I. Preh ad o realizácii uznesení Košického samosprávneho kraja –
I. volebné obdobie
23. zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 25. 4. 2005
íslo
uznesenia
2005/400

Názov uznesenia

Stav
realizácie
jednotlivých
úloh
vyplývajúcich z uznesenia
Koncepcia rozvoja cestovného Na základe harmonogramu aktivít, ktoré obsahuje
ruchu
v Košickom Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Košickom
samosprávnom
kraji samosprávnom kraji bolo prijatých 6 osí
s pripomienkami
a v rámci týchto 34 ak ných plánov. Realizované
aktivity pod a jednotlivých osí boli nasledovné:
Os 1 – Organizovanie innosti verejného
sektora v cestovnom ruchu Košického
samosprávneho kraja
– I. zasadnutie Regionálnej rady pre turizmus
28. 4. 2009 v Košiciach,
– porada VÚC so Sekciou turizmu Ministerstva
hospodárstva SR a Slovenskej agentúry
cestovného ruchu d a 17. 4 2009 v Hokovciach
v Nitrianskom samosprávnom kraji,
– príprava projektu Partnerstvo (Švaj iarský
finan ný mechanizmus) – rokovania s Úradom
vlády SR d a 18. 2. 2009 v Žiline,
– porada
s Turistickými
informa nými
kanceláriami 23. 4. 2009 v Rož ave –
predstavenie projektu Sie
(zosie ovanie
Turistických informa ných kancelárií),
– dotazník Leto 2009 – odovzdané Turistickým
informa ným
kanceláriám
v
Rož ave
d a 23. 4. 2009,
– príprava projektu na Program cezhrani nej
spolupráce Slovenská republika – Ma arská
republika.
Os 2 - Posilnenie profesionalizácie aktérov
cestovného ruchu v Košickom samosprávnom
kraji
– prezentácia Juho eského kraja – investi né
a rozvojové možnosti d a 11. 5. 2009
v Košiciach,
– hodnotenie sú aže „Môj nápad pre región
2009“ v spolupráci s Junior Achievment –
projekty v cestovnom ruchu d a 7. 5. 2009,
– aktívna ú as na seminári „Rozvoj vidieka“
d a 7. 5. 2009 v Hrušove,
– zasadnutie Mikroregiónu Rož ava
d a
12. 5. 2009, Micha any.
Os 3 - Posilnenie technického a ekonomického
know-how
v sektore
cestovného
ruchu
v Košickom samosprávnom kraji
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– stretnutie a pracovné rokovania so zástupcami
Juho eského kraja d a 11. 5. 2009,
– príprava projektu Partnerstvo (Švaj iarský
finan ný mechanizmus).
Os 4 - Modernizácia turistickej ponuky
Košického samosprávneho kraja
– príprava podmienok projektu „Regionálne
cyklotrasy na tematických cestách cestovného
ruchu v Košickom samosprávnom kraji“
v spolupráci s odborom regionálneho rozvoja
a odborom územného plánovania.
Os 5 - Diverzifikácia turistickej ponuky
Košického samosprávneho kraja
– Natura 2000 – zaslaná aktualizácia stavu
v oblasti rozvojových projektov v rámci
cestovného ruchu, ktoré sú v konflikte
s oblas ami Natura 2000 - 3 zámery,
– príprava štyroch projektových zámerov
(3 – Program spolupráce Slovenská republika
– Ma arská republika a 1 – Program ENPI).
Os 6 - Propagácia cestovného ruchu Košického
samosprávneho kraja
– príprava sú ažných podmienok na vytvorenie
Krajského turistického informa ného portálu.

24. zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 20. 6. 2005
2005/504

2005/508

Uzatvorenie záložnej zmluvy na
nehnute nosti vo vlastníctve
Košického samosprávneho kraja
v správe
Nemocnice
s poliklinikou Š. Kukuru v
Michalovciach,
so Štátnym
fondom rozvoja bývania
Plán prípravy a výstavby ciest II.
a III. triedy na území Košického
samosprávneho
kraja
s doplnkami

Uzatvorenie záložnej zmluvy sa javí ako
zbyto ne obmedzujúce Košický samosprávny
kraj. V sú asnosti sa h adajú formy využitia
objektu.

Plán prípravy a výstavby je postupne realizovaný
z úverových zdrojov EIB, rozpo tu Košického
samosprávneho kraja. V súlade so stratégiou
Regionálneho
opera ného
programu
a podmienkami
erpania zdrojov EÚ, boli
niektoré stavby spracované na prípravu aj zo
zdrojov Regionálneho opera ného programu.
Bolo
spracovaných
a
predložených
5
projektových zámerov. Sú as ou schváleného
„Zámeru
rozvoja
cestnej
infraštruktúry
Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EÚ
na roky 2008 - 2013“ (Uznesenie 422/2008) je
preh ad
zámerov
z
„Plánu
prípravy“
navrhovaných
a realizovate ných
pod a
podmienok erpania zdrojov. erpanie zdrojov
EÚ prebieha v zmysle vyhlásenej výzvy
k Regionálnemu opera nému programu.
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II. volebné obdobie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
r. 2005 – 2009
4. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 3. 4. 2006
íslo
uznesenia
66/2006

68/2006

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia
rozvoja
udských V sú asnosti Úrad Košického samosprávneho kraja
zdrojov
Košického je vo fáze, kedy musí aka na zverejnenie výziev
samosprávneho kraja 2006- 2013 k relevantným aktivitám zo strany Riadiaceho
(priority a opatrenia)
orgánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR pre Opera ný program Zamestnanos a
sociálna inklúzia. Po zverejnení výziev odbor
regionálneho rozvoja zhodnotí finan né nároky a
prínosy výziev a nadväzne projektov pre regionálny
rozvoj v kraji. V prípade preukázania, že za
sú asných rozpo tových obmedzení projekty
nadväzujúce na Opera ný program Zamestnanos
a sociálna inklúzia môžu prinies vysokú pridanú
hodnotu
a posilnenie
absorp nej
kapacity
pripravený materiál na zasadnutie Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja.
Projekt
„Skvalitnenie V sú asnosti prebieha verejné obstarávanie na
povod ového
manažmentu dodávate a odborných aktivít projektu. Výber
a protipovod ového plánovania dodávate a a podpis zmluvy s ví azom sa
v povodí Hornádu na území SR“
uskuto ní v priebehu mesiaca máj 2009 najneskôr
do konca júna 2009.

6. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 26. 6. 2006
íslo
uznesenia
115/2006

Názov uznesenia

Stav realizácie

Spolufinancovanie a združenie
prostriedkov projektu Udržate ný
regionálny rozvoj Košického
kraja

Projekt Budovanie kapacít pre udržate ný
regionálny rozvoj v Košickom kraji je zameraný na
overenie
možností
podpory
udržate ného
regionálneho rozvoja vo vybraných mikroregiónoch
(Dobšiná, Domica, Duša, Hnilec, Údolie Bodvy).
V týchto mikroregiónoch bol iniciovaný vznik
medzisektorových
partnerstiev,
vytvorenie
miestnych ak ných skupín (MAS) a vypracovanie
Integrovaných stratégií rozvoja s cie om podania
žiadosti o ich financovanie prostredníctvom Osi 4
Leader Program rozvoja vidieka. Vzh adom
k tomu, že Integrované stratégie miestnych ak ných
skupín neboli vypracované v potrebnej kvalite
(okrem Integrovanej stratégie mikroregiónu Duša,
ktorá podala žiados v l. kole), vznikla potreba
podpory
alšej
spolupráce
pilotných
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mikroregiónov s regionálnymi poradcami UNDP.
V zmysle Dodatku . 2 k Dohode medzi
Rozvojovým
programom
OSN
(UNDP)
a Košickým samosprávnym krajom, Zastupite stvo
Košického
samosprávneho
kraja
schválilo
navýšenie
spolufinancovania aktivít projektu
z rozpo tu Košického samosprávneho kraja
v celkovej sume 33 194 €.

9. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 11. 12. 2006
íslo
uznesenia
200/2006

204/2006

Názov uznesenia

Stav realizácie

Zriadenie vecného bremena –
práva prechodu a prejazdu cez
pozemok
vo
vlastníctve
Košického samosprávneho kraja
Zrušenie uznesenia . 2004/225
k OVS a menovaniu komisie –
predaj asti pozemkov v areáli
Nemocnice
s
poliklinikou
sv. Barbory v Rož ave

Návrh zmluvy bol poslaný druhej zmluvnej strane
na posúdenie v mesiaci február 2009.
Po zmene územného plánu Mesta Rož ava
pripravuje Košický samosprávny kraj podklady pre
prípadný predaj dotknutej asti pozemkov v areáli
Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rož ave
za hlavnou budovou nemocnice.

10. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 26. 2. 2007
íslo
uznesenia
214/2007

220/2007

Názov uznesenia

Stav realizácie

Riešenie problematiky vzdelávania
žiakov
zo
sociálne
znevýhodneného
prostredia
v podmienkach stredných škôl

Experiment na vytvorenie 8 - ro nej Strednej
odbornej školy je podaný na Ministerstve školstva
SR a je v štádiu riešenia. Problematika vzdelávania
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa
v sú asnosti rieši v spolupráci so starostami obcí
vytváraním alokovaných tried pre uvedených
žiakov v mieste ich trvalého pobytu.
Globálny logistický industriálny Nové Memorandum o spolupráci je pripravené
park v Košiciach
k podpisu, aká sa na stanovisko generálneho
riadite a Železníc Slovenskej republiky.

12. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 11. 6. 2007
íslo
uznesenia
282/2007

Názov uznesenia

Stav realizácie

Koncepcia
využívania Programy využívania obnovite ných zdrojov
obnovite ných zdrojov energie energie pod a jednotlivých subregiónov budú
v Košickom samosprávnom kraji
v roku 2009 zapracované do energetických štúdií
subregiónov Košického samosprávneho kraja,
v rámci ktorých bude riešená aj problematika
obnovite ných
zdrojov
energie.
V súlade
s úspornými
opatreniami
Košického
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samosprávneho
kraja
Úrad
Košického
samosprávneho kraja predpokladal rieši v l. etape
subregión Zemplín. Jeho spustenie však závisí od
finan ných prostriedkov Košického samosprávneho
kraja vy lenených na štúdie. Sú asná finan ná
situácia je taká, že nám neumož uje zabezpe enie
spustenie sú aže.

14. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 29. 10. 2007
íslo
uznesenia
330/2007

Názov uznesenia

Stav realizácie

Informácia o prijatých opatreniach
Košického samosprávneho kraja
na základe výsledku kontroly
hospodárenia
s
finan nými
prostriedkami
a
nakladania
s majetkom obcí a samosprávnych
krajov, vykonanej Najvyšším
kontrolným úradom Slovenskej
republiky v neziskovej organizácii
Lux, Košice

Na základe záverov z porady predsedu Košického
samosprávneho kraja ako príslušný správny orgán
za al správne konanie vo veci uloženia pokuty
a následne bude za até správne konanie vo veci
uloženia odvodu (rezervný fond). Ostatné opatrenia
prijaté Košickým samosprávnym krajom na základe
výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky v neziskovej organizácii
LUX, n. o. boli splnené.

15. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 10. 12. 2007
íslo
uznesenia
360/2007

361/2007

Názov uznesenia

Stav realizácie

II. etapa Racionalizácie škôl Vyradenie Školy v prírode, Inovce 88 vrátane
a školských
zariadení školskej
jedálne
rozhodnutím
v zria ovate skej
pôsobnosti . CD-2009-18406/931-1:sekr. zamietol minister
Košického samosprávneho kraja
školstva Slovenskej republiky. O vyradenie
školského
zariadenia
Úrad
Košického
samosprávneho kraja požiada v rámci mimo
odvolacieho konania na základe dokladovania
nových skuto ností.
Koncepcia
rozvoja
športu Realizácia koncepcie rozvoja športu Košického
Košického samosprávneho kraja
samosprávneho kraja prebieha v súlade s jej
zámermi. V spolupráci so školami prebiehajú
v sú asnosti dlhodobé športové sú aže vo futbale,
basketbale, florbale a atletike, ktoré vyvrcholili d a
7. 5. 2009 na Olympiáde o putovný pohár predsedu
Košického samosprávneho kraja. Nadväzujúc na
koncepciu bolo spracované a schválené Všeobecne
záväzné nariadenie .7/2008 o poskytnutí dotácie
na rozvoj športu, ktoré v sú asnosti vzh adom na
finan nú krízu je pozastavené. Odbor školstva
Úradu
Košického
samosprávneho
kraja
zabezpe uje zber a prípravu podkladov pre
posudzovanie a schva ovanie dotácií v zmysle
termínov uvedených vo VZN. Zárove prebiehajú
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362/2007

Energetická politika Košického
samosprávneho kraja

374/2007

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí
nenávratného
finan ného
príspevku na realizáciu projektu,
„Katova Bašta – Katov byt,
rekonštrukcia
a
revitalizácia
historického areálu“ a vytvorenie
fondu na udržanie výsledkov
realizovaného projektu z rozpo tu
Košického samosprávneho kraja

konzultácie so zástupcami športových klubov
oh adom dotácie na rozvoj športu a spracovanie
žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvoj športu na
prvý polrok roku 2009.
B1)
Uznesením
Zastupite stva
Košického
samosprávneho kraja . 622/2009 bolo zrušené.
B3) Manuály obnovite ných zdrojov energie boli
vypracované a
distribuované do regiónu,
prednostne do stredných škôl, ktoré prejavili
záujem (z dôvodu obmedzeného po tu manuálov).
Plnenie úlohy nadväzuje na plnenie uznesenia
Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
íslo 282/2007. V oblasti vzdelávania a šírenia
poznatkov z oblasti obnovite ných zdrojov energie
Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor
regionálneho rozvoja sa s Technickou univerzitou
Košice spolupodie al na vypracovaní troch
projektov
v rámci
programu
INTERREG
a programov Ministerstva školstva SR. Výsledky
o akávame v 3. kvartáli 2009.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finan ného
príspevku bola podpísaná oboma stranami.
Vytvorenie fondu na udržanie výsledkov
realizovaného projektu bude zabezpe ené po
ukon ení projektu v zmysle prijatého uznesenia.

16. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 18. 2. 2008
íslo
uznesenia
384/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

Zámer vytvorenia Regionálneho
inova ného
centra
Košice
v nadväznosti
na
Opera ný
program Konkurencieschopnos
a hospodársky rast a Opera ný
program Výskum a
vývoj
a vystúpenie
Košického
samosprávneho
kraja
zo
záujmového
združenia
TECHNICOM KOŠICE

V sú asnosti o akávame zverejnenie výziev
k relevantným aktivitám zo strany Riadiaceho
orgánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR pre Opera ný program Zamestnanos a sociálna
inklúzia
a Riadiaceho
orgánu
Ministerstva
hospodárstva SR pre Opera ný program
Konkurencieschopnos a hospodársky rast. Úrad
Košického
samosprávneho
kraja,
Odbor
regionálneho rozvoja pripravuje odborné podklady
pre vypracovanie projektovej žiadosti súvisiacej
s realizáciou
vzdelávacieho
programu
pre
vytvorenie Regionálneho inova ného centra. Bude
podávaná na Ministerstvo školstva SR (Riadiaci
orgán pre Opera ný program Vzdelávanie)
a investi ná
komponenta
na
Ministerstvo
hospodárstva SR.
Vzh adom na rozpo tové
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385/2008

Reštrukturalizácia
záväzkov
s poliklinikami v zria
pôsobnosti
samosprávneho kraja

390/2008

Informatívna správa o výsledkoch
preskúmania
aktuálnosti
Územného plánu VÚC Košický
kraj a návrh na obstaranie Zmien
a doplnkov 2008

395/2008

Kúpa pozemku na Ostrovského
ulici v Košiciach

obmedzenia spôsobené finan nou krízou (pôjde
o projekty ve kého finan ného objemu) po
zverejnení podmienok výzvy Úrad Košického
samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja
vypracuje analýzu rizík, ktorá preukáže, i
v sú asnom období môžeme predklada zamýš ané
projekty.
Reštrukturalizácia týchto záväzkov bola vykonaná
v celkovom objeme 182 262 560,- Sk a po
realizácii aktuálnych splátok
uskuto nených
v priebehu roka 2008 (krátkodobý úver) a ku koncu
mesiaca apríl (odkúpenie poh adávok SLSP)
predstavuje zostatok tohto záväzku výšku
3 945 365 €, o je v prepo te na slovenské koruny
118 858 tisíc Sk. Uznesenie je splnené. Splácanie
bude aktuálne po dobu 10 rokov.
Územný plán VÚC Košický kraj - Zmeny
a doplnky 2009, obstarávanie v zmysle stavebného
zákona
a vyhlášky
Ministerstva
Životného
prostredia SR .55/2001 - II. etapa:
V máji Úrad Košického samosprávneho kraja,
Odbor územného plánovania sumarizuje materiál,
ktorý pred schválením Zastupite stvom Košického
samosprávneho kraja je potrebné opätovne
predloži na Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR, odbor štátnej stavebnej správy
a územného plánovania. Pod a ustanovení § 25
ods.1 a 3 stavebného zákona o preskúmaní súladu
návrhu územného plánu regiónu požiadame
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
o súhlasné stanovisko, ktorému zašleme nasledovné
podklady:
a) návrh zmien a doplnkov 2009 Územného plánu
VÚC Košického kraja (dopracovaný pod a
akceptovaných pripomienok),
b) vyhodnotenie stanovísk dotknutých orgánov
štátnej správy, dotknutých obcí a pripomienok
fyzických
osôb
a
právnických
osôb
z prerokovania návrhu zmien a doplnkov,
c) návrh všeobecne záväzného právneho predpisu,
ktorým sa vyhlasuje záväzná as zmien
a doplnkov územného plánu (konzultovaný
s Právnym
odborom
Úradu
Košického
samosprávneho kraja),
d) informáciu
o
postupe
obstarávania
a prerokovania zmien a doplnkov.
V sú asnosti v dôsledku nepriaznivej finan nej
situácie KSK h adá iné vhodné formy usporiadania
vlastníckych vz ahov v areáli Strednej odbornej
školy na Ostrovského 1 v Košiciach.

prevzatých
nemocníc
ovate skej
Košického
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17. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 28. 4. 2008
íslo
uznesenia
408/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

409/2008

Koncepcia starostlivosti o tradi nú
udovú
kultúru
Košického
samosprávneho kraja na obdobie
rokov 2008-2015

Úloha termínovaná do 30. 6. 2008 bola splnená.
Informácia o priebežnom plnení úloh vyplývajúcich
z Koncepcie starostlivosti o tradi nú udovú
kultúru Košického samosprávneho kraja k termínu
30. 4. 2009 je predmetom 25. zasadnutia
Zastupite stva Košického samosprávneho kraja.

414/2008

Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania

Projekt o nenávratný finan ný príspevok pre
Stredné obdobné u ilište stavebné, Ostrovského 1,
Košice bol podaný v rámci termínu registrácie na
Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.
V roku 2008 bol schválený. V sú asnosti je
ukon ené verejné obstarávanie. Úrad Košického
samosprávneho kraja, Odbor školstva požiadal
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
o uzavretie zmluvy medzi Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja SR
a Košickým
samosprávnym krajom.

415/2008

Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania

Projekt o nenávratný finan ný príspevok pre
Gymnázium Trebišov, Komenského 32, Trebišov
bol podaný v rámci termínu registrácie na
Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Nebol schválený.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje uznesenie
vypusti zo sledovania na úrovni Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja. Prepracovaný
projekt pod a požiadaviek sú asne vyhlásenej
výzvy bol zaregistrovaný do ITMS na Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR d a
11. 5. 2009 a bude predložený na schválenie na
25.
zasadnutie
Zastupite stva
Košického
samosprávneho kraja d a 22. 6. 2009. Plánovaný
termín odovzdania žiadosti o nenávratný finan ný
príspevok na Ministerstve výstavby a regionálneho
rozvoja SR je 7. 7. 2009 o 8.00 hod.

Vystúpenie
Košického Na základe doru enej žiadosti Košického
samosprávneho kraja zo združenia samosprávneho kraja o vystúpenie zo združenia
BIOMASA
BIOMASA
bude
lenstvo
Košického
samosprávneho
kraja
v združení
ukon ené
k 31. 12. 2009.
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416/2008

Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania

417/2008

Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania

418/2008

Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania

Projekt o nenávratný finan ný príspevok pre
Združenú strednú školu hotelových služieb
a obchodu, Radi né námestie 1, Spišská Nová Ves
bol podaný v rámci termínu registrácie na
Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Nebol schválený.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje uznesenie
vypusti zo sledovania na úrovni Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja. Prepracovaný
projekt pod a požiadaviek sú asne vyhlásenej
výzvy bol zaregistrovaný do ITMS na Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR d a
11. 5. 2009 a bude predložený na schválenie na
25.
zasadnutie
Zastupite stva
Košického
samosprávneho kraja d a 22. 6. 2009. Plánovaný
termín odovzdania žiadosti o nenávratný finan ný
príspevok na Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR je 19. 7. 2009 o 8.00 hod.
Projekt o nenávratný finan ný príspevok pre
Gymnázium P. J. Šafárika, Ul. Akademika Hronca
1, Rož ava bol podaný v rámci termínu registrácie
na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Nebol schválený.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje uznesenie
vypusti zo sledovania na úrovni Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja. Prepracovaný
projekt pod a požiadaviek sú asne vyhlásenej
výzvy bol zaregistrovaný do ITMS na Ministerstve
výstavby a regionálneho rozvoja SR d a
11. 5. 2009 a bude predložený na schválenie na
25.
zasadnutie
Zastupite stva
Košického
samosprávneho kraja d a 22. 6. 2009. Plánovaný
termín odovzdania žiadosti o nenávratný finan ný
príspevok na Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR je 9. 7. 2009 o 10.00 hod.
Projekt o nenávratný finan ný príspevok pre
Združenú strednú školu hotelových služieb
a obchodu, Školská 4, Michalovce bol podaný
v rámci termínu registrácie na Ministerstve
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Nebol
schválený.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje uznesenie
vypusti zo sledovania na úrovni Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja. Prepracovaný
projekt pod a požiadaviek sú asne vyhlásenej
výzvy bol zaregistrovaný do ITMS na Ministerstve
výstavby a regionálneho rozvoja SR d a
11. 5. 2009 a bude predložený na schválenie na
25.
zasadnutie
Zastupite stva
Košického
samosprávneho kraja d a 22. 6. 2009. Plánovaný
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419/2008

Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania

420/2008

Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania

421/2008

Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania

termín odovzdania žiadosti o nenávratný finan ný
príspevok na Ministerstve výstavby a regionálneho
rozvoja
SR
je
1.
7.
2009
o 10.00 hod.
Projekt o nenávratný finan ný príspevok pre
Strednú priemyselnú školu hutnícku, Alejová 1,
Košice bol podaný v rámci termínu registrácie na
Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Nebol schválený.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje uznesenie
vypusti zo sledovania na úrovni Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja. Prepracovaný
projekt pod a požiadaviek sú asne vyhlásenej
výzvy bol zaregistrovaný do ITMS na Ministerstve
výstavby a regionálneho rozvoja SR d a
11. 5. 2009 a bude predložený na schválenie na
25.
zasadnutie
Zastupite stva
Košického
samosprávneho kraja d a 22. 6. 2009. Plánovaný
termín odovzdania žiadosti o nenávratný finan ný
príspevok na Ministerstve výstavby a regionálneho
rozvoja SR je 13. 7. 2009 o 8.00 hod.
Projekt o nenávratný finan ný príspevok pre
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1,
Michalovce bol podaný v rámci termínu registrácie
na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Nebol schválený.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje uznesenie
vypusti zo sledovania na úrovni Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja. Prepracovaný
projekt pod a požiadaviek sú asne vyhlásenej
výzvy bol zaregistrovaný do ITMS na Ministerstve
výstavby a regionálneho rozvoja SR d a
11. 5. 2009 a bude predložený na schválenie na
25.
zasadnutie
Zastupite stva
Košického
samosprávneho kraja d a 22. 6. 2009. Plánovaný
termín odovzdania žiadosti o nenávratný finan ný
príspevok na Ministerstve výstavby a regionálneho
rozvoja SR je 6. 7. 2009 o 8.00 hod.
Projekt o nenávratný
finan ný príspevok pre
Obchodnú akadémiu, Ul. Akademika Hronca 8,
Rož ava bol podaný v rámci termínu registrácie na
Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Nebol schválený.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje uznesenie
vypusti zo sledovania na úrovni Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja. Prepracovaný
projekt pod a požiadaviek sú asne vyhlásenej
výzvy bol zaregistrovaný do ITMS na Ministerstve
výstavby a regionálneho rozvoja SR d a
11. 5. 2009 a bude predložený na schválenie na
12

422/2008

Zámer
rozvoja
cestnej
infraštruktúry
Košického
samosprávneho kraja zo zdrojov
EÚ na roky 2008 – 2013

423/2008

Projekt
Cesta
–
Centrá
komunitných služieb – terénna
realizácia nástroja zmeny kvality
života
viacnásobne
marginalizovaných
rómskych
komunít v Košickom, Prešovskom
a Banskobystrickom
samosprávnom kraji

25.
zasadnutie
Zastupite stva
Košického
samosprávneho kraja d a 22. 6. 2009. Plánovaný
termín odovzdania žiadosti o nenávratný finan ný
príspevok na Ministerstve výstavby a regionálneho
rozvoja SR je 6. 7. 2009 o 8.00 hod.
Košický samosprávny kraj predložil v rámci prvého
kola prvej priebežnej
výzvy k Regionálnemu
opera nému
programu
(5.
prioritná
os)
5
projektových zámerov v celkovom objeme
18, 275 milión Eur. Tieto boli spracované na
základe zmien odporú aných výberovou komisiou.
Komisia ich predbežne schválila. V sú asnosti
prebieha ich dopracovanie do kompletných žiadostí
o nenávratnú finan nú pomoc. Zdroje EIB - rezerva
v oblasti
dopravy
–
sú
navrhnuté
na
predfinancovanie
a
kofinancovanie
týchto
projektov.
Predpoklad predloženia žiadostí
o nenávratnú finan nú pomoc je jún 2009
v závislosti
od
stavu
majetkoprávneho
vysporiadania a procesov stavebných konaní.
Zámery sú z uvedených dôvodov tvorené
jednotlivými stavbami v zmysle prílohy 1a)
prijatého materiálu s prihliadnutím na logickú
náväznos stavieb v rámci jedného projektového
zámeru a v súlade s Regionálnym opera ným
programom.
V sú asnosti sa pripravuje implementa ný nástroj
pre realizáciu projektu CESTA, ktorým by malo byt
Regionálne združenie Lokálne partnerstvo sociálnej
inklúzie (LPSI) a to vo forme neziskovej
organizácie. lenmi združenia budú aj jednotlivé
ministerstvá, ktoré participujú na realizácii
projektu. Po spracovaní základných dokumentov
bude informácia predložená na zasadnutie
Zastupite stva Košického samosprávneho kraja.

18. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 23. 6. 2008
íslo
uznesenia
445/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

Vstup Košického samosprávneho
kraja do projektu kandidatúry
Mesta Košice na titul Európske
hlavné mesto kultúry 2013

K dnešnému d u nedošlo k podpisu Zmluvy
o spolupráci s mestom Košice. Otázka prostriedkov
na financovanie investi nej
asti programu
Európske hlavné mesto kultúry 2013 nie je
k dnešnému d u na úrovni ústredných orgánov
doriešená. Dramaturgický plán programu Terra
Incognita bol spracovaný a je predmetom
25.
zasadnutia
Zastupite stva
Košického
samosprávneho kraja. Práce pokra ujú
alej
spracovaním projektových zámerov programu.
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450/2008

Koncepcia rozvoja odborného
vzdelávania
na
školách
v zria ovate skej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja

452/2008
382/2008

Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho
kraja v programovacom období
2007 – 2013, I. aktualizácia

453/2008

Stratégia rozvoja cestovného ruchu
v regióne
Národného
parku
Slovenský kras

454/2008

Priebežná správa k projektu
vybudovania
Integrovaného
dopravného systému ko ajovej
osobnej dopravy v Košickom
regióne a na území mesta Košice

Realizácia koncepcie prebieha v súlade s jej
zámermi a cie mi. D a 22. 4. 2009 sa pod záštitou
predsedu
Košického
samosprávneho
kraja
uskuto nila medzinárodná konferencia o odbornom
vzdelávaní na stredných školách „Vzdelanie –
kompas na ceste k úspechu“. Na konferencii sa
detailne rozobrala problematika vytvorenia centra
odborného vzdelávania. V mesiaci máj 2009 sa
spracováva harmonogram prípravy a realizácie
vytvorenia centra odborného vzdelávania. I. etapa
vytvorenia centra odborného vzdelávania sa ukon í
k 31. augustu 2009, otvorením 6 centier odborného
vzdelávania d a 2. 9. 2009.
Práce na aktivitách schválených v Pláne
hospodárskeho a sociálneho rozvoja prebiehajú
pod a finan ných možností rozpo tu Košického
samosprávneho kraja. Ide hlavne o projekty
Stratégia rozvoja vidieka, Stratégia rozvoja
udských zdrojov (hlavne oblas zamestnanosti)
a Regionálna inova ná stratégia.
A.1.1. Špecifický cie
- osadenie informa ných tabú na Turnianskej
vinnej ceste a vytý enie cyklotrasy (6 tabú )
Špecifický cie B.1.1.
- príprava podmienok a zásad pre ude ovanie
a užívanie zna ky Krasprodukt - Krasturist
D.1.3. Špecifický cie
Zvýšenie
konkurencieschopnosti
regiónu
Slovenského krasu prostredníctvom jednotného
informa ného systému Cestovného ruchu
- predstavenie Projektu SIE – kategorizácia
a zosie ovanie
Turistických
informa ných
kancelárií v Košickom samosprávnom kraji d a
23. 4. 2009 v Rož ave a d a 28. 4. 2009
v Košiciach.
D a 19. 1. 2009 bola na základe prípravy
a iniciatívy Košického samosprávneho kraja
podpísaná „Dohoda o spolupráci“ medzi Košickým
samosprávnym krajom a mestom Košice, na
realizácií integrovaného dopravného systému
verejnej osobnej dopravy. Na základe podpísanej
dohody prebiehajú rokovania s cie om vytvorenia
nezávislého
Organizátora
integrovaného
dopravného systému verejnej osobnej dopravy
Košického kraja - ORID. Železnice SR ukon ili
sú až na zhotovite a štúdie „Štúdia IDSK“, pre
všetky stavby Integrovaného dopravného systému
Košice bola podpísaná zmluva s ví azným
uchádza om SUDOP TRADE s.r.o. Košice. Termín
dodania štúdie je v zmysle zmluvy do 18. 7. 2009.
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19. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 27. 8. 2008
íslo
uznesenia

484/2008

487/2008

491/2008

492/2008

493/2008
463/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia
rozvoja
kultúry Úlohy sa priebežne plnia. Správa o plnení úloh
v Košickom samosprávnom kraji
bude
predmetom
augustového
zasadnutia
Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
pod a plánu monitoringu a hodnotenia.
Koncepcia rozvoja informa ných Koncepcia bola v zmysle platnej legislatívy uložená
systémov
Košického a
uzavretá
v
špecializovanej
aplikácii
prevádzkovanej na Ministerstve financií SR sekcii
samosprávneho kraja
informatizácie. V súvislosti so zmenou štúdie
uskuto nite nosti projektov prioritnej osi . 1
v rámci opatrenia 1.2 Opera ného programu
Informatizácia spolo nosti - Elektronizácia verejnej
správy a elektronických služieb na miestnej
a regionálnej úrovni Elektronizácia služieb VÚC
akáme na jej schválenie na Ministerstve financií
SR. Následne sa zharmonizujú jednotné íselníky
úsekov a Koncepcia rozvoja informa ných
systémov Košického samosprávneho kraja bude
schválená nadradeným orgánom pre nás v oblasti
informa nej spolo nosti na Ministerstve financií
SR. Takto schválená koncepcia sa priloží
k projektu. Aktuálna výzva pre opera ný program
OPIS
informatizácia spolo nosti sa o akáva
v krátkom ase.
Spolufinancovanie projektu zo Projekt „Kvapka – kvalita pre zariadenia
pôsobnosti
Košického
štrukturálnych fondov EÚ – v zria ovate skej
samosprávneho kraja“ bol zaradený do zásobníka
Európsky sociálny fond
projektov. V najbližšej zverejnenej výzve na
predkladanie žiadostí o nenávratný finan ný
príspevok Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR bude projekt podaný opätovne.
Spolufinancovanie
projektu Spolufinancovanie projektu vo výške 222 400 €
Katova Bašta – Katov byt, (6 700 tisíc Sk) je realizované z rozpo tu
rekonštrukcia
a revitalizácia Košického samosprávneho kraja do ukon enia
historického areálu
stavebných prác, t. j. do konca roku 2009.
Zmena uznesenia Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja
. 463/2008
Založenie akciovej spolo nosti
Nemocnica s poliklinikou Štefana
Kukuru Michalovce, a.s. a návrh
zakladate a na zrušenie neziskovej
organizácie
Nemocnica
s poliklinikou Štefana Kukuru
Michalovce, n. o.

Uznesenie je vo fáze plnenia.
Administratívne
podklady
boli
odovzdané
advokátskej kancelárii, ktorej úlohou je založenie
akciovej spolo nosti a zabezpe enie právnych
úkonov s tým súvisiacich.
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498/2008

Predaj pozemkov pod garážami na Všetkých desa kúpnych zmlúv bolo uzavretých,
Komenského ulici v Košiciach
kúpne ceny zaplatené a klady vlastníckeho práva
v prospech kupujúcich boli povolené. Uznesenie
bolo splnené.

20. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 27. 10. 2008
íslo
uznesenia
520/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

Zmeny v sieti škôl a školských
zariadení v súlade so zákonom
. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

530/2008

Informácia
o implementácii
Regionálnej inova nej stratégie
prostredníctvom projektov

410/2008

Regionálna inova ná stratégia
Košického samosprávneho kraja

537/2008

Predaj prevádzkového areálu na
Radlinského ulici v Spišskej Novej
Vsi

K termínu predkladania informácie nedošlo
rozhodnutie Ministerstva školstva SR vo veci
vyradenia Strednej odbornej školy, Ostrovského 1,
Košice a Strednej odbornej školy, Južná trieda 48,
Košice. Žiadosti o vyradenie zo siete boli podané
v dôsledku vzniku dvoch rovnakých typov
stredných škôl na tej istej adrese v dôsledku
nadobudnutia platnosti zákona . 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor
regionálneho rozvoja aktívne pomáha univerzitám
pri indikovaní a príprave inovatívnych projektov
zameraných na technologické vybavenie, kapacitné
dobudovanie, posil ovanie
udských zdrojov
zamerané na indikovanie potrebných zru ností
a znalostí. Ide o komplexný a náro ný proces,
ktorého výsledkom by mali by bu pripravené
investi né zámery resp. technicko-ekonomické
štúdie slúžiace ako podklad pre dizajnovanie
projektových žiadostí. Implementácia regionálnej
inova nej stratégie je ve mi úzko spojená
s prípravou a založením regionálnych inova ných
centier v rámci vzdelávacích programov (uznesenie
. 384/2008). Košický samosprávny kraj sa
sústre uje na oblas obnovite ných zdrojov
energií, informa ných a kreatívnych technológií,
robotiky a mechatroniky a biomedicíny. V rámci
týchto tém komunikujeme s vedením príslušných
univerzít a ich fakultami. Vzh adom k tomu, že
Regionálna inova ná stratégia sa robí s výh adom
minimálne 6 – 7 rokov a je postupne nap aná
prípravou inova ných zámerov a následne
inova ných projektov v súlade s uznesením
. 560/2008, odporú ame realizáciu stratégie
vyhodnocova v trojro ných intervaloch.
Návrh kúpnej zmluvy bol druhej zmluvnej strane
doru ený 3. 11. 2008. as kúpnej ceny kupujúci
uhradil, zvyšnú as uhradí po poskytnutí úveru.
Zmluva bude podpísaná až po uhradení celej výšky
kúpnej ceny.
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538/2008

Predaj pozemkov pod garážami na Šes kúpnych zmlúv bolo uzavretých, kúpne ceny
Komenského ulici v Košiciach
zaplatené a boli podané návrhy na vklad
vlastníckeho práva v prospech kupujúcich do
katastra nehnute ností. V ostávajúcom prípade bude
návrh kúpnej zmluvy zaslaný kupujúcemu až po
ukon ení
záznamového
konania
vedeného
k dotknutej parcele na Správe katastra Košice.

539/2008

Predaj pozemkov pod garážami na Všetkých
dvanás
kúpnych
zmlúv
bolo
Alejovej ulici v Košiciach
uzatvorených a kúpne ceny boli zaplatené.
V jedenástich prípadoch bol už vklad do katastra
nehnute ností v prospech kupujúcich povolený.
V ostávajúcom jednom prípade ešte prebieha
vkladové konanie na Správe katastra Košice.

540/2008

Predaj budovy na Smetanovej ulici Po rozdelení budovy na jednotlivé nebytové
v Košiciach
priestory boli vyhotovené návrhy kúpnych zmlúv,
ktoré boli doru ené všetkým 14 kupujúcim.
Všetkých 14 kúpnych zmlúv bolo uzatvorených.
V dvanástich prípadoch bol už vklad do katastra
nehnute ností v prospech kupujúcich povolený.
V ostávajúcich dvoch prípadoch prebieha vkladové
konanie na Správe katastra Košice.

542/2008

Kúpa pozemkov v obci Baškovce Splnenie uznesenia vyžaduje dlhšie
asové
pre DSS – ANIMA, Michalovce
obdobie, nako ko predaj pozemku sa týka vä šieho
po tu vlastníkov.

543/2008

lenstvo
Košického
samosprávneho kraja v združení
Košického samosprávneho kraja
a mesta Rož ava vytvoreného na
ú ely
výstavby
a spolo ného
užívania stavby „Multifunk ná
telocvi a – Gymnázium P. J.
Šafárika, Rož ava“

Zmluva o združení finan ných prostriedkov bola
uzavretá medzi mestom Rož ava a Košickým
samosprávnym krajom d a 19. 12. 2008. Realizácia
bude pokra ova v zmysle uvedenej zmluvy.

544/2008

lenstvo
Košického
samosprávneho kraja v združení
Košického samosprávneho kraja
a mesta Rož ava vytvoreného na
ú ely
výstavby
a spolo ného
užívania stavby „Kruhový objazd
–
križovatka
cesty
II/526
a mestskej komunikácie – ul.
Košickej v Rož ave“

Bola podpísaná „Zmluva o združení právnických
osôb“, za ú elom realizácie a užívaní uvedenej
stavby.
Stavbu
realizuje
dodávate
Eurovia - Cesty, a.s., ktorej bola odovzdaná
v decembri 2008. Po prípravných prácach sa už
v mesiaci február 2009 za alo so samotnou
realizáciou stavby s navrhovanou zmenou
ukon enia do konca júna 2009. V sú asnosti je
stavba pred dokon ením, riešia sa len niektoré
zmeny a doplnky zo strany mesta Rož ava.
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21. mimoriadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
d a 24. 11. 2008
íslo
uznesenia
549/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

Finan ná analýza a návrh na výber
strategického partnera na prenájom
majetku
za
ú elom
prevádzkovania nemocníc, ktorých
zakladate om
je
Košický
samosprávny kraj

Uznesenie je vo fáze plnenia. Finan ná analýza
bola vypracovaná a vznikla Komisia na prípravu
sú ažných podmienok na výber strategického
partnera na prenájom majetku za ú elom
prevádzkovania nemocníc, ktorých zakladate om je
Košický samosprávny kraj. Bola vyhlásená výzva
na Verejné obstarávanie
- Poradenstvo pri
zabezpe ovaní
strategického
partnera
pre
nemocnice s poliklinikami. Predmetom bola
príprava a zabezpe enie procesu na výber poradcu
pre poradenstvo a pomoc vrátane vypracovania
návrhu zadávacej dokumentácie sú aže, návrhu
zmlúv a pomoc pri hodnotení. Na základe
odporú ania Úradu pre verejné obstarávanie bola
sú až zrušená. Komisia vybrala firmu, ktorej
úlohou bude nájs vhodného poradcu, ktorý
zabezpe í administratívne úkony pre výber
strategického partnera.

22. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 8. 12. 2008
íslo
uznesenia
558/2008
363/2007
183/2006

Názov uznesenia

Stav realizácie

Informatívna správa o realizácii
Koncepcie rozvoja sociálnych
služieb v Košickom kraji na roky
2007 – 2013

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom
kraji v rámci úrovne priorít a opatrení je plnená
priebežne v rámci hlavných cie ov stanovených pre
rok 2009.

559/2008

Koncepcia
rozvoja
práce Realizácia koncepcie prebieha v súlade s jej
s mládežou
Košického zámermi a cie mi. Po schválení lenov metodickej
samosprávneho kraja
rady na porade predsedu Košického samosprávneho
kraja a na základe návrhu o doplnení alších
lenov do metodickej rady Odbor školstva Úradu
Košického samosprávneho kraja oslovil dané
inštitúcie o menovanie zástupcov, prvé zasadnutie
sa bude kona v termíne máj – jún 2009.

560/2008

Súhrnná správa o inova ných
zámeroch a inova ných projektoch
v regióne
Košického
samosprávneho kraja

Vzh adom k tomu, že pôjde o vypracovanie
Výro nej správy o príprave inova ných projektov
a inova ných zámerov, táto bude aktualizovaná
a vypracovaná ku koncu roku 2009.
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561/2008

562/2008

563/2008

564/2008

565/2008

566/2008

Analýza investi ného prostredia Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor
Košického samosprávneho kraja regionálneho rozvoja v mesiaci apríl zabezpe il tla
za roky 2006 – 2008
aktualizovanej publikácie Analýza investi ného
prostredia. Publikácia bola prezentovaná na výstave
URBIS v Brne za ú elom prezentácie a propagácie
Košického
samosprávneho
kraja
smerom
k potenciálnym investorom. Analýza investi ného
prostredia Košického samosprávneho kraja sa kvôli
meniacim sa podmienkam v kraji bude pravidelne
aktualizova orienta ne v 2-ro ných intervaloch.
Spolufinancovanie projektov zo Projekt bol predložený d a 16. 12. 2008 spolo ne
štrukturálnych fondov EÚ – s Ma arským partnerom - organizáciou Národnej
Programu cezhrani nej spolupráce infraštruktúry v Budapešti. Projekt bol schválený
Ma arská republika – Slovenská a v sú asnosti prebieha príprava podpisu zmluvy
republika 2007 – 2013 – „Skároš- o nenávratnej finan nej pomoci a bude nasledova
Holloháza- obnova cesty“
jeho postupná implementácia.
Spolufinancovanie projektov zo Projekt bol predložený d a 16. 12. 2008 spolo ne
štrukturálnych fondov EÚ – s Ma arským partnerom - organizáciou Národnej
Programu cezhrani nej spolupráce infraštruktúry v Budapešti. Projekt bol schválený
Ma arská republika – Slovenská a v sú asnosti prebieha príprava podpisu zmluvy
republika 2007 – 2013 – „Trstené o nenávratnej finan nej pomoci a bude nasledova
pri Hornáde- Kéked- obnova jeho postupná implementácia.
cesty“
Spolufinancovanie projektov zo Projektový zámer v predvýbere nebol schválený.
štrukturálnych fondov EÚ – V alšej výzve po odporú anom dopracovaní bude
Programu cezhrani nej spolupráce opätovne predložený.
Ma arská republika – Slovenská
republika 2007 – 2013 – „Streda
nad Bodrogom- Káros- stavebné
úpravy cesty, križovatky a prvkov
verejnej osobnej dopravy“
Spolufinancovanie projektov zo Na alej prebiehajú rokovania s ma arským
štrukturálnych fondov EÚ – partnerom - obcou Aggtelek, s cie om vymedzi
Programu cezhrani nej spolupráce aktivity na ma arskej strane. Projekt bude
Ma arská republika – Slovenská spracovaný a podaný v druhej výzve plánovanej
republika 2007 – 2013 – „Dlhá v 3. štvr roku 2009.
Ves- Domica- Aggtelek- štúdia
trasovania preložky cesty II/587“
Informácia
o
postupe V zmysle spracovaného „Plánu dopravnej
harmonizácie
a
koordinácie obslužnosti Košického samosprávneho kraja“ sa
prímestskej verejnej autobusovej prehodnocuje zabezpe enie dopravnej obslužnosti
dopravy a regionálnej železni nej kraja so zameraním na harmonizáciu verejnej
dopravy
v
Košickom dopravy t.j., odstránenie nevyváženej dopravnej
samosprávnom kraji
ponuky, posúdenie dopravných výkonov, sú innos
jednotlivých druhov dopráv, s
kone ným
dôsledkom dosiahnutia optimálnej dopravnej
ponuky pre cestujúcu verejnos . Prehodnocovanie
bude ukon ené do konca roku 2009, s následným
postupným zavádzaním do praxe v roku 2010.
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574/2008

575/2008

Informácia o príprave Regionálnej
surovinovej politiky a o zámere
spolo nosti Tournigan realizova
dobývanie
uránu
v lokalite
Jahodná Kurišková
Predaj nehnute ností bývalej školy
v prírode vo Vyšnom Medzeve

576/2008

Predaj budovy s pozemkom na
Hlavnej
ulici
v Krá ovskom
Chlmci

580/2008

Predaj objektov vrátnic pri areáli
Vlastivedného múzea v Trebišove

581/2008

Predaj pozemkov pod garážami na
Alejovej ulici v Košiciach

583/2008

Zámena nehnute ností s Mestom
Dobšiná

Regionálna surovinová politika je zaradená do
ak ných úloh na rok 2009, v spolupráci odborov
regionálneho rozvoja, územného plánovania
a právneho odboru.
Kúpna zmluva bola kupujúcim podpísaná.
D a 6. 4. 2009 kupujúci oznámil, že odstupuje od
kúpy. Návrh na zrušenie uznesenia je predmetom
júnového zasadnutia Zastupite stva Košického
samosprávneho kraja.
Kúpna zmluva bola podpísaná d a 22. 4. 2009.
Kúpna cena bola zaplatená d a 7. 4. 2009.
Následne bol podaný návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnute ností v prospech
kupujúceho d a 27. 4. 2009.
Uznesenie je splnené. Vklad do katastra
nehnute ností v prospech kupujúceho bol povolený
d a 12. 3. 2009.
Dve z troch kúpnych zmlúv boli uzavreté, kúpne
ceny zaplatené a vklad do katastra nehnute ností
v prospech kupujúcich povolený. K uzatvoreniu
ostávajúcej kúpnej zmluvy zo strany Košického
samosprávneho kraja dôjde až po doru ení
podpísaného návrhu zmluvy a zaplatení kúpnej
ceny zo strany kupujúceho.
Zmluva bola podpísaná predsedom Košického
samosprávneho kraja a zaslaná Mestu Dobšiná na
podpis a predloženie do katastra nehnute ností.

23. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 16. 2. 2009
íslo
uznesenia
590/2009

592/2009

593/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Informácia o postupe financovania
infraštruktúry
Košického
samosprávneho kraja zo zdrojov
EIB v roku 2008

Uznesenie splnené, informácia bola predmetom
zasadnutia
Zastupite stva
Košického
samosprávneho kraja v mesiaci február 2009.
Informácia je priebežne predkladaná na rokovanie
zastupite stva po ukon ení každého kalendárneho
roka.
Plán hospodárskeho a sociálneho Experti UNDP zahájili práce na stanovení
rozvoja Košického samosprávneho regionálneho indexu kvality života, práce budú
kraja v programovacom období dokon ené závere ným seminárom v mesiaci
2007 – 2013, II. aktualizácia
september 2009.
Vstup do Európskeho združenia Cez kanceláriu v Bruseli Úrad Košického
regiónov a samospráv pre vodík samosprávneho kraja odovzdal vstupné formuláre
a palivové lánky HyRaMP
pre za atie konania o pristúpení Košického
samosprávneho kraja do Európskeho združenia
regiónov a samospráv. akáme na spätnú väzbu.
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594/2009

595/2009

596/2009

597/2009

598/2009

599/2009

Kofinancovanie projektu UNDP Projekt plynule prebieha pod a schváleného
Budovanie kapacít pre udržate ný kvartálneho plánu. Zárove boli zahájené práce na
rozvoj v Košickom kraji
príprave
závere nej
vedeckej
konferencie
k výsledkom projektu, ktorá by mala by v mesiaci
september 2009.
Spolufinancovanie
projektu Košický samosprávny kraj objednal v Ústave
Stratégia dekontaminácie PCB agroekológie v
Michalovciach spracovanie
z postihnutých oblastí
informa nej brožúry o kontaminácii územia PCB
látkami pre obyvate ov Zemplína s hlavným
cie om oboznámi
obyvate ov s možnos ami
eliminácie negatívnych ú inkov PCB na zdravie
loveka.
Predpokladaný
termín
distribúcie
brožúr – jese 2009. Košický samosprávny kraj
rokoval so zástupcom Ministerstva životného
prostredia SR s cie om vyjasnenia možností
riešenia dekontaminácie územia. Ministerstvo
životného prostredia SR bude podporova projekty
na systematické riešenie tohto environmentálneho
problému.
Spolufinancovanie projektov zo Projektový zámer bol riadiacim orgánom predbežne
štrukturálnych fondov EÚ – schválený.
V sú asnosti
prebieha
jeho
Regionálny opera ný program, dopracovanie do kompletnej žiadostí o nenávratnú
prioritná
os:
5
regionálne finan nú pomoc. Predpoklad predloženia do konca
komunikácie
zabezpe ujúce júna 2009.
dopravnú obslužnos
regiónov
projekt „Cesty KSK 1“
Spolufinancovanie projektov zo Projektový zámer bol riadiacim orgánom predbežne
štrukturálnych fondov EÚ – schválený.
V sú asnosti
prebieha
jeho
Regionálny opera ný program, dopracovanie do kompletnej žiadostí o nenávratnú
prioritná
os:
5
regionálne finan nú pomoc. Sfinalizovanie projektu závisí od
komunikácie
zabezpe ujúce majetkoprávneho vysporiadania stavby okružnej
dopravnú obslužnos regiónov – križovatky v Spišskej Novej Vsi, o bráni procesu
projekt „Cesty KSK 2“
stavebného konania. Predpoklad predloženia do
konca júna 2009, v alternatívnom prípade v druhej
výzve v rámci Regionálneho opera ného programu
plánovanej na august 2009.
Spolufinancovanie projektov zo Projektový zámer bol riadiacim orgánom predbežne
štrukturálnych fondov EÚ – schválený.
V sú asnosti
prebieha
jeho
Regionálny opera ný program, dopracovanie do kompletnej žiadostí o nenávratnú
prioritná
os:
5
regionálne finan nú pomoc. Predpoklad predloženia do konca
komunikácie
zabezpe ujúce júna 2009.
dopravnú obslužnos regiónov –
projekt „Cesty KSK 3“
Spolufinancovanie projektov zo Projektový zámer bol riadiacim orgánom predbežne
štrukturálnych fondov EÚ – schválený.
V sú asnosti
prebieha
jeho
Regionálny opera ný program, dopracovanie do kompletnej žiadostí o nenávratnú
prioritná
os:
5
regionálne finan nú pomoc. Predpoklad predloženia do konca
komunikácie
zabezpe ujúce júna 2009.
dopravnú obslužnos regiónov –
projekt „Cesty KSK 4“
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600/2009

606/2009
607/2009

608/2009
609/2009
610/2009
582/2008

Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny opera ný program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpe ujúce
dopravnú obslužnos regiónov –
projekt „Cesty KSK 5“
Predaj domu na Podhorskej ulici
pre Mesto Moldava nad Bodvou

Projektový zámer bol riadiacim orgánom predbežne
schválený.
V sú asnosti
prebieha
jeho
dopracovanie do kompletnej žiadostí o nenávratnú
finan nú pomoc. Predpoklad predloženia do konca
júna 2009.

Zrušenie uznesenia . 582/2008 na
predaj areálu na Popradskej ulici
v Košiciach a vyhlásenie nových
podmienok obchodnej verejnej
sú aže na využitie areálu na
Popradskej ulici v Košiciach

Na využitie areálu na Popradskej ulici v sú asnosti
prebieha obchodná verejná sú až, ktorá bola
vyhlásená d a 5. 5. 2009. V stanovenom termíne
nebola Úradu Košického samosprávneho kraja
doru ená žiadna ponuka. Komisia k hospodáreniu
s majetkom poverila vedúcu odboru správy majetku
rokova s posledným záujemcom za ú elom
dosiahnu
o najvýhodnejšie podmienky pre
Košický samosprávny kraj.

Kúpna zmluva bola zaslaná na podpis druhej
zmluvnej strane d a 22. 4. 2009. Kúpna cena bola
kupujúcim zaplatená d a 12. 5. 2009.
Predaj nehnute ností na ulici SNP Kúpna zmluva bola uzatvorená d a 24. 4. 2009.
pre Mesto Krompachy
Kúpna cena bola v celosti zaplatená. Na Správe
katastra v Spišskej Novej Vsi bol podaný návrh na
vklad do katastra nehnute ností d a 4. 5. 2009.
Predaj pozemkov pod garážami na Predmetné pozemky boli vybraté zo správy
Alejovej ulici v Košiciach
Strednej priemyselnej školy hutníckej v Košiciach.
Návrhy kúpnych zmlúv boli doru ené kupujúcim.
Predaj pozemku na Južnej triede Kúpna zmluva bola zaslaná druhej zmluvnej strane
v Košiciach
na pripomienkovanie.

24. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 27. 4. 2009
íslo
uznesenia
616/2009

617/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Závere ný
ú et
Košického Schválený prebytok hospodárenia za rok 2008 vo
samosprávneho kraja za rok 2008
výške 217 626 667,36 Sk (7 223 881,94 €) sa
zrealizoval
v zmysle
prijatého
uznesenia
nasledovne:
745 562,60 € - povinný prídel do rezervného fondu,
4 021 969,35 € - dofinancovanie schválených
investi ných akcií z roku 2008,
464 714,86 € - rezerva na splácanie úrokov,
1 991 635,13 € - použitie na bežné výdavky
vzh adom na výpadok da ových príjmov.
Úprava
rozpo tu
Košického Úpravy rozpo tu boli zrealizované na jednotlivé
samosprávneho kraja v roku 2009 organizácie v zria ovate skej pôsobnosti v zmysle
schváleného uznesenia.
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618/2009

619/2009

620/2009

621/2009

Poskytnutie dotácií nad 3 300 €
v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja . 3/2006
o poskytovaní dotácií
Informácia
o
poskytnutých
dotáciách z vlastných príjmov
Košického samosprávneho kraja
v zmysle
VZN
Košického
samosprávneho kraja . 3/2006
o poskytovaní dotácií
Všeobecne záväzné nariadenie
Košického samosprávneho kraja
. 9/2009, ktorým sa dop a
Všeobecne záväzné nariadenie
Košického samosprávneho kraja
. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v
znení
neskorších
zmien
a doplnkov
Informatívna správa o stave
verejnej dopravy v Košickom
samosprávnom kraji

623/2009

Informácia
o
Memorande
o porozumení Rakúsko - Slovenskej
spolupráci
v implementácii
integrácie rómskej národnostnej
menšiny v Slovenskej republike
posil ovaním
vzdelávacieho
systému rómskych detí a zvýšením
zamestnanosti rómskej mládeže

624/2009

Návrh opatrení na zníženie
energetickej náro nosti objektov
škôl a školských zariadení
v zria ovate skej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja

So žiadate mi, ktorým bola schválená dotácia, sa
vypracúvajú zmluvy, na základe ktorých sa
poskytujú dotácie subjektom v schválenej výške.
Dotácie
z vlastných
príjmov
Košického
samosprávneho kraja do 3 300 € v zmysle VZN
. 3/2006 boli poskytnuté pre uvedené subjekty
v plnej výške.
VZN . 9/2009, ktorým sa dop a VZN . 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov, bolo zaslané poslancom Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja, obciam na území
Košického samosprávneho kraja a príslušným
odborom Úradu Košického samosprávneho kraja.
Pokra uje realizácia opatrení pre harmonizáciu
a koordináciu prímestskej verejnej autobusovej
dopravy najmä na:
• stanovenie tarifných kilometrov,
• dopravný a technický stav autobusových
zastávok,
• optimalizáciu ponuky a prestupov,
• zvýhodnenie
prestupujúcich
cestujúcich
(zavedenie prestupného cestovného lístka).
Splnenie
alších cie ov súvisí s presunom
kompetencií v železni nej doprave a vytvorením
organizátora
integrovaného
dopravného
systému - ORID.
Na
základe
uzatvoreného
Memoranda
o porozumení Rakúsko - Slovenskej spolupráci
v implementácii integrácie rómskej národnostnej
menšiny v
SR prebehli prvé rokovania
s projektovým manažérom p. Alojzom Machálkom.
Na stretnutí sa upres ovali aktivity, na ktoré by
mali by pripravované projekty v súlade so
zameraním memoranda.
Návrh opatrení na zníženie energetickej náro nosti
objektov škôl a školských zariadení bol schválený
na 24. zasadnutí Zastupite stva Košického
samosprávneho kraja d a 27. apríla 2009.
Vzh adom na predpokladanú nutnos
asového
rozloženia investícií bude ur ená postupnos
uskuto nenia jednotlivých opatrení s dôrazom na
prioritné realizovanie tých, ktoré donesú
maximálne úspory a zníženie prevádzkových
nákladov v najkratšom ase.
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625/2009

626/2009

627/2009

628/2009

629/2009

630/2009

Delegovanie
zástupcov
zria ovate a do Rady školy pri
Strednej odbornej škole vinárskoovocinárskej Vini ky
Vytvorenie Fondu udržate nosti
k projektu SK 0138 - Obnovite né
zdroje energie na školách

Zmena v zložení lenov rady školy bola písomne
oznámená predsedovi Rady školy pri Strednej
odbornej škole vinársko-ovocinárskej Vini ky.
Uznesenie je splnené.
D a 15. 3. 2009 bol schválený projekt SK 0138 –
Obnovite né
zdroje
energie
na
školách.
Podmienkou schválenia tohto projektu bolo
vytvorenie Fondu udržate nosti k projektu, ktorý
má by zárukou efektívne vynaložených finan ných
prostriedkov, ktoré boli schválené na realizáciu
projektu. Fond udržate nosti k projektu SK 0138
bol schválený na 24. zasadnutí Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja a schválené
uznesenie bolo zaslané na Úrad vlády SR.
V sú asnej dobe Košický samosprávny kraj aká
na podpísanie zmluvy Úradu vlády SR
s Finan ným mechanizmom EHP a Nórskym
finan ným mechanizmom, ktorá je podkladom pre
uzatvorenie
zmluvy
medzi
Košickým
samosprávnym krajom a Úradom vlády SR. Po
podpísaní oboch zmlúv sa za ne s realizáciou
projektu. Po ukon ení aktivít projektu SK 0138,
ktoré sú plánované na december 2009, Košický
samosprávny kraj vytvorí
Fond udržate nosti
k projektu SK 0138, z ktorého 10 rokov budú
hradené náklady na údržbu novo nainštalovaných
technológií na piatich školách, ktoré sú
v zria ovate skej
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja.
Zmena
formy
hospodárenia Boli vyhotovené dodatky k zria ovacím listinám,
Jazykovej školy, Komenského 2, ktoré sú v procese podpisovania.
Košice a
Jazykovej školy,
Javorová 16, Spišská Nová Ves
Vymenovanie riadite a Spišskej Uznesenie v
realizácii. Úrad Košického
knižnice v Spišskej Novej Vsi
samosprávneho kraja realizuje pracovno – právne
úkony
ku
d u
nástupu
zastupite stvom
vymenovaného PhDr. Jozefa Lapšanského, PhD..
Personálna
zmena Uznesenie je splnené. D a 12. 5. 2009 prebehlo
v
Predstavenstve
Nemocnice Valné zhromaždenie Nemocnice s poliklinikou
s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov, a.s., na ktorom bol za
lena
predstavenstva zvolený MUDr. Jozef Makohus
namiesto Ing. Štefana Staška, ktorý sa vzdal
lenstva v predstavenstve.
Personálna zmena v Dozornej rade Uznesenie je splnené. D a 12. 5. 2009 prebehlo
Nemocnice s poliklinikou sv. Valné zhromaždenie Nemocnice s poliklinikou sv.
Barbory Rož ava, a.s.
Barbory Rož ava, a.s., na ktorom bol za lena
dozornej rady zvolený Viliam Grieger namiesto
MUDr. Petra Krokavca, ktorý sa vzdal lenstva
v rade.
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631/2009

Kúpa pozemku v Sobranciach

632/2009

Zámena pozemkov
Spišské Vlachy

635/2009

Predaj
objektu
garáží V sú asnosti prebieha vy atie majetku zo správy
v Michalovciach
Obchodnej akadémie v Michalovciach.
Predaj objektu v obci Markušovce Predávaný objekt je kultúrnou pamiatkou.
V súvislosti so zákonným predkupným právom
štátu bola Ministerstvu kultúry SR zaslaná ponuka
na využitie predkupného práva d a 12. 5. 2009.
Predaj pozemkov na Radlinského Kúpna zmluva bola zaslaná druhej zmluvnej strane
ulici v Spišskej Novej Vsi
na pripomienkovanie.
Predaj objektu na Kuku ínovej V sú asnosti
prebieha vy atie nehnute ného
ulici v Košiciach
majetku zo správy Strednej odbornej školy
technickej na Kuku ínovej ul. v Košiciach.
Schválenie vyhlásenia obchodnej Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej sú aže
verejnej sú aže na využitie areálu bolo zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej
na Ba íkovej ulici v Košiciach
stránke Košického samosprávneho kraja. Termín na
predkladanie sú ažných návrhov bol stanovený na
1. 6. 2009.
Zámena pozemkov s Mestom Zmluva je podpísaná obidvoma zmluvnými
Michalovce
stranami a Mesto Michalovce ju predkladá na zápis
vlastníctva do katastra nehnute ností.
Zámena pozemkov s Mestom Zmluva je podpísaná obidvoma zmluvnými
Michalovce – zmluva o budúcej stranami.
zámennej zmluve na zámenu
nehnute ností pozemku
Vysporiadanie straty z minulých K vysporiadaniu straty z minulých rokov
rokov Nemocnice s poliklinikou Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rož ava, a.s.
sv. Barbory Rož ava , a. s.
bol spracovaný dodatok k Zmluve o poskytnutí
návratnej finan nej výpomoci, v ktorom je
zakotvené zníženie návratnej finan nej výpomoci
o schválenú sumu úhrady strát z minulých rokov.
Uzatvorenie Zmluvy o združení Na
základe
Zastupite stvom
Košického
právnických
osôb
medzi samosprávneho kraja schváleného rámca Zmluvy
Košickým samosprávnym krajom o spolupráci s vedením Fakulty umení Technickej
a Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach v sú asnosti prebieha
univerzity v Košiciach - vznik finalizácia vypracovania
detailov zmluvy
Regionálneho
multifunk ného týkajúcich sa práv a povinností lenov združenia
centra v areáli na Strojárskej ulici pre dosiahnutie stanovených cie ov a riešenie
v Košiciach
plánovaných a aktivít.

636/2009

637/2009
638/2009
639/2009

640/2009
641/2009

642/2009

643/2009

s

Zápis vlastníctva pozemku na Správe katastra je
v štádiu vybavovania podania návrhu.
Mestom Zámenná zmluva je pripravená. Mesto Spišské
Vlachy nepredložilo uznesenie o schválení zámeny.

Košice 8. 6. 2009
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