 2011
393/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
396/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
397/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
401/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
402/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
403/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
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Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktorým
súhlasilo
vypustiť
zo sledovania uznesenie
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
150/2010 zo dňa 18. 10. 2010
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
124/2010 zo dňa 30. 08. 2010
548/2013 zo dňa 29. 04. 2013
150/2010 zo dňa 18. 10. 2010
319/2011 zo dňa 17. 10. 2011
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
319/2011 zo dňa 17. 10. 2011
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
557/2017 zo dňa 23. 10. 2017
454/2012 zo dňa 27. 08. 2012
311/2016 zo dňa 22. 02. 2016
311/2016 zo dňa 22. 02. 2016
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015

Por. Vypustené uznesenia zo sledovania
číslo
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

404/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
414/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
438/2012 zo 16. zasadnutia zo dňa 25. 06. 2012
467/2012 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2012
559/2013 z 21. zasadnutia zo dňa 29. 04. 2013
609/2013 z 23. zasadnutia zo dňa 26. 08. 2013
624/2013 z 24. zasadnutia zo dňa 30. 09. 2013

Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktorým
súhlasilo
vypustiť
zo sledovania uznesenie
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
524/2013 zo dňa 25. 02. 2013
627/2013 zo dňa 21. 10. 2013
627/2013 zo dňa 21. 10. 2013
289/2015 zo dňa 07. 12. 2015
289/2015 zo dňa 07. 12. 2015
49/2014 zo dňa 28. 04. 2014

IV. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
r. 2013 – 2017
V tomto volebnom období na 25. zasadnutiach zastupiteľstva bolo prijatých spolu 575
uznesení. Z tohto počtu:
 uznesenia na vedomie – 178
 uznesenia evidenčne vedené ako splnené – 327
 uznesenia v stave realizácie – 31
 uznesenia zrušené – 30
 uznesenia vypustené zo sledovania – 8
 nepodpísané uznesenie – 1 uznesenie č. 457/2017 – Informácia o rekonštrukcii mosta
547-020 cez vodnú nádrž Ružín v zmysle § 16 ods. 4 č. 302/2001 Z. z. predseda Košického
samosprávneho kraja využil svoje právo a uznesenie nepodpísal.
1.

Prehľad zrušených uznesení

Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zrušené uznesenia zastupiteľstva
34/2014 z 3. zasadnutia zo dňa 24. 02. 2014
38/2014 z 3. zasadnutia zo dňa 24. 02. 2014
39/2014 z 3. zasadnutia zo dňa 24. 02. 2014
41/2014 z 3. zasadnutia zo dňa 24. 02. 2014
79/2014 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2014
80/2014 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2014
81/2014 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2014
82/2014 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2014
127/2014 zo 6. zasadnutia zo dňa 25. 08. 2014
149/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
150/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
152/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
151/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
153/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
155/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
183/2014 z 8. zasadnutia zo dňa 15. 12. 2014
266/2015 z 12. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2015
267/2015 z 12. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2015
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Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktoré zrušilo uznesenie
387/2016 zo dňa 27. 06. 2016
148/2014 zo dňa 13. 10. 2014
149/2014 zo dňa 13. 10. 2014
150/2014 zo dňa 13. 10. 2014
387/2016 zo dňa 27. 06. 2016
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
186/2015 zo dňa 16. 02. 2015
159/2014 zo dňa 15. 12. 2014
213/2015 zo dňa 20. 04. 2015
264/2015 zo dňa 24. 08. 2015
236/2015 zo dňa 15. 06. 2015
265/2015 zo dňa 24. 08. 2015
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
387/2016 zo dňa 27. 06. 2016
266/2015 zo dňa 24. 08. 2015
389/2016 zo dňa 27. 06. 2016
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
388/2016 zo dňa 27. 06. 2016

Por.
číslo
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Zrušené uznesenia zastupiteľstva
269/2015 z 12. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2015
358/2016 zo 16. zasadnutia zo dňa 25. 04. 2016
374/2016 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 06. 2016
387/2016 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 06. 2016
388/2016 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 06. 2016
389/2016 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 06. 2016
485/2017 z 22. zasadnutia zo dňa 10. 04. 2017
549/2017 z 24. zasadnutia zo dňa 21. 08. 2017
550/2017 z 24. zasadnutia zo dňa 21. 08. 2017
560/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017
561/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017
572/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017

Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktoré zrušilo uznesenie
389/2016 zo dňa 27. 06. 2016
390/2016 zo dňa 27. 06. 2016
46/2018 zo dňa 07. 03. 2018
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
389/2016 zo dňa 21. 08. 2017
47/2018 zo dňa 07. 03. 2018
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
229/2019 zo dňa 24. 06. 2019
229/2019 zo dňa 24. 06. 2019
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019

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

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

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

V. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
r. 2017 – 2022
V tomto volebnom období na 25. zasadnutiach zastupiteľstva bolo prijatých spolu
565 uznesení. Z tohto počtu:
 uznesenia na vedomie – 191
 uznesenia evidenčne vedené ako splnené – 252
 uznesenia v stave realizácie – 95
 uznesenie zrušené – 8
 uznesenia vypustené zo sledovania – 7
 nepodpísané uznesenia – 12 uznesení:
č. 45/2018 – Informatívna správa o pripravovanom projekte Krajskej futbalovej ligy –
doplňujúci návrh p. Lenártovej – revidovať koncepciu športu,
č. 50/2018 – Voľba predsedu Zdravotnej komisie pre 5. volebné obdobie (2017 – 2020),
č. 127/2018 – Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 VZN KSK č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov – doplňujúci
návrh p. Staška – zmeniť VZN,
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č. 217/2019 – Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva KSK,
č. 311/2019 – 2. Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske –
časť Krivošťany – doplňujúci návrh p. Ďurovčíka – zvolať spoločné
rokovanie v Strážskom,
č. 355/2020 – Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK – doplňujúci návrh
p. Szabó – faktická a rozprava pre hlavného kontrolóra,
č. 356/2020 – Rokovací poriadok Zastupiteľstva KSK,
č. 375/2020 – Záverečný účet KSK – doplňujúci návrh p. Jakubova - vykonanie kontroly,
č. 438/2020 – Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 –
doplňujúci návrh p. Rovinského – poskytnúť školské internáty ako
karanténne centrá a predkladať správu počas trvania COVID – 19,
č. 447/2020 – Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom
financií SR – doplňujúci návrh p. Polačeka prevod ciest II. a III. triedy
do vlastníctva KSK, spracovať zoznam ciest a harmonogram prevodu ciest
v uznesení,
č. 451/2020 – Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného
nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov – doplňujúci návrh p. Ďurovčíka – dotácia 20 000 eur
pre Klokočov,
č. 538/2021 - Poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci pre Juhomoravský kraj v Českej
republike - poslanecký návrh poslancov zastupiteľstva p. Ďurovčíka
a p. Smrča.
1.

Prehľad splnených uznesení

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
Spôsob splnenia
Uznesením č. 550/2021 z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 28. júna 2021 v Košiciach bola schválená Regionálna stratégia výchovy
a vzdelávania v stredných školách v KSK 2021-2025 „VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT,
VZDELÁVAME PRE PRAX“. Plnenie uvedeného dodatku č. 5 k Regionálnej stratégii
výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK bolo ukončené novým schváleným
dokumentom. Splnené.
Uznesenie splnené.
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20. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 24. 08. 2020
Číslo a názov uznesenia
434/2020
Prevod vlastníctva pozemku v Olcnave
Spôsob splnenia
Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností povolený
dňa 01. 07. 2021.
Uznesenie splnené.

22. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 14. 12. 2020
Číslo a názov uznesenia
488/2020
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2021
Spôsob splnenia
Uznesenie splnené. Rokovania komisií boli v I. polroku 2021 pripravované v zmysle plánu
úloh komisií s ohľadom na pandemickú situáciu.
Uznesenie splnené.

23. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 19. 02. 2021
Číslo a názov uznesenia
506/2021
Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Mníšek nad Hnilcom do vlastníctva KSK
Spôsob splnenia
Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností povolený
dňa 02. 06. 2021.
Uznesenie splnené
Číslo a názov uznesenia
507/2021
Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Gelnica do vlastníctva KSK
Spôsob splnenia
Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností povolený
dňa 12. 05. 2021
Uznesenie splnené.
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25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 28. 06. 2021
Číslo a názov uznesenia
561/2021
Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 552/2017
Spôsob splnenia
Uznesenie splnené, nakoľko zmena uznesenia č. 552/2017 spočívala v zrušení časti 2) tohto
uznesenia.
Uznesenie splnené, uznesenie 552/2017 v časti 1) splnené, v časti 2 zrušené.
2. Prehľad uznesení v realizácii

5. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. 04. 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
Oproti minulému stavu bezo zmeny. Zo strany MŠVVaŠ SR doposiaľ nebolo doručené
stanovisko 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.

6. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 25. 06. 2018
Číslo a názov uznesenia
95/2018, 484/2017
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 484/2017 s názvom Intenzita pomoci –
spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 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 07. 07. 2021 finančné prostriedky vo výške 41 892,95,75 eur na spolufinancovanie projektových aktivít:
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1. Pre SOŠ techniky a remesiel, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec zo sumy 9 921,48 eur
určenej na spolufinancovanie: 5 207,90 eur,
2. Pre SOŠ beauty a služieb, Gemerská 1, Košice zo sumy 6 066,93 eur určenej
na spolufinancovanie: 4 433,97 eur,
3. Pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice zo sumy
7 342,50 eur určenej na spolufinancovanie: 6 284,70 eur,
4. Pre Spojenú školu Kollárova 17, Sečovce zo sumy 8 512,20 eur určenej
na spolufinancovanie: 5 316,73 eur,
5. Pre SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves zo sumy 9 940,79 eur
určenej na spolufinancovanie: 9 608,99 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: 5 992,75 eur,
8. Pre SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice zo sumy 6 262,62 eur určenej
na spolufinancovanie: 3 925,82 eur,
9. 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
99/2018
Spolufinancovanie projektu „MOBI – Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný
karpatský región”
Stav realizácie
Prebieha implementačná fáza projektu. V rámci aktivít sa uskutočnili ďalšie online stretnutia.
Prebehlo VO na štúdiu uskutočniteľnosti cyklotrasy Michalovce – V. Nemecké (vybraný
dodávateľ, predpokladaný termín výstupu 10/2021).
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
107/2018
Spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
V súčasnosti pokračuje proces vypracovania správy o hodnotení strategického dokumentu na
základe doručeného rozsahu hodnotenia z Okresného úradu Košice.
Uznesenie v plnení.

7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 27. 08. 2018
Číslo a názov uznesenia
114/2018
Krajská futbalová liga
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Stav realizácie
Z dôvodu dlhodobej nepriaznivej epidemiologickej situácie zapríčinenej šírením ochorenia
COVID – 19 s odvolaním sa na prijaté opatrenia Úradu verejného zdravotníctva,
sa neuskutočnili: Zimný pohár predsedu KSK a Školský pohár predsedu KSK.
V prípade priaznivej situácie v súvislosti s možnosťou organizácie hromadných podujatí
športovej povahy bude projekt Krajskej futbalovej ligy pokračovať Turnajom
neregistrovaných mužstiev v auguste 2021 v obci Ďurkov, okres Košice – okolie
(dňa 21. 08. 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 KSK – 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 KSK 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 07. 07. 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
Manažéri kvality ovzdušia osobne komunikovali s predstaviteľmi samospráv ktoré spadajú
do Oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO) Aglomerácia Košice a okolie, ohľadom
ďalšieho postupu pri aktualizácii Programu na zlepšenie kvality ovzdušia v danej lokalite,
prípadne tvorby nového programu. V pláne sú ďalšie osobné stretnutia v ORKO Krompachy
a rizikových oblastiach v kraji. Ďalej šíria osvetu v oblasti zlepšenia kvality ovzdušia
prostredníctvom reakcií na podnety, alebo tvorbou krátkych informačných článkov o danej
problematike.
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
Uznesenie sa realizuje. Dňa 03. 05. 2021 bolo osobné stretnutie so splnomocneným
zástupcom spoločnosti TOKAJ GRAND s.r.o., ktorý nevedel jednoznačne zaujať stanovisko
k navrhovanému predaju odsúhlasenom spoločnosťou ešte v roku 2017, preto bol vyzvaný,
aby do 04. 06. 2021 doručil stanovisko spoločnosti k predaju aj s odôvodnením. Stanovisko
spoločnosti doposiaľ doručené nebolo.
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 KSK do siete škôl a školských zariadení SR
Stav realizácie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo v marci 2019
zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, a to: Zaradenie elokovaného
pracoviska do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1. septembra 2021
pre Strednú odbornú školu technickú, Kukučínova 23, Košice: Elokované pracovisko, Župná
cesta 172/10, Turňa nad Bodvou, ako súčasť Strednej odbornej školy technickej,
Kukučínova 23, Košice. Sledovanie uznesenia k augustu 2021 skončílo uplynutím lehoty,
uznesenie sa ďalej sleduje v plnení.
Uznesenie v plnení,
Číslo a názov uznesenia
228/2019, 174/2019, 94/2018, 483/2017
Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva KSK č. 174/2019, č. 94/2018 a č. 483/2017 s názvom:
Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva KSK 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 SOŠ na praktickom vyučovaní
19

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“ – dodanie materiálno-technického vybavenia
učebne, ukončené verejné obstarávanie na zákazku „Poľnohospodárska technika pre
potreby výučby SOŠ Pribeník“, dodanie materiálno-technického vybavenia učebne,
ukončené verejné obstarávanie na zákazku „Poľnohospodárska technika pre potreby
výučby SOŠ Pribeník“. Čerpané spolufinancovanie: 9 070 eur.
2. SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce – „Modernizácia centra odborného
vzdelávania“ – projekt je vo fáze ukončenia. Boli dodané všetky materiálno-technické
zariadenia, vykonané stavebné práce. Podklady sú pripravené pre záverečnú kontrolu.
Implementácia projektu: vznikli nové odborné učebne, dovybavili sa pôvodné učebne,
zmodernizovali sa klasické učebne. Čerpané spolufinancovanie: 13 172 eur.
3. Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves – „Strojárstvo,
elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi – Finančná kontrola na mieste
aktívnou legitimáciou kontrolného subjektu MIRRaI SR bola uskutočnená
dňa 26. 05. 2021 bez vecných a formálnych chýb. Zaslaním Záverečnej správy MIRRaI
SR zo dňa 31. 05. 2021 bol projekt ukončený. Celková suma projektu bola vo výške
657 062,47 eur. Čerpané spolufinancovanie: 28 784 eur.
4. SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice – „Učíme sa praxou“: hlavná aktivita č. 1:
stavebné práce - stavebné úpravy, hlavná aktivita č. 2: stavebné práce – zníženie
energetickej náročnosti boli zrealizované a preplatené vo výške 107 413,36 €, hlavná
aktivita č. 3: Materiálno-technické vybavenie – prebieha proces verejného obstarávania,
IKT pre SPŠe Košice časť č. 1 – Zariadenia – zrealizované, IKT pre SPŠe Košice časť
č. 2 – Aktívne prvky siete – sieťové komponenty – zrealizované, IKT pre SPŠe Košice
časť č. 3 – Softvér - zrealizované, IKT pre SPŠe Košice časť č. 4 – Prezentačná technika
– zrealizované, Interiérové vybavenie učební SPŠE Košice – časť Školský nábytok –
zrealizované, Pomôcky pre výučbu odborných predmetov SPŠe Košice – zrealizované,
Interiérové vybavenie učební SPŠE Košice – časť Laboratórny nábytok – zrealizované.
Čerpané spolufinancovanie: 12 108 eur.
5. SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice – „Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ
technickej v Košiciach“: ukončené aktivity: dve pracoviská pre praktické vyučovanie
žiakov učebných a študijných odborov v skupine odborov 36 stavebníctvo, dodávka
prístrojov, strojov a zariadení pre študijný odbor 3667 K technik vodár vodohospodár,
zároveň uskutočnené 3-dňové školenie pedagogických zamestnancov dodávateľom,
dodávka prístrojov, strojov a zariadení pre študijný odbor 3693 K technik energetických
zariadení budov, inštalácia virtuálnej 3D učebne. Zostáva zabezpečiť verejné
obstarávanie externou firmou prístrojov, strojov a zariadení pre učebné a študijné odbory
skupiny odborov 33 spracúvanie dreva, stavebný stroj a pod. Navrhovaný časový
harmonogram podľa aktivít projektu: materiálno-technické vybavenie 08/2020 –
03/2022, podporné aktivity projektu 08/2020 – 03/2022. Čerpané spolufinancovanie:
8 144 eur.
6. SOŠ, Ostrovského 1, Košice – „Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolventov
na trhu práce“ – v súčasnosti prebieha 2. ex ante kontrola VO pre tri zákazky
na materiálno-technické vybavenie. Čerpané spolufinancovanie: 2 806 eur.
7. SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice – „Brána do Tvojej profesijnej
budúcnosti“ – bola podaná žiadosť o predĺženie projektu – schválená do marca 2022.
V súčasnosti po konzultáciách s projektovou manažérkou na Ministerstve
pôdohospodárstva SR p. Ing. Vrtákovou pracuje škola na zásadnej zmene projektu
z dôvodu nedostupnosti, nevysúťažiteľnosti a nepotrebnosti 80 % pôvodných položiek

20

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

rozpočtu – sú to všetko položky materiálno-technického vybavenia. Čerpané
spolufinancovanie: 0 eur.
SOŠ, Učňovská 5, Košice – Šaca – „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania na SOŠ,
Učňovská 5, Košice – Šaca“ - oproti minulému hodnotiacemu procesu bezo zmeny.
Čerpané spolufinancovanie: 18 373 eur.
SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec – „Investícia do odborného
vzdelávania prispôsobeného regionálnym podmienkam trhu práce“ – vybavenie učebne
CNC strojmi a softwérom“ a „vybavenie dielne konvenčnými strojmi“. Uvedené zákazky
boli dodané v mesiaci jún 2019 a boli zaradené do majetku pre využitie vo vzdelávacom
procese – na výuku žiakov. Verejné obstarávanie na Autodiagnostiku bude realizované
opakovane. Čerpané spolufinancovanie: 14 636 eur.
SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves – „Modernou praktickou prípravou
k zamestnanosti“ ČASŤ 1 IKT a príslušenstvo – bol uzatvorený dodatok č. 3 k zmluve prebieha jeho kontrola na riadiacom orgáne. Dodatok č. 3 bol uzatvorený z dôvodov,
že nie je možné dodať niektoré zazmluvnené tovary, pretože: medzi verejným
obstarávaním a nadobudnutím účinnosti Kúpnej zmluvy č. 1/2021 prešiel takmer 1 rok,
produkty v portfóliu výrobcov sa dynamicky zmenili a rovnako sa zmenili aj špecifikácie
produktov, vzhľadom na mohutný rozvoj informačných technológií, dlhodobý trend
výrobcov minimalizovať rozmery komponentov a celkové rozmery prenosných zariadení
ako napr.: notebooky, došlo k zásadnej zmene špecifikácie produktov, rovnako
k výrazným zmenám v portfóliu produktov došlo vzhľadom na aktuálnu polovodičovú
krízu spôsobenú pandémiou COVID-19, kde výrobcovia pre nedostatok surovín investujú
dostupné zdroje do výroby najnovších modelových rád notebookov a ukončili výrobu
starších modelových rád notebookov, ktoré boli zazmluvnené v rámci predmetného
verejného obstarávania, vzhľadom na aktuálnu polovodičovú krízu spôsobenú pandémiou
COVID-19 sú dodacie lehoty na väčší počet notebookov (počítačov), monitorov a iných
IT komponentov obsahujúcich čipy a polovodičové súčiastky priemerne 4 až 6 mesiacov.
Čerpané spolufinancovanie: 0 eur.
SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce – „Pomôžme regiónu“ – stavebné práce –
oprava elektroinštalácie – ukončené, publicita – pútač a tabuľa – ukončené, nákup
technického vybavenia - technika IKT - ukončené, nábytok – dodávka tovaru,
multimediálny vzdelávací systém – žiadosť o platbu, trenažéry – žiadosť o platbu, OU
pre elektrotechniku – dodávanie tovaru, OU pre strojárstvo – dodávanie tovaru, OU pre
autotechniku – dodávanie tovaru, zariadenia pre obrábanie – na kontrole procesu
verejného obstarávania. Čerpané spolufinancovanie: 7 753 eur.
SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice – „Zdokonalenie materiálnych
podmienok pre kvalitné vzdelávanie v SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach“
implementácia projektu je ukončená, v priebehu mesiaca august 2021 má byť projekt
finančne vysporiadaný. Čerpané spolufinancovanie: 7 708 eur.
SPŠ strojnícka, Komenského 2, Košice – „Modernizácia odborných učební“ – projekt
nebol schválený. Čerpané spolufinancovanie: 0 eur.
SOŠ obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance – „Vzdelávanie študentov SOŠ
OaS, Sobrance pre potreby technicky moderných poľnohospodárskych podnikov
regiónu“ - „učebňa výpočtovej techniky“ – ukončená kontrola EX POST riadiacim
orgánom, „veľká mechanizácia – dodávka poľnohospodárskej techniky“ – v súčasnosti
je vykonávaná kontrola EX POST, v konečnej fáze prípravy je VO na „Dodávku
na prepravu žiakov na OV“, v príprave je verejné obstarávanie na „Malú mechanizáciu“.
Čerpané spolufinancovanie: 19 038 eur.
SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – „Kvalitná prax, úspech k zamestnanosti“ –
verejné obstarávanie na realizáciu stavebných prác bolo ukončené. Dokumentácia
z verejného obstarávania bola prostredníctvom ITMS odoslaná na RO na kontrolu.
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Výsledkom kontroly bola písomná informácia o tom, že proces verejného obstarávania
bol v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Ciele a aktivity projektu
boli nastavené tak, aby udržateľný rozvoj podporovali. Verejné obstarávanie na výber
CNC strojov bolo ukončené, stroje boli dodané podľa zmluvy dňa 13. 04. 2021.
Bola vykonaná aj ex-ante kontrola na materiálno - technické vybavenie, 06. 07. 2021.
Čerpané spolufinancovanie: 8 282 eur.
16. Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce – „Modernizácia odborného vzdelávania
na Spojenej škole v Sečovciach“: aktivita 1: dodávka a inštalácia materiálno-technického
vybavenia v odborných učebniach pre strojárske odbory: dodávka obrábacích strojov –
nadlimitná zákazka: kontrola riadiaci orgán, IKT vybavenie – podlimitná zákazka
s využitím elektronického trhoviska: VO ukončené – tovar dodaný, školský nábytok –
zákazka s nízkou hodnotou: VO ukončené – tovar dodaný. Aktivita 2: dodávka
a inštalácia
materiálno-technického
vybavenia
v
odborných
učebniach
pre elektrotechnické odbory: IKT vybavenie – podlimitná zákazka s využitím
elektronického trhoviska: VO ukončené – tovar dodaný, školský nábytok – zákazka
s nízkou hodnotou: VO ukončené – tovar dodaný, E-učebnice, roboty – zákazka s nízkou
hodnotou: kontrola riadiaceho orgánu, Elektrotechnické prístroje – zákazka s nízkou
hodnotou: na ex-post kontrole (kontrola po uzavretí zmluvy). Čerpané
spolufinancovanie: 7 138 eur.
17. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava – „Moderné COVP – viac
praktických cvičení, viac žiakov“ – ukončené stavebné práce – rekonštrukcia troch
učební informatiky, ukončená dodávka školského nábytku do troch učební informatiky,
dodávka MTZ (počítače, interaktívna technika...) je toho času na kontrole verejného
obstarávania na riadiacom orgáne, elektroinštalačné práce pre učebňu 3D a jazykové
laboratórium v súčasnosti prebiehajú. Čerpané spolufinancovanie: 14 772 eur.
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.
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
V súčasnosti prebieha na Úrade pre verejné obstarávanie kontrola dokumentácie z verejného
obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác.
Uznesenie v plnení.
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13. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 26. 08. 2019
Číslo a názov uznesenia
253/2019
Založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora
integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja a majetkovú účasť
Košického samosprávneho kraja v tejto spoločnosti
Stav realizácie
Spoločnosť IDS Východ, s.r.o. v súčasnej dobe realizuje nasledujúce aktivity: návrh zmluvy
o rozúčtovaní tržieb z cestovného podľa Tarify IDS Východ, príprava podkladov pre zámer
komplexnej modernizácie dopravného uzla Košice, žel. stanica a s tým súvisiace pracovné
rokovania, kalibrácia konceptu tarifnej integrácie mestských dopráv na východnom
Slovensku, analýza dopadov novely Zákona o pracovnom čase v doprave, spracovanie
nadväzných autobusových spojení k letným turistickým vlakom v spolupráci so ZSSK, a.s.,
pokračuje príprava zavedenia zónovej tarify – optimalizácia tarifných zón a tarifných trás,
akceptačné testy dopravcov zapojených v IDS KSK a PSK, tvorba matice prepravných trás.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
257/2019
Spolufinancovanie projektu z operačného programu Efektívna verejná správa, Špecifický
cieľ 1.1 (názov: Inteligentný a lepší samosprávny kraj zameraný na skvalitnenie systémov
a optimalizáciu procesov verejnej správy)
Stav realizácie
Projekt je v implementačnej fáze, buduje sa analytická jednotka na Odbore regionálneho
rozvoja Úradu KSK. Súčasťou projektu je aj príprava Integrovanej územnej stratégie
Košického kraja, kde vstupná správa bola predložená na júnové zasadnutie zastupiteľstva.
Riadiacim orgánom pre Operačný program Efektívna verejná správa bolo odsúhlasené verejné
obstarávanie na dodanie integračnej dátovo-analytickej platformy.
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
Dňa 05. 07. 2021 bolo vo Vestníku EÚ zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác týkajúcich sa rekonštrukcie objektov kreatívneho
centra. Termín na predkladanie ponúk je 23. 08. 2021.
Uznesenia v plnení.
Číslo a názov uznesenia
266/2019
Nájom pozemkov pre mesto Krompachy
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Nájomná zmluva bola zaslaná mestu Krompachy a je v procese
pripomienkovania.
Uznesenie v plnení.
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14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 21. 10. 2019
Číslo a názov uznesenia
290/2019
Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 – 2025 (2030)
Stav realizácie
Pokračuje priebežný monitoring plnenia indikátorov, opatrení a aktivít za jednotlivé typy
kultúrnych služieb v spolupráci s kultúrnymi organizáciami, s cieľom predloženia materiálu
k vyhodnoteniu koncepcie.
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 bol 16. 04. 2021 predložený na riadiaci orgán – MIRRI SR so žiadosťou o čerpanie
nenávratných finančných prostriedkov. Prešiel administratívnou kontrolou a je v procese
odborného hodnotenia.
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 MIRRI SR 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 MIRRI SR o poskytnutí nenávratných
finančných prostriedkov. Prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Uznesenie v plnení.

24

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
Pripravuje sa žiadosť o nenávratný finančný príspevok vrátane povinných príloh.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
302/2019
Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 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
Uznesenie v plnení. 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 neobdržalo informáciu o výsledku podanej žiadosti. Žiadosť je v systéme Ministerstva
životného prostredia SR zaradená medzi žiadosťami, o ktorých nebolo rozhodnuté.
Uznesenie v plnení.

15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 09. 12. 2019
Číslo a názov uznesenia
322/2019, 259/2019, 227/2019, 173/2019
Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva KSK č. 259/2019, č. 227/2019 a č. 173/2019
s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK 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
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: 4 275,50 eur.
2. Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice bolo zo sumy 11 698,08 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných: 4 439,89 eur.
3. Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce bolo zo sumy 10 522,69 eur
určenej na spolufinancovanie čerpaných: 4 921,05 eur.
4. Gymnázium, Alejová 1, Košice bolo zo sumy 9 197,32 eur určenej na spolufinancovanie
čerpaných: 4 815,80 eur.
5. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice bolo zo sumy 11 773,69 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných: 5 704,21 eur.
6. Gymnázium, Trebišovská 12, Košice bolo zo sumy 10 871,27 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných: 6 063,88 eur.
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7.

Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves bolo zo sumy 9 141,06 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných: 2 401,44 eur.
8. Gymnázium - Gimnázium, Z. Fábryho 1, Veľké Kapušany bolo zo sumy 7 327,15 eur
určenej na spolufinancovanie čerpaných: 3 529,91 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: 3 320,44 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: 3 276,96 eur.
11. Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou bolo zo sumy 6 797,44 eur
určenej na spolufinancovanie čerpaných: 3 395,45 eur.
12. Gymnázium, SNP 1, Gelnica bolo zo sumy 7 977,52 eur určenej na spolufinancovanie
čerpaných: 4 037,27 eur.
13. Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec bolo zo sumy 14 924,80 eur
určenej na spolufinancovanie čerpaných: 7 040,69 eur.
14. Gymnázium, Komenského 32, Trebišov bolo zo sumy 15 164,09 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných: 7 702,70 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: 5 991,09 eur.
K 07. 07. 2021 bolo spolu poskytnutých 76 611,20 eur na bežné výdavky a 422,95 eur
na kapitálové výdavky na spolufinancovanie uvedených projektov škôl z rozpočtu KSK.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
323/2019
Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 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 09. 07. 2021 poukázané finančné prostriedky vo výške
38 462,28 eur na bežné výdavky a 1 231,26 eur na kapitálové výdavky.
1. Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce bolo z celkovej sumy 9 468,59 eur
určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 2 651,20 eur.
2. Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice bolo z celkovej sumy 10 030,23 eur určenej
na spolufinancovanie poukázaných 1 578,95 eur 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 eur
určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 2 894,74 eur
a 210,21 eur z kapitálových výdavkov.
4. Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113 Košice bolo z celkovej sumy
7 720,05 eur určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov
1 894,74 eur.
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5.

Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova
1, Košice bolo z celkovej sumy 10 333,99 eur určenej na spolufinancovanie
poukázaných z bežných výdavkov 3 720,22 eur.
6. Spojená škola Kollárova 17, Sečovce bolo z celkovej sumy 7 521,95 eur určenej
na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 2 707,89 eur.
7. Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice bolo z celkovej sumy 12 581,84 eur určenej
na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 5 226,26 eur.
8. Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves bolo z celkovej sumy
11 341,91 eur určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov
3 157,90 eur.
9. Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice bolo z celkovej sumy
7 621,54 eur určenej na spolufinancovanie poukázaných 2 405,26 eur z bežných
výdavkov a 1 021,05 eur z kapitálových výdavkov.
10. Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice bolo z celkovej sumy
10 481,51 eur určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov
3 157,89 eur.
11. Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice bolo z celkovej sumy 10 481,51 eur
určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 2 944,21 eur.
12. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiová 1, Košice bolo
z celkovej sumy 10 481,51 eur určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných
výdavkov 2 368,42 eur.
13. Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice bolo
z celkovej sumy 10 132,93 eur určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných
výdavkov 3 754,60 eur.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
327/2019
Spolufinancovanie projektu s názvom „Ochrana a obnova biodiverzity v lesných
ekosystémoch Košického kraja“
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. Taktiež prebieha komunikácia s Mestskými lesmi Košice, a.s. a komunikácia
s Mestom Košice k otázke pokračovania alebo ukončenia projektu z dôvodov na strane
Mestských lesov Košice, a.s.
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 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
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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 09. 07. 2021 poukázané finančné prostriedky vo výške
9 188,63 eur na bežné výdavky a 1 526,32 eur na kapitálové výdavky.
1. SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice bolo z celkovej sumy
6 502,09 eur určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov
2 925,94 eur.
2. Obchodná akadémia, Komenského 6, Trebišov bolo z celkovej sumy 7 230,40 eur určenej
na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 1 726,32 eur a z kapitálových
výdavkov 1 526,32 eur.
3. Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske bolo z celkovej sumy
12 181,03 eur určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov
4 536,37 eur.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
348/2020
Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23,
Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl a školských zariadení SR
Stav realizácie
Uznesenie bezo zmeny. 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.
Číslo a názov uznesenia
351/2020
Vstup Košického samosprávneho kraja za člena združenia Rada letiskových regiónov (ARC)
Stav realizácie
Košický samosprávny kraj bol za člena ARC schválený na Valnom zhromaždení združenia,
ktoré sa konalo prostredníctvom online konferencie dňa 19. 06. 2020 a uhradením členského
príspevku dňa 09. 07. 2020 sa stal plnohodnotným členom združenia. Členský poplatok
za rok 2021 bol uhradený dňa 18. 02. 2021.
Uznesenie v plnení, sledovanie uznesenia v ročnom intervale pokračuje ďalej.

17. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 30. 04. 2020
Číslo a názov uznesenia
365/2020
Spoluúčasť na financovaní projektu „Rozhýbme bariéry v nás“
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Stav realizácie
Uznesenie v plnení. V rámci projektu sa uskutočnili tieto aktivity: športové workshopy,
medzinárodné plavecké preteky, minimaratón a blumiáda.
Plánované aktivity: športovo – zábavné podujatie v Maďarsku sa uskutoční v mesiaci
august 2021 v závislosti od epidemiologickej situácie.
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 plení. Aktivity naplánované v rámci projektu boli zrealizované: kreatívne
workshopy, 17. ročník Mostu úsmevov, výstava malieb a fotografií.
Uznesenie v plnení.

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 52 oznámení delegovaných zástupcov
zriaďovateľa v rade školy, resp. školského zariadenia.
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 eur.
Z rozpočtu KSK boli k 09. 07. 2021 poukázané finančné prostriedky 2 772,16 eur z bežných
výdavkov a nebolo čerpaných z kapitálových výdavkov.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
384/2020
Racionalizačné opatrenia v kultúrnych organizáciách zriadených KSK
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Stav realizácie
V súvislosti so zmenou organizácie pracovných miest prebieha revízia a aktualizácia
pracovnoprávnych dokumentov v dvoch rovinách: prvou sú dokumenty týkajúce sa všetkých
zamestnancov, ktorými sú interné predpisy - organizačné poriadky, pracovné poriadky,
kolektívne zmluvy a pod., druhou rovinou sú individuálne pracovnoprávne dokumenty
jednotlivých zamestnancov, kde prebieha revízia a aktualizácia pracovných zmlúv, náplní
práce a všetkých náležitostí odmeňovania zamestnancov, t.j. platového zaradenia, systému
príplatkov a platových dekrétov.
Uznesenie v plnení.

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
Zadanie pre spracovanie územnoplánovacieho podkladu „Územná prognóza strategických
hospodárskych parkov Košickej kotliny“ bolo odsúhlasené 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.

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 má schválenú prvú reportovaciu správu, pričom oprávnených bolo 100% nami
požadovaných výdavkov. Bol zorganizovaný Kickoff meeting a začalo sa s tréningami pre
odborníkov v oblasti participatívneho prístupu. K projektu bola podaná druhá reportovacia
správa, ktorá bude aktuálne hodnotená zo strany prvostupňovej kontroly.
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
Stav realizácie
Spolufinancovanie projektu s názvom „Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy“
z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 je schválený Ministerstvom
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Zmluva je v štádiu prípravy.
Uznesenie v plnení.
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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
Európska investičná banka schválila prvú správu o pokroku „A.1. INCEPTION REPORT –
DETAILED DESCRIPTION OF THE ACTION“, v ktorej KSK deklaroval personálne
obsadenie implementačnej jednotky. Implementačná jednotka ukončila prípravu súťažných
podkladov pre nadlimitnú zákazku v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v platnom znení s názvom: „Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického
rozvoja Košického samosprávneho kraja“, ktorá zároveň tvorila aj prílohu V. zmluvy.
Obsahom prílohy V. sú „ToR“ pripomienky ex-ante veľkých subdodávateľských zmlúv.
Európska investičná banka tieto zadávacie podmienky schválila, čo KSK posunulo do štádia
vyhlasovania nadlimitnej zákazky.
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. Bude podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
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
Naďalej prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác.
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
Vysúťažený bol externý dodávateľ na vykonanie verejného obstarávania, ktorý začal proces
verejného obstarávania na 3 expozície. Aktualizoval sa harmonogram realizácie projektu.
Návrh na predĺženie realizácie je do 31. 03. 2022.
Uznesenie v plnení.
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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
V rámci aktivít prebehli dva online kurzy na vzdelávanie pre školiteľov a manažérov
vzdelávania. Skončilo sa prvé monitorovacie obdobie.
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 z dôvodu pandemickej
situácie 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
Stav realizácie
Udelenie Historickej osobnosti regiónu v roku 2020 bude z dôvodu pandemickej situácie
realizované v rámci slávnostného ceremoniálu Ocenenie osobností KSK v roku 2021.
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. Bol podaný návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.
Uznesenie v plnení.

22. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 14. 12. 2020
Číslo a názov uznesenia
468/2020
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK na obdobie 1. polroka 2021
Stav realizácie
Uznesenie bolo priebežne plnené. Plnenie plánu kontrolnej činnosti bude v zmysle Pravidiel
kontrolnej činnosti ÚHK KSK zhodnotené v Správe o kontrolnej činnosti ÚHK KSK
za rok 2021 (zo zákona sa predkladaná zastupiteľstvu do 60 dní po uplynutí kalendárneho
roku).
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
471/2020
Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 445/2020 – Zámer rekonštrukcie
nehnuteľností pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Stav realizácie
Je v plnení. Prebieha proces výberu dodávateľa - EPC projekt v kombinácii s vlastnými
zdrojmi financovania zameraný na celkovú rekonštrukciu pre najnavštevovanejšiu
polikliniku, ktorou štatisticky vychádza objekt bývalej Polikliniky – JUH.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
479/2020
Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií vo výške
5 miliónov eur
Stav realizácie
Predmetom augustového zasadnutia zastupiteľstva je „Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 479/2020 zo dňa 14. 12. 2020 s názvom: Zabezpečenie
úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií vo výške
5 miliónov eur“ s konkrétnou ponukou od vybranej banky.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
490/2020
Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Spišský Hrušov
Stav realizácie
Zámenná zmluva je v štádiu podpisovania.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
495/2020
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva KSK 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 k 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
Škola pokračuje v procese realizácie verejných obstarávaní na zaobstaranie technických
prostriedkov podľa plánovaného rozpočtu a plánu verejných obstarávaní, a postupne čerpá
finančné prostriedky, ktoré jej boli poskytnuté k 14. 05. 2021. Na realizáciu projektu boli
poskytnuté finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 95 500 eur a na kapitálové
výdavky 48 236 eur.
Uznesenie v plnení.
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23. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 19. 02. 2021
Číslo a názov uznesenia
502/2021
Podpora Košického samosprávneho kraja iniciatíve „Diaľnica na Zemplín“
Stav realizácie
Je v plnení, uskutočnilo sa viacero pracovných stretnutí zo zástupcami OZ „Diaľnica na
Zemplín“ za účasti starostov obcí zo Zemplína, ako aj zo zástupcami Ukrajiny. Ministerstvo
dopravy a výstavby SR pridelilo pre tento projekt splnomocnenca pre výstavbu diaľnice D1
na Zemplín, s ktorým KSK intenzívne spolupracuje.
Uznesenie v plnení.
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
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo v marci 2021
zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, a to:
a) vyradenie Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná a jej organizačných zložiek - Gymnázium,
SNP 607, Dobšiná a Stredná odborná škola techniky a služieb, Zimná 96, Dobšiná zo siete
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31. 08. 2021 a jej následné zrušenie,
b) zaradenie Strednej odbornej školy techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky od 01. 09. 2021 a jej následné zriadenie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
512/2021, 131/2018
Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného
plánu 2020 a Akčný plán na rok 2021
Program obnovy krajiny Košického kraja
Stav realizácie
V rámci schváleného akčného plánu na rok 2021 sa zabezpečuje činnosť vodných rád.
S ohľadom na situáciu sa budú organizovať semináre a konferencia. ARR pokračuje
v projekte „OSA“, organizovaním súťaže na školách a „Tid(y)Up“. Budujú sa dažďové
záhrady. Od februára 2021 sa realizuje medzinárodný projekt „CLIMADAM“ zameraný
na klimatickú zmenu - adaptáciu a mitigáciu v Košickom kraji a v Zakarpatskej oblasti
Ukrajiny, realizujú sa aktivity projektu č. 1 Komplexná štúdia integrovanej ochrany povodia
Roňavy a aktivita č. 2 príprava plánov týkajúcich sa cezhraničných prepojení verejnej
dopravy.
Uznesenia č. 512/2021 a 131/2018 v plnení.
Číslo a názov uznesenia
513/2021
Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji 2021 – 2030
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Stav realizácie
Úrad KSK požiadal Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie
o stanovisko, či je potrebné dokument posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Zo stanoviska OÚ Košice OSŽP vyplýva, že je potrebné toto hodnotenie zabezpečiť.
V súčasnosti prebieha proces výberu zhotoviteľa hodnotenia.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
514/2021
Plán vodných rád Programu obnovy krajiny Košického kraja
Stav realizácie
V roku 2021 bude prebiehať propagácia plánu vodných rád Programu obnovy krajiny
Košického kraja a budú sa hľadať možnosti financovania zadržiavania vody v kraji.
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
Dňa 10. 05. 2021 bolo z úrovne MŠVVaŠ SR elektronicky zaslané Rozhodnutie
o vyradení výdajnej školskej jedálne, Timonova 2, Košice ako súčasť Konzervatória,
Timonova 2, Košice zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2021. V zmysle § 9
ods. 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bude uvedené
školské zariadenie k 31. 08. 2021 zrušené.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
516/2021
Vodíková stratégia pre Košický kraj
Stav realizácie
Na Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, bola dňa 10. 03. 2020
doručená „Vodíková stratégia pre Košický kraj“ – žiadosť Úradu KSK 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.
Okresný úrad Košice k dnešnému dňu nedoručil Úradu KSK odpoveď, či sa má dokument
posudzovať podľa uvedeného zákona alebo nie.
Uznesenie v plnení.

24. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. 04. 2021 s pokračovaním 26. 04. 2021
Číslo a názov uznesenia
527/2021
Územný plán veľkého územného celku Košický kraj, preskúmanie 2021

35

Stav realizácie
V zmysle prijatého uznesenia z preskúmania platného Územného plánu veľkého územného
celku (ÚPN VÚC) Košický kraj, referát ÚPŽP pripravuje zadanie na spracovanie jeho zmien
a doplnkov.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
528/2021
Spolufinancovanie projektu s názvom
„Ochrana a obnova biodiverzity v lesných
ekosystémoch Košického kraja – projekt č. 2“
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. 04. 2021. Momentálne
prebieha podpis zmlúv o súhlase s realizáciou projektu v k. ú. Betliar, Dobšiná a Gelnica.
Pripravujú sa podklady pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác. Prebieha
administratívna kontrola predloženej žiadosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
529/2021, 483/2020
Aktualizácia uznesenia č. 483/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva KSK: „Schválenie
realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark Kysak“
Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia
Stav realizácie
Výzva bola vyhlásená zo strany OP KŽP. Úrad KSK pripravuje žiadosť o NFP a komunikuje
so všetkými dotknutými subjektmi. Prebieha obstaranie projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
532/2021
Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Dňa 02. 07. 2021 bola predložená žiadosť na MŠVVaŠ SR na zaradenie elokovaného
pracoviska do siete škôl a školských zariadení SR pre Strednú odbornú školu techniky
a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, od 1. septembra 2021: Elokované
pracovisko, Bystrany 46, 053 62, Bystrany ako súčasť Strednej odbornej školy techniky
a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves. MŠVVaŠ SR schválilo v júli 2021
zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR, a to: zaradenie Elokovaného pracoviska,
Bystrany ako súčasť Strednej odbornej školy techniky a služieb, Markušovská cesta 4,
Spišská Nová Ves do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a jej následné
zriadenie.
Uznesenie v plnení.

36

25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 28. 06. 2021
Číslo a názov uznesenia
537/2021
Personálna zmena v Dobrovoľníckom centre Košického kraja
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Zastupiteľstvo KSK dňa 28. 06. 2021 na svojom 25. zasadnutí navrhlo
Ing. Vladimíra Pauca, povereného riadením Odboru sociálnych vecí za stáleho člena
predsedníctva Dobrovoľníckeho centra Košického kraja. Naďalej prebiehajú úkony súvisiace
s jeho vymenovaním do uvedenej funkcie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
542/2021
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
543/2021
Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19
Stav realizácie
Kompletná finančná správa bude súčasťou materiálu, predloženého na augustovom
Zastupiteľstve KSK
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
547/2021
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na
obdobie 2. polroka 2021
Stav realizácie
Uznesenie priebežne plnené. Kontroly budú vykonávané podľa plánu pri súčasnom
dodržiavaní Pravidiel kontrolnej činnosti ÚHK KSK.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
548/2021
Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
Stav realizácie
Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra KSK a podrobnosti o spôsobe a vykonaní
voľby hlavného kontrola bolo zverejnené na webovej stránke Úradu KSK a Úradnej tabuli
KSK dňa 06. 07. 2021.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
549/2021
Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území KSK na roky 2021 – 2025 (2030)
Stav realizácie
V rámci napĺňania koncepcie prebehli stretnutia s jednotlivými organizáciami pracujúcimi
s mládežou s cieľom naplánovania jednotlivých aktivít na školský rok 2021/2022. Zároveň po
zvolení novej Krajskej rady žiackych školských rád Košického kraja (ďalej len KR ŽŠR KK)
sa na Úrade KSK dňa 02. 07. 2021 konalo stretnutie členov starej a novej KR ŽŠR KK
s predsedom KSK za účelom odovzdania predsedníctva a určenia vízie spolupráce
na najbližšie 2 roky. Taktiež prebieha implementácia programu Rozbehni sa! zameraného
na podporu podnikavosti mládeže nielen na stredných školách, ale aj VŠ. Na podnikanie
a finančnú gramotnosť sú zamerané aj programy Junior Achievement, na ktoré
sa od septembra 2021 prihlásilo 45 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
V spolupráci s CVČ – Regionálnym centrom mládeže realizuje KSK stretnutia so zástupcami
žiackych školských rád a zo strany regionálneho centra mládeže je na školy pravidelne
zasielaný newsletter poskytujúci informácie o žiackych školských radách.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
550/2021
Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom
kraji 2021 – 2025 „VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT, VZDELÁVAME PRE PRAX“
Stav realizácie
Regionálna stratégia je spracovaná na obdobie piatich rokov a v súlade so zákonom
č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave bude v spolupráci s inštitúciami
podľa § 28 ods. 3 písm. b) až f) každoročne aktualizovaná podľa analýz a prognóz o vývoji
trhu práce, a po prerokovaní v Krajskej rade odborného vzdelávania a prípravy v KSK a rade
vlády bude aktualizácia zverejnená na svojom webovom sídle KSK do 31. októbra.
Regionálna stratégia vychádza zo šiestich kľúčových priorít zameraných na optimalizáciu
a stabilizáciu siete stredných škôl v KSK, aktívne školy - posilnenie vnútorných kapacít
stredných škôl KSK, partnerstvá škôl v KSK – NETWORKING, digitálnu transformáciu
stredných škôl v KSK, školy s inkluzívnym vzdelávaním v KSK, zelené školy v KSK.
Aktivity vyplývajúce z napĺňania špecifických cieľov a opatrení v kľúčových prioritách budú
plánované pre každý školský rok samostatne, vyhodnocované budú v súlade s hodnotami
v merateľných ukazovateľoch a uverejňované pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v pedagogicko-organizačných pokynoch.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
551/2021
Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Dňa 02. 07. 2021 bola predložená žiadosť na MŠVVaŠ SR o zaradenie Elokovaného
pracoviska, Teplická 213, Štítnik do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
ako súčasť Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava od 01. 09. 2021.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
552/2021
Regionálna inovačná stratégia Košického kraja
Stav realizácie
Uznesenie je v plnení. Po schválení RIS zastupiteľstvom sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej
skupiny, kde sa zástupcovia dohodli na ďalšom postupe. Zároveň prebieha rokovanie
tematickej komisie pre cieľ politiky súdržnosti 1, ktorá sa venuje práve téme inovácií.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
553/2021
Založenie a vstup Košického samosprávneho kraja do Inovačného centra Košického kraja
Stav realizácie
Uznesenie sa priebežne plní. Členovia boli informovaní
zastupiteľstvom a prebiehajú rokovania ohľadom založenia.
Uznesenie v plnení.

o schválení

uznesenia

Číslo a názov uznesenia
554/2021
Založenie a vstup Košického samosprávneho kraja do Košického klastra nového priemyslu
Stav realizácie
Uznesenie sa priebežne plní. Členovia boli informovaní
zastupiteľstvom a prebiehajú rokovania ohľadom založenia.
Uznesenie v plnení.

o schválení

uznesenia

Číslo a názov uznesenia
555/2021
Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja
Stav realizácie
Prebiehajú prípravy v súvislosti s prípravou Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja KSK / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja. Úrad KSK sa v priebehu
celého júna zúčastňoval na výjazdových rokovaniach do šiestich strategicko-plánovacích
regiónov: Gemer, Hnilec, Spiš, Abov, Dolný Zemplín: Trebišovsko a Dolný Zemplín:
Sobranecko-Michalovsko. Cieľom stretnutí bolo informovať prítomných ako bude vyzerať
nové programové obdobie 2021-2027, predstaviť priority a smerovanie KSK vo všetkých
oblastiach tematických komisií a vyzvať všetkých partnerov k aktívnej kooperácii pri zbere
potrieb a projektových zámerov z územia. Predmetom našich ďalších stretnutí bude
zber potrieb, podnetov a projektových zámerov z územia, ktoré bude prebiehať
v nasledujúcich mesiacoch. Za týmto účelom bol vytvorený formulár, ktorý je zverejnený
na webovej stránke Rady Partnerstva. Za účelom zefektívnenia zberu projektových zámerov
bol stanovený deadline na vyplnenie formuláru do konca júla 2021. K 02. 08. 2021 Úrad KSK
eviduje viac ako 1000 projektových zámerov, ktoré budú roztrieďované z úrovne Odboru
regionálneho rozvoja. Následne na jeseň 2021 sa opätovne plánujú výjazdové rokovania
po Košickom kraji.
Uznesenie v plnení.

39

Číslo a názov uznesenia
558/2021
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021
Stav realizácie
Rokovania komisií budú v II. polroku 2021 obsahovo pripravované v zmysle plánu úloh
komisií. Uznesenie vzhľadom na povahu sa bude sledovať v polročnom intervale.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
559/2021
Ukončenie nájmu k pozemkom a stavbám v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s.
Stav realizácie
Uznesenie je v štádiu realizácie. Pripravuje sa návrh dodatku k nájomnej zmluve, ktorým
sa ukončí nájom k predmetným pozemkom a stavbám.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
560/2021
Ukončenie nájmu nebytových priestorov v nájme spoločnosti IDS Východ, s. r. o.
Stav realizácie
Uznesenie je v štádiu realizácie. Správa majetku KSK doručila ukončenie nájmu výpoveďou,
ktorý skončí k 31. 08. 2021.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
562/2021
Zmena účelového určenia budovy na Továrenskej ulici č. 3 v Košiciach
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Zmenu účelového určenia budovy je potrebné zapísať v katastri
nehnuteľností na základe rozhodnutia stavebného úradu o povolení zmeny v užívaní stavby.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
564/2021
Ukončenie nájmu k pozemku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. a jeho prevod
do vlastníctva mesta Spišská Nová Ves
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Návrh dodatku k nájomnej zmluve, ktorým sa ukončí nájom
k novovytvorenému pozemku je v štádiu pripomienkovania a je pripravený návrh kúpnej
zmluvy na jeho predaj.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
565/2021
Nájom nebytových priestorov na Továrenskej ulici č. 3 v Košiciach pre občianske združenie
STROJ
Stav realizácie
Uznesenie je v štádiu realizácie. Návrh nájomnej zmluvy je pripravený.
Uznesenie v plnení.
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3. Prehľad zrušených uznesení
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zrušené uznesenia zastupiteľstva

Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktoré zrušilo uznesenie
119/2018 zo 7. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2018
229/2019 zo dňa 24. 06. 2019
145/2018 z 9. zasadnutia zo dňa 17. 12. 2018
307/2019 zo dňa 09. 12. 2019
146/2018 z 9. zasadnutia zo dňa 17. 12. 2018
307/2019 zo dňa 09. 12. 2019
147/2018 z 9. zasadnutia zo dňa 17. 12. 2018
307/2019 zo dňa 09. 12. 2019
148/2018 z 9. zasadnutia zo dňa 17. 12. 2018
307/2019 zo dňa 09. 12. 2019
280/2019 zo 14. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2019 (v bode 2) 535/2021 zo dňa 26. 04. 2021
281/2019 zo 14. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2019
411/2020 zo dňa 29. 06. 2020
410/2020 z 19. zasadnutia zo dňa 29. 06. 2020
535/2021 zo dňa 26. 04. 2021

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

129/2018 z 8. zasadnutia zo dňa 22. 10. 2018
296/2019 zo 14. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2019
297/2019 zo 14. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2019
298/2019 zo 14. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2019
299/2019 zo 14. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2019
300/2019 zo 14. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2019
301/2019 zo 14. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2019

Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktorým zastupiteľstvo súhlasilo
vypustiť zo sledovania uznesenie
270/2019 zo dňa 21. 10. 2019
371/2020 zo dňa 15. 05. 2020
522/2021 zo dňa 26. 04. 2021
522/2021 zo dňa 26. 04. 2021
522/2021 zo dňa 26. 04. 2021
522/2021 zo dňa 26. 04. 2021
522/2021 zo dňa 26. 04. 2021

Vysvetlivky
II. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2005 – 2009
1.
2.
3.

Prehľad splneného uznesenia (strana 8).
Prehľad zrušených uznesení (strana 8 – 9).
Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 9 – 10).

III. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2009 – 2013
1. Prehľad zrušených uznesení (strana 10 – 11).
2. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 11 – 12).
IV. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2013 – 2017
1. Prehľad zrušených uznesení (strana 12 – 13).
2. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 13).
V. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2017 – 2022
1.
2.
3.
4.

Prehľad splnených uznesení (strana 14 – 16).
Prehľad uznesení v realizácii (strana 16 – 40)
Prehľad zrušených uznesení (strana 41).
Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 41).

Košice, 11. 08. 2021
Spracovala na základe podkladov z jednotlivých
odborov a oddelení Úradu KSK: Mária Rogozinská
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