Informácia
o plnení uznesení Zastupite stva Košického samosprávneho kraja

Volebné obdobie Zastupite stva Košického
samosprávneho kraja r. 2001 – 2005
I. Preh ad o realizácii uznesení Košického samosprávneho kraja –
I. volebné obdobie

24. zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 20. 6. 2005
íslo
uznesenia
2005/508

Názov uznesenia

Stav realizácie jednotlivých úloh
vyplývajúcich z uznesenia
Plán prípravy a výstavby ciest II. Plán prípravy a výstavby je postupne realizovaný
a III. triedy na území Košického z úverových zdrojov EIB a rozpo tu Košického
samosprávneho kraja s doplnkami
samosprávneho kraja. V súlade so stratégiou
Regionálneho
opera ného
programu
a podmienkami erpania zdrojov EÚ, boli
niektoré stavby spracované na realizáciu aj zo
zdrojov Regionálneho opera ného programu.
Bolo spracovaných, predložených a schválených
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.

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

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja udských zdrojov Stratégia rozvoja udských zdrojov Košického
Košického samosprávneho kraja samosprávneho
kraja
je
realizovaná
2006- 2013 (priority a opatrenia)
prostredníctvom troch projektov, a to:
- projekt Kvapka: implementácia projektu za ala
v júni 2010, prebieha analýza potrieb,
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68/2006

zabezpe uje sa verejné obstarávanie na
dodávate ov inventára i vzdelávacej
asti
projektu; vzdelávanie sa za ne realizova po
kompletnom ukon ení verejného obstarávania,
- projekt Regionálneho inova ného
centra
Košického samosprávneho kraja: projektová
žiados bola schválená, Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci
s Ministerstvom financií SR riešia otázku
poskytnutia štátnej pomoci vo väzbe na
Regionálne inova né centrum. Z tohto dôvodu
nás Sociálna implementa ná agentúra požiadala
o odsun za atia implementácie projektu; tento
problém sa týka všetkých VÚC, kde by mal by
spustený projekt Regionálneho inova ného
centra,
projekt
Zlepšenie
kapacity
a efektivity
regionálnej samosprávy: prebieha verejné
obstarávanie dodávate a; v prípade, že verejné
obstarávanie nebude úspešné, koordinátor
projektu Banskobystrický samosprávny kraj
zopakuje proces verejného obstarávania.
Projekt „Skvalitnenie povod ového Projekt sa realizuje v zmysle schváleného
manažmentu a protipovod ového harmonogramu. K 30. 9. 2010 boli dodané
plánovania v povodí Hornádu na plánované výstupy prvých dvoch etáp projektu.
území SR“
Výstupy 1. etapy – Identifikácia a ohodnotenie
cie ového územia:
a) Elektronická databáza zobrazujúca prie ne
profily toku, profily údolia a pozd žne profily
vrátane grafických prvkov (napr. mapy).
b) Ortofoto mapy pokrývajúce územie o rozlohe
100 km2 pozd ž rieky a brehov.
c) 5 digitálnych terénnych (výškových) modelov.
d) 5 GIS máp a dokumentov (GIS databáza).
Výstupy 2. etapy – Modelovanie, spracovanie
údajov a špecifické analýzy I.:
a) 5 digitálnych modelov (softvérová aplikácia).
b) 2 D model – softvérová aplikácia.
Realizácia alších dvoch etáp prebieha.

9. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 11. 12. 2006
íslo
uznesenia
183/2006

Názov uznesenia

Stav realizácie

Koncepcia rozvoja sociálnych Koncepcia v rámci úrovne priorít a opatrení je
služieb v Košickom kraji na roky plnená priebežne v rámci hlavných cie ov
2007 – 2013
stanovených pre rok 2010. Správa o plnení za rok
2010 je
predložená na 7. zasadnutie
Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
d a 6. 12. 2010. V sú asnosti sa v spolupráci
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s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n. o. pripravuje aktualizácia a prebieha
výber spracovate a analytickej asti Koncepcie
v súlade so zákonom . 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a zákonom . 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov.

10. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 26. 2. 2007
íslo
Názov uznesenia
uznesenia
214/2007 Riešenie problematiky vzdelávania
žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia v podmienkach stredných
škôl

Stav realizácie
Uvedené uznesenie sa týka problematiky riešenia
vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia formou 8-ro nej internátnej strednej
školy v Nižnej Slanej. Vzh adom na sú asne
platnú legislatívu a Ministerstvom školstva SR
zamietnutý experiment 8-ro nej strednej školy,
ktorý bol predložený na overenie, v sú asnosti
Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho
kraja rieši problém náhradnou formou, a to
vzdelávaním v zriadených alokovaných triedach
v obciach Kecerovce, Ve ká Ida, Tur a nad
Bodvou, Žbince, Nálepkovo a v Košiciach
Luník IX na alej pokra uje.
Na základe
rokovaní
s riadite mi
alších
Stredných
odborných škôl budú zavedené alšie odbory
s d žkou štúdia 2 roky na Strednej odbornej škole
Krá ovský Chlmec, Strednej odbornej škole
technickej Michalovce (nový odbor), Stredná
odborná škola Obchodu a Služieb Rož ava pre
školský rok 2011/2012.
Úloha v zmysle uznesenia 214/2007 bola splnená.

220/2007

Globálny logistický
park v Košiciach

industriálny Pokra uje projektová príprava Terminálu
intermodálnej dopravy. Prebehli rokovania
developera s novým ministrom dopravy, pôšt
a telekomunikácií. Pod a vyjadrení zástupcu
developera, rokovania boli úspešné. Nový
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
pravdepodobne upustí od podpory zámeru
budovania širokorozchodnej trate do Bratislavy
resp. Viedne.
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12. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 11. 6. 2007
íslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
využívania V rámci projektu KNOWBRIDGE sa dokon ujú
282/2007 Koncepcia
obnovite ných zdrojov energie analytické podklady: Správa o výskume a vývoji,
v Košickom samosprávnom kraji
výskumno-vývojových technológiách, výskumnovývojových inštitúciách a podnikate ských
subjektoch na regionálnej úrovni s priamym
dopadom na sektor obnovite ných zdrojov
energie, Správa o technologickom rozvoji
v sektore obnovite ných zdrojov energie, Správa
o kapacite tvorby znalostí a transfere v sektore
obnovite ných zdrojov energie. Tieto podklady sú
nevyhnutné k tomu, aby sa za alo s realizáciou
ak ného plánu. Vytvára sa riešite ský odborný
tím pre vypracovanie ak ného plánu využívania
obnovite ných zdrojov energie v Košického
samosprávneho kraja. alším projektom, ktorý
súvisí s využívaním obnovite ných zdrojov
energií je projekt vytvorenia Regionálneho
inova ného centra Košického samosprávneho
kraja. Príspevkom tohto projektu v oblasti
obnovite ných zdrojov energie je vzdelávanie
v oblasti zelenej ekonomiky. Nako ko sa na
rezortnej úrovni zatia nerozhodlo o poskytnutí
štátnej pomoci pre projekt Regionálneho
inova ného centra, Sociálna implementa ná
agentúra požiadala samosprávne kraje o odsunutie
za atia implementácie projektu.
V štádiu
prípravy je projekt Technologického centra pre
zelené technológie. Na znižovanie energetickej
náro nosti budov sú zamerané aj viaceré
moderniza né
projekty,
ktoré
pod a
harmonogramu
realizujú
zariadenia
v zria ovate skej
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja (modernizácia školských,
sociálnych objektov a pod.).

15. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 10. 12. 2007
íslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
rozvoja
športu Hodnotenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie
361/2007 Koncepcia
Košického samosprávneho kraja
rozvoja športu Košického samosprávneho kraja je
sú as ou materiálu Vyhodnotenie stavu plnenia
koncepcií za obdobie rokov 2009 - 2010, ktorý je
predmetom
7.
zasadnutia
Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja d a 6. 12. 2010.
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362/2007

Energetická politika
samosprávneho kraja

Košického Energetická politika Košického samosprávneho
kraja a jej rozpracovanie do subregionálnych
štúdií
bude
závisie
od
získania
mimorozpo tových zdrojov na ich financovanie.
Po zverejnení výzvy na podávanie neinvesti ných
projektových žiadostí v rámci Regionálneho
opera ného programu
Úrad Košického
samosprávneho kraja pripraví projektovú žiados
na vypracovanie regionálnej surovinovej politiky
s dôrazom na energetické suroviny Košického
samosprávneho kraja. V asti vzdelávacej
a disemina nej
bude
v rokoch
2010 – 2012 zvyšovanie energetickej efektívnosti
plnené formou poskytnutia študijných pomôcok,
študijných materiálov a infobrožúrok zameraných
na zvyšovanie
energetickej efektívnosti
vo verejnom sektore, ktoré budú dané k dispozícii
verejnej správe a školám v zria ovate skej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
(v rámci projektu KNOWBRIDGE infobrožúrky
už boli vytla ené a budú postupne distribuované).

17. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 28. 4. 2008
íslo
Názov uznesenia
uznesenia
409/2008 Koncepcia starostlivosti o tradi nú
udovú
kultúru
Košického
samosprávneho kraja na obdobie
rokov 2008 - 2015
projektov
414/2008 Spolufinancovanie
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania

422/2008

Stav realizácie

Úlohy stanovené v koncepcii sa priebežne plnia.
Informácia o plnení koncepcie bola podaná na
25.
zasadnutí
Zastupite stva
Košického
samosprávneho kraja d a 22. 6. 2009.
Projekt o nenávratný finan ný príspevok pre
Strednú odbornú školu, Ostrovského 1, Košice
bol podaný v rámci termínu registrácie na
Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.
V roku 2008 bol schválený. D a 11.6.2009 bola
uzavretá zmluva medzi Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja SR a Košickým
samosprávnym krajom o poskytnutí nenavrátneho
finan ného príspevku. Technická as projektu je
ukon ená. Je vydané právoplatné kolauda né
rozhodnutie na stavbu.
Zámer rozvoja cestnej infraštruktúry Košický samosprávny kraj predložil v rámci
Košického samosprávneho kraja prvého
kola
prvej
priebežnej
výzvy
zo zdrojov EÚ na roky 2008 – 2013 k Regionálnemu
opera nému
programu
(5. prioritná os) 5
projektových zámerov
v celkovom objeme
18,275 mil. Eur.
Všetkých 5 projektových zámerov bolo
schválených.
V sú asnosti
prebieha
implementácia projektových žiadostí KSK 1,
KSK 3 a KSK 4, kde boli schválené žiadosti
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423/2008

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

o nenávratný
finan ný
príspevok.
alšie
2 projektové zámery, KSK 2 a KSK 5, kde boli
schválené žiadosti o nenávratný finan ný
príspevok, prebehlo verejné obstarávanie na výber
dodávate a stavieb.
V sú asnosti Košický samosprávny kraj vstúpil
do rokovania so splnomocnencom Vlády SR pre
rómske komunity a organizáciami zapojenými do
prípravy modelu riešenia komunitnej, komunitnej
sociálnej práce a terénnej sociálnej práce.
Nastavenie parametrov v týchto oblastiach
predur í rozvoj projektu CESTA.

18. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 23. 6. 2008
íslo
Názov uznesenia
uznesenia
445/2008 Vstup Košického samosprávneho
kraja do projektu kandidatúry Mesta
Košice na titul Európske hlavné
mesto kultúry 2013
450/2008

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

453/2008

Stratégia rozvoja cestovného ruchu
v regióne
Národného
parku
Slovenský kras

8

Stav realizácie
D a 16. 10. 2009 bola podpísaná Zmluva
o spolupráci na projekte: „Košice - Európske
hlavné mesto kultúry 2013“
predsedom
Košického samosprávneho kraja a primátorom
Košíc. alší spolo ný postup je koordinovaný
v zmysle podmienok tejto zmluvy.
Hodnotenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie
rozvoja odborného vzdelávania na stredných
školách v zria ovate skej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja je sú as ou materiálu
Vyhodnotenie stavu plnenia koncepcií za obdobie
rokov 2009-2010, ktorý je predmetom
7. zasadnutia
Zastupite stva Košického
samosprávneho kraja d a 6. 12. 2010.
PRIORITA A – Infraštruktúra pre cestovný
ruch, ochrana životného prostredia vypracovanie SWOT analýzy v rámci projektu
„Bicykle v regiónoch a mestách – BICY“.
V analýze sú uvedené príležitosti rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v kraji tak,
ako vyplynuli z
pracovného stretnutia
d a 7. septembra 2010. Príležitosti vychádzajúce
zo SWOT analýzy budú základom pre
spracovanie strategického dokumentu – Ak ný
plán rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
v kraji.
PRIORITA
C. Rozvoj udských zdrojov
v cestovnom ruchu - d a 23.septembra 2010 sa
uskuto nilo
pracovné
stretnutie
vedúcich
odborov, oddelení a referátov cestovného ruchu
Úradov VÚC v rámci SK 8 – CR. Nosnou témou
stretnutia bol Zákon o podpore cestovného ruchu
a jeho prípadná novelizácia a návrh spracovania

454/2008

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

Memoranda o spolupráci pri rozvoji turizmu
v Slovenskej
republike,
v ktorom
bude
deklarovaný spolo ný záujem a postup pri rozvoji
cestovného ruchu. Návrhy na obsah Memoranda
odzneli priamo na uvedenom stretnutí.
- Medzinárodné stretnutie partnerov k projektu
„Bicykle v regiónoch a mestách – BICY“ sa
uskuto nilo v d och 19. – 22. októbra 2010
v Ravene a Ferrare (Taliansko). Cie om
stretnutia bola prezentácia silných a slabých
stránok
cyklistiky
v Košickom
kraji
a stanovenie si záverov k alšiemu postupu
v projekte.
- Študijný pobyt aktérov cestovného ruchu
a kultúry
v Toskánsku
(Taliansko)
sa
uskuto nil v d och 17. – 24. októbra 2010
v rámci projektu „Inšpirácie v Toskánsku“.
Pobyt zah al prehliadku informa ných
kancelárií, kultúrnych zariadení, zariadení
služieb cestovného ruchu.
PRIORITA D. Marketing a marketingová
komunikácia - infocesta rakúskych novinárov
z denníka Kurier zabezpe ená Slovenskou
agentúrou pre cestovný ruch. Ú elom návštevy je
získanie informácií o prípravách Majstrovstiev
sveta v hokeji 2011.
Stav k 01. 10. 2010 – na stavbe terminál
integrovanej osobnej prepravy Moldava – mesto,
spolo nos Železnice SR vyhlásila verejnú sú až
na výber dodávate a projektu pre všetky stupne
dokumentácie.
- Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach –
Moldava nad Bodvou – mesto toho asu
spolo nos Železnice SR pripravuje záväzný
pokyn,
- Terminál Sever – nám. Maratónu mieru
(1. stavba),
alej nám. Maratónu mieru –
Stani né námestie (2. stavba) s napojením na
Železnice SR a
terminál Sever – sídlisko
ahanovce (3. stavba) toho asu. sú vydané
záväzné pokyny na všetky 3 stavby.

19. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 27. 8. 2008
íslo
uznesenia

484/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia
rozvoja
kultúry Úlohy sa priebežne plnia. Informácia o plnení
v Košickom samosprávnom kraji
stratégie bola podaná Zastupite stvu Košického
samosprávneho kraja d a 19. 4. 2010.
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487/2008

491/2008

Koncepcia rozvoja informa ných Koncepcia rozvoja informa ných systémov
systémov Košického samosprávneho Košického samosprávneho kraja bola schválená
kraja
Ministerstvom financií SR a je povinnou prílohou
projektu Elektronizácia služieb VÚC Košického
samosprávneho kraja. Koncepcia rozvoja
informa ných
systémov
Košického
samosprávneho kraja bude naplnená realizáciou
projektu Elektronizácia služieb VÚC.
Spolufinancovanie
projektu Projekt KVAPKA bol úspešný v druhom kole.
zo
štrukturálnych
fondov Bola podpísaná zmluva medzi poskytovate om
EÚ – Európsky sociálny fond
nenávratného finan ného príspevku a Košickým
samosprávnym krajom. Za ala sa implementácia
projektu
a proces
verejného
obstarávania
zariadení a služieb potrebných na realizáciu
aktivít projektu.

20. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 27. 10. 2008
íslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
542/2008 Kúpa pozemkov v obci Baškovce Návrh na zrušenie uznesenia . 542/2008 je
pre DSS – ANIMA, Michalovce
predmetom
7.
zasadnutia
Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja d a 6. 12. 2010.
Dôvodom zrušenia uznesenia je obtiažnos jeho
realizácie z dôvodu, že jeden zo siedmich
spoluvlastníkov predmetných pozemkov zomrel
a jeho spoluvlastnícky podiel nebol zahrnutý do
dedi ského konania. Šetrením Odboru správy
majetku Úradu Košického samosprávneho kraja
bolo zistené, že dedi stvo bolo pred žené, o
komplikuje možnos dedi ského prerokovania
novonájdeného majetku poru ite a.
lenstvo Košického samosprávneho Zmluva o združení finan ných prostriedkov bola
543/2008
kraja
v združení
Košického uzavretá medzi mestom Rož ava a Košickým
samosprávneho
kraja
a mesta samosprávnym krajom d a 19. 12. 2008.
Rož ava vytvoreného na ú ely V auguste 2009 bolo ukon ené verejné
výstavby a spolo ného užívania obstarávanie na výber dodávate a stavebných
stavby
„Multifunk ná prác. Práce sa za ali v mesiaci september 2009.
telocvi a – Gymnázium P. J. V sú asnej dobe sú ukon ené stavebné práce
Šafárika, Rož ava“
a vydané kolauda né rozhodnutie.

22. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 8. 12. 2008
íslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
559/2008 Koncepcia rozvoja práce s mládežou Hodnotenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie
Košického samosprávneho kraja
rozvoja práce s mládežou je sú as ou materiálu
Vyhodnotenie stavu plnenia koncepcií za obdobie
rokov 2009-2010, ktorý je predmetom
7. zasadnutia
Zastupite stva Košického
samosprávneho kraja d a 6. 12. 2010.
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562/2008

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Programu cezhrani nej
spolupráce
Ma arská
republika – Slovenská republika
2007 – 2013 – „Skároš – Holloháza
– obnova cesty“

Stavba na Slovenskej strane bola zrealizovaná
v zmysle schváleného harmonogramu. Dodávate
stavby oznámil ukon enie stavby k 21. 05. 2010,
a následne d a 29. 06. 2010 sa uskuto nilo
preberacie konanie. V mesiaci október došlo
k preberaniu stavby na ma arskej strane a ku
za atiu prác na ceste pod a harmonogramu.
Odbor riadenia a implementácie európskych
projektov Úradu Košického samosprávneho kraja
v spolupráci so Správou ciest
Košického
samosprávneho kraja zabezpe ili potrebné
opatrenia, aby práce na ma arskej strane
prebiehali bezpe ne a transparentne.
V rámci kontrolných dní priebeh prác priebežne
Košický
samosprávny
kraj
monitoruje
v spolupráci
s Agentúrou
na
podporu
regionálneho rozvoja Košice n. o.. Predpoklad
ukon enia na Ma arskej strane je do konca roku
2010.

563/2008

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Programu cezhrani nej
spolupráce Ma arská republika –
Slovenská republika 2007 – 2013 –
„Trstené pri Hornáde – Kéked –
obnova cesty“

Toho asu prebieha prípravný proces verejného
obstarávania na výber zhotovite a stavby
a stavebného dozoru. Otváranie obálok je
vyhlásené
na mesiac november 2010
v Budapešti. D žka realizácie sa plánuje na 2 - 3
mesiace. Lead partnerom pre projekt Trstené pri
Hornáde – Kéked je ma arský partner NIF
(Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt Zrt., Miskolc).
NIF zabezpe uje verejné obstarávanie
na
ma arskej aj na slovenskej strane. Za slovenskú
stranu bol do komisie na vyhodnotenie ponúk
delegovaný Ing. Róbert Engel d a 12. 3. 2010
riadite om Úradu Košického samosprávneho
kraja. Realizácia stavby je plánovaná na jar roku
2011.
Po tohtoro ných záplavách v mesiacoch máj –
jún 2010 došlo k poškodeniu asti vozovky
v úseku navrhnutom na úpravu v rámci tohto
projektu. Jej opravu zabezpe uje Správa ciest
Košického samosprávneho kraja.

564/2008

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Programu cezhrani nej
spolupráce Ma arská republika –
Slovenská republika 2007 – 2013 –
„Streda nad Bodrogom – Káros –
stavebné úpravy cesty, križovatky
a prvkov verejnej osobnej dopravy“

Toho asu bol projekt podpísaný zo strany Váti –
následne sa
predloží na podpis predsedovi
Košickému samosprávnemu kraju. Projekt bude
prebieha
v zmysle
harmonogramu
prác
schválených riadiacim orgánom.
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565/2008

566/2008

574/2008

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Programu cezhrani nej
spolupráce Ma arská republika –
Slovenská republika 2007 – 2013 –
„Dlhá Ves- Domica – Aggtelek –
štúdia trasovania preložky cesty
II/587“
Informácia o postupe harmonizácie
a koordinácie prímestskej verejnej
autobusovej dopravy a regionálnej
železni nej dopravy v Košickom
samosprávnom kraji
Informácia o príprave Regionálnej
surovinovej politiky a o zámere
spolo nosti Tournigan realizova
dobývanie uránu v lokalite Jahodná
Kurišková

Na alej prebiehajú rokovania s ma arským
partnerom - obcou Aggtelek, s cie om vymedzi
aktivity na ma arskej strane, ktorá Košický
samosprávny kraj doposia neoslovila. Projekt
bude spracovaný a podaný po rokovaniach
s ma arským partnerom.
Uznesenie je splnené vytvorením spolo nosti
ORID, s.r.o.

Pre nedostatok finan ných prostriedkov Košický
samosprávny kraj zatia nevyhlásil verejné
obstarávanie
na
spracovate a
regionálnej
surovinovej politiky; zadávacie podmienky pre
zadanie štúdie sú vypracované. Problematika
surovinových zdrojov je obsiahnutá aj v Programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja a v Územnom pláne VÚC
Košického samosprávneho kraja. V nadväznosti
na priebežne uverej ované výzvy na predkladanie
projektových žiadostí Košický samosprávny kraj
h adá možnosti získania finan ných prostriedkov
z mimorozpo tových
zdrojov.
Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho
kraja
v sú asnosti
Úrad
Košického samosprávneho kraja aktualizuje
v zmysle zákona . 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja, sú as ou aktualizácie bude
aj oblas surovinových zdrojov Košického
samosprávneho kraja. V apríli 2009 nadobudlo
právoplatnos
rozhodnutie
o predlžení
prieskumného územia v lokalite Jahodná Kuríšková na
alšie 4 roky. V sú asnosti
prebieha geologický prieskum ložiska.

23. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 16. 2. 2009
íslo
Názov uznesenia
uznesenia
592/2009 Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho
kraja v programovacom období
2007 – 2013, II. aktualizácia
452/2008
382/2008

Stav realizácie

Úrad Košického samosprávneho kraja Odbor
regionálneho rozvoja a plánovania v sú asnom
období pripravuje aktualizovaný návrh Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja v súlade s § 7
Plán hospodárskeho a sociálneho zákona . 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja Košického samosprávneho rozvoja. Po vypracovaní stanoviska v zmysle
kraja v programovacom období zákona . 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
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2007 – 2013, I. aktualizácia

593/2009

životné prostredie, prezentácii a konzultácii
návrhu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja so sociálnoekonomickými partnermi v území Košického
kraja návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja bude
predložený
na
zasadnutie
Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja v mesiaci
jún 2011. Na 7. rokovanie Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja je predložená
Informatívna správu o priebehu prípravy Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja. Analytická as je v etape
ukon enia, rozbiehajú sa práce na strategickej
asti dokumentu.

Vstup do Európskeho združenia Košický samosprávny kraj prostredníctvom svojej
regiónov a samospráv pre vodík kancelárie v Bruseli monitoruje
innos
a palivové lánky HyRaMP
združenia. Vzh adom na svoje sú asné finan né
možnosti na financovanie aplikovaného výskumu
pravdepodobne nebude v budúcnosti uvažova
so vstupom do združenia.

24. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 27. 4. 2009
íslo
Názov uznesenia
Stav realizácie
uznesenia
strana
zatia
rieši
o
Memorande Rakúska
623/2009 Informácia
o porozumení Rakúsko – Slovenskej s financovaním projektu.
spolupráci
v
implementácii
integrácie rómskej národnostnej
menšiny v Slovenskej republike
posil ovaním
vzdelávacieho
systému rómskych detí a zvýšením
zamestnanosti rómskej mládeže

problémy

624/2009

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

626/2009

Vytvorenie Fondu udržate nosti V sú asnej dobe sa pripravuje žiados o využitie
k projektu SK 0138 - Obnovite né nevy erpaných finan ných prostriedkov na
zdroje energie na školách
zakúpenie obslužnej techniky potrebnej na
podávanie štiepky do kotla.
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Úloha bola ukon ená. Nadväzuje na u alšou
etapou nová úloha pod názvom „Analýza
možnosti
uplatnenia
systému
EPC
pri
zabezpe ovaní energetickej úspornosti budov škôl
a školských zariadení“ vyplývajúca z uznesenia
. 77/2010.

643/2009

Uzatvorenie Zmluvy o združení
právnických osôb medzi Košickým
samosprávnym krajom a Fakultou
umení
Technickej
univerzity
v Košiciach – vznik Regionálneho
multifunk ného centra v areáli na
Strojárskej ulici v Košiciach

Úrad Košického samosprávneho kraja Odbor
regionálneho rozvoja a plánovania má záujem
v spolupráci s Fakultou umení Technickej
univerzity v Košiciach pripravi projekt na
podporu
rozvoja
kreatívnej
ekonomiky
v Košickom
samosprávnom
kraji.
Úrad
Košického samosprávneho kraja vypracoval
návrh projektovej žiadosti s názvom „Kreativitou
pre
propagáciu
karpatského
kultúrneho
dedi stva“,
ktorý
chcel
poda
v rámci
predchádzajúcej výzvy Programu cezhrani nej
spolupráce ENPI Ma arsko – Slovensko –
Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 (termín bol do
26. 10. 2010). Projektovú žiados nepodal
z dôvodu, že ukrajinský partner v stanovenom
termíne nevedel zabezpe i spolufinancovanie
projektu (predpokladom úspešnosti projektu je
projektový partner z Ukrajiny, ktorý vie
deklarova spolufinancovanie projektu vo výške
10 % oprávnených výdavkov).

25. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 22. 6. 2009
íslo
uznesenia
650/2009

651/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí
nenávratného finan ného príspevku
na
realizáciu
projektu
„SK0108 – Rekonštrukcia objektu
kaštie a v areáli DSS Prakovce –
Matilda Huta za ú elom zriadenia
hydroterapeutického/rehabilita ného
centra“ a vytvorenie fondu na
udržanie výsledkov realizovaného
projektu z rozpo tu KSK

Uznesenie
Zastupite stva
Košického
samosprávneho kraja, ktorým bolo schválené
vytvorenie fondu na udržanie výsledkov
realizovaného projektu z rozpo tu Košického
samosprávneho kraja po dobu 10 rokov od
schválenia Správy o ukon ení projektu bolo
doložené
k podpisu
zmluvy
o poskytnutí
nenávratného finan ného príspevku, ktorá bola
podpísaná medzi Úradom vlády a Košickým
samosprávnym krajom. Implementácia projektu je
realizovaná v rámci schváleného
asového
harmonogramu.
Žiados
o nenávratný finan ný príspevok
a súvisiacej dokumentácie pre projekt s názvom
„Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS
Park mládeže Košice,“ ktorý sa týka subjektu
v pôsobnosti žiadate a (Košický samosprávny
kraj): Domov sociálnych služieb, t. . DOMKO –
DSS, Park mládeže 3, Košice, bola predložená
Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja
SR v Bratislave v mesiaci september 2009.
Žiados o nenávratný finan ný príspevok nebola
akceptovaná. Žiados o nenávratný finan ný
príspevok na rekonštrukciu DSS bola opätovne
podaná po odsúhlasení poradou predsedu

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program
2007 – 2013, Prioritná os 2:
„Infraštruktúra sociálnych služieb
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately“
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652/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program
2007 – 2013, Prioritná os 2:
„Infraštruktúra sociálnych služieb
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately“

653/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program
2007 – 2013, Prioritná os 2:
„Infraštruktúra sociálnych služieb
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately“

654/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program
2007 – 2013, Prioritná os 2:
„Infraštruktúra sociálnych služieb
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately“

655/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program
2007 – 2013, Prioritná os 2:
„Infraštruktúra sociálnych služieb
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately“
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Košického
samosprávneho
kraja
v rámci
Švaj iarskeho finan ného mechanizmu d a
12. 7. 2010. Spolufinancovanie sa nevyžaduje.
Žiados
o nenávratný finan ný príspevok
a súvisiacej dokumentácie pre projekt s názvom
„DSS RAMIREZ - Domov sociálnych služieb
Rakovec – miesto pre integráciu, rovnaké šance
a lepší život pre mentálne postihnutých klientov
v Košickom kraji,“ ktorý sa týka subjektu
v pôsobnosti žiadate a (Košický samosprávny
kraj): Domov sociálnych služieb, t. . ONDAVA
– DSS,
Rakovec nad Ondavou 45, bola
podpísaná d a 24. 08. 2009 na Ministerstve
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky v Bratislave. Projekt bol schválený.
Žiados
o nenávratný finan ný príspevok
a súvisiacej dokumentácie pre projekt s názvom
„Rekonštrukcia,
modernizácia
a zvýšenie
energetickej
ú innosti
v zria ovate skej
pôsobnosti a DSS Trebišov,“ ktorý sa týka
subjektu v pôsobnosti žiadate a (Košický
samosprávny kraj): Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb, t. . LUMEN –
Špecializované zariadenie, Zariadenie pre
seniorov a DSS Jilemnického 1707/1, Trebišov,
bola podpísaná d a 17. 08. 2009 na Ministerstve
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky v Bratislave. Projekt bol schválený.
Žiados
o nenávratný finan ný príspevok
a súvisiacej dokumentácie pre projekt s názvom
„Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS
Prakovce – Matilda Huta, ktorý sa týka subjektu
v pôsobnosti žiadate a (Košický samosprávny
kraj): Domov sociálnych služieb, t. . IDEA –
DSS, Breziny 264, Prakovce, bola podpísaná d a
14. 08. 2009 na Ministerstve výstavby
a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
v Bratislave. Projekt bol schválený.
Žiados
o nenávratný finan ný príspevok
a súvisiacej dokumentácie pre projekt s názvom
„TIS - Technická Inovácia Služieb zariadenia pre
seniorov a domova sociálnych služieb,“ ktorý sa
týka subjektu v pôsobnosti žiadate a (Košický
samosprávny kraj): Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb, t. . ARCUS –
Špecializované zariadenie, Zariadenie pre
seniorov a DSS, Skladná . 4, Košice, bola
podpísaná d a 20. 08. 2009 na Ministerstve
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky v Bratislave. Projekt bol schválený.

656/2009

Stratégia rozvoja cestovného ruchu PRIORITA 2 Infraštruktúra pre cestovný
v regióne Dolný Zemplín
ruch
- vypracovanie SWOT analýzy v rámci projektu
„Bicykle v regiónoch a mestách – BICY“.
V analýze sú uvedené príležitosti rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v kraji
tak, ako vyplynuli z pracovného stretnutia
d a
7.
septembra
2010.
Príležitosti
vychádzajúce zo SWOT analýzy budú
základom pre spracovanie strategického
dokumentu – Ak ný plán rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v kraji.
- Projekt Michalovce – Vstupná brána turizmu
Zemplína,
schválený
z regionálneho
opera ného programu 2010
PRIORITA 3 Pestrá produktová ponuka
a služby v cestovnom ruchu - implementovanie
projektu Trebišovského múzea „Kaštielny
turizmus v Slovensko – Ma arskom pohrani í“.
Cie om projektu bolo vytvorenie spolo ných
cezhrani ných produktov cestovného ruchu na
báze
kultúrneho
dedi stva
v Košickom
samosprávnom kraji a v Szabolcs – Szatmár –
Bereg župe. Projekt schválený v roku 2009
v rámci programu cezhrani nej spolupráce
Ma arská republika – Slovenská republika
2007 – 2013
PRIORITA 6 Efektívny manažment v regióne
- d a 23. septembra 2010 sa uskuto nilo
pracovné stretnutie vedúcich odborov, oddelení
a referátov cestovného ruchu Úradov VÚC
v rámci SK 8 – CR. Nosnou témou stretnutia
bol Zákon o podpore cestovného ruchu a jeho
prípadná novelizácia a návrh spracovania
Memoranda o spolupráci pri rozvoji turizmu
v Slovenskej republike, v ktorom bude
deklarovaný spolo ný záujem a postup pri
rozvoji cestovného ruchu. Návrhy na obsah
Memoranda odzneli priamo na uvedenom
stretnutí.
- Študijný pobyt aktérov cestovného ruchu
a kultúry
v Toskánsku
(Taliansko)
sa
uskuto nil v d och 17. – 24. októbra 2010
v rámci projektu „Inšpirácie v Toskánsku“.
Pobyt zah al prehliadku informa ných
kancelárií, kultúrnych zariadené, zariadení
služieb cestovného ruchu.
- Medzinárodné stretnutie partnerov k projektu
„Bicykle v regiónoch a mestách – BICY“ sa
uskuto nilo v d och 19. – 22. októbra 2010
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v Ravene a Ferrare (Taliansko). Cie om
stretnutia bola prezentácia silných a slabých
stránok cyklistiky v
Košickom kraji
a stanovenie si záverov k alšiemu postupu
v projekte
659/2009

Schválenie
realizácie
projektu
„SK0098
–
MIKADO
–
Minimalizácia komunálneho odpadu
a likvidácia
iernych
skládok
v mikroregióne Laborecká niva“

662/2009

Dramaturgický plán programu Terra Dramaturgický plán programu bol zapracovaný
Incognita
do Ak ného plánu programu, ktorý bol
odsúhlasený na Riadiacom výbore programu a bol
predložený na 5. zasadnutie Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja d a 30. 8. 2010
v rámci bodu 10 - Informatívna správa
o programe Terra Incognita v rámci projektu
Košice - EHMK 2013, ktorá bola schválená
uznesením íslo 133/2010.

666/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania
–
„Rekonštrukcia
16 – triedneho Gymnázia Krá ovský
Chlmec“, Gymnázium, Horešská 18,
077 33 Krá ovský Chlmec

Žiados o nenávratný finan ný príspevok zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný
program bola schválená d a 21. 10. 2009
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Bol schválený proces verejného obstarávania.
V sú asnej dobe sa realizujú stavebné práce.

667/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania
–
„Gymnázium
Trebišov – kvalitná a otvorená škola
na ceste k prívlastku moderná“,
Gymnázium, Komenského 32, 075
01 Trebišov

Žiados o nenávratný finan ný príspevok zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný
program bola schválená d a 21. 10. 2009
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Bol ukon ený proces verejného obstarávania.
V sú asnej dobe sa realizujú stavebné práce.
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Výber dodávate a stavebnej
asti projektu
(odstránenie nelegálnych skládok a drobné
stavebné práce na kompostoviskách) sa
uskuto nil, po podpise zmluvy dodávate ská
firma zabezpe í stavebné práce tak, aby boli
ukon ené orienta ne do februára 2011.
Verejné obstarávanie na dodávate a strojov
a zariadení, ktoré budú tvori
vybavenie
kompostovísk bude za até hne po ukon ení
výberu dodávate a stavebnej asti.
Pokra ujú práce na publicite projektu a na
ostatných menších aktivitách projektu.

668/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania – „RE – PRE
Spiš – nová generácia“, Hotelová
akadémia, Radni né nám. 1,
052 01 Spišská Nová Ves

Žiados o nenávratný finan ný príspevok zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný
program nebola v septembri 2009 Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR odporu ená
na schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.

669/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania – „Obnova budovy
Gymnázia
P.
J.
Šafárika
v Rož ave – kultúrnej pamiatky“,
Gymnázium
P.
J.
Šafárika,
Akademika
Hronca
1,
048 01 Rož ava

Žiados o nenávratný finan ný príspevok zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný
program nebola v septembri 2009 Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR odporu ená
na schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.

670/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania
–
„Modernizácia
a rekonštrukcia školy – Oble ieme
tu niaka“, Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Školská 4,
071 01 Michalovce

Žiados o nenávratný finan ný príspevok zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný
program nebola v septembri 2009 Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR odporu ená
na schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.

671/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania
–
„Rekonštrukcia
budovy SPŠH Košice“, Stredná
priemyselná škola hutnícka, Alejová
1, 040 11 Košice

Žiados o nenávratný finan ný príspevok zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný
program nebola v septembri 2009 Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR odporu ená
na schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.

672/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania – „Pomoc klenotu
Zemplínskeho
školstva“,
Gymnázium P. Horova, Masarykova
1, 071 79 Michalovce

Žiados o nenávratný finan ný príspevok zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný
program nebola v septembri 2009 Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR odporu ená
na schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.
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673/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania
–
„Kvalitná
škola – kvalitné vzdelanie“, Stredná
odborná škola drevárska, Filinského
7, 052 01 Spišská Nová Ves

Žiados o nenávratný finan ný príspevok zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný
program bola schválená d a 21. 10. 2009
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Bol ukon ený proces verejného obstarávania.
V sú asnej dobe sa realizujú stavebné práce.

674/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania
–
„Rekonštrukcia
a modernizácia
objektu
SOŠ
zdravotníckej v Rož ave“, Stredná
odborná
škola
zdravotnícka,
Nám. 1. Mája 1, 048 01 Rož ava

Žiados o nenávratný finan ný príspevok zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný
program nebola v septembri 2009 Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR odporu ená
na schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.

675/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania – „Príprava kvalitných
odborníkov v KSK pre služby
v automobilovom priemysle (AP)“,
Stredná
odborná
škola
automobilová, Moldavská cesta 2,
041 99 Košice

Žiados o nenávratný finan ný príspevok zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný
program nebola v septembri 2009 Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR odporu ená
na schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.

676/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania – „Energo – Racio
Project“, Športové gymnázium,
Trieda SNP 104, 041 52 Košice

Žiados o nenávratný finan ný príspevok zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný
program nebola v septembri 2009 Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR odporu ená
na schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.

677/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania
–
„Rekonštrukcia
a modernizácia objektu SOŠ –
Szakközepiskola
Grešáková
1
Košice“, Stredná odborná škola –
Szakközepiskola, Grešáková 1,
042 13 Košice

Žiados o nenávratný finan ný príspevok zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný
program nebola v septembri 2009 Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR odporu ená
na schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.
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678/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania – „V kvalitnejších
podmienkach kvalitnejšia odborná
príprava a vzdelávanie“, Obchodná
akadémia, Akademika Hronca 8,
048 01 Rož ava

697/2009

Od termínu 21. 7. 2010 boli zahájené stavebné
práce pod a odsúhlaseného harmonogramu
výstavby. Vysoká rozpracovanos je na všetkých
8 odovzdaných úsekoch ciest a 4 mostných
objektoch. Ukon ené sú súvislé úpravy ciest
vrátane odvodnení na 6 úsekoch cesty II/548.
Práce pokra ujú na mostných objektov v úseku
cesty II/548 Štós, II/549 most Smolnícka Huta
a kruhovej križovatke Ploské. Odovzdanie
ukon ených úsekov ciest bude prebieha v zmysle
Spolufinancovanie
projektov zmluvy o dielo.
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpe ujúce
dopravnú
obslužnos
regiónov – projekt „Cesty KSK 1“

596/2009

Žiados o nenávratný finan ný príspevok zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný
program nebola v septembri 2009 Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR odporu ená
na schválenie.
Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri
zverejnení najbližšej výzvy.

Doplnenie uznesenia Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja
. 596 zo d a 16. 2. 2009
k
Spolufinancovaniu projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpe ujúce
dopravnú obslužnos regiónov

698/2009

Doplnenie uznesenia Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja
. 597 zo d a 16. 2. 2009
k
Spolufinancovaniu projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpe ujúce
dopravnú obslužnos regiónov

597/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpe ujúce
dopravnú
obslužnos
regiónov – projekt „Cesty KSK 2“
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Bol ukon ený proces verejného obstarávania na
výber zhotovite a. D a 5. 11. 2010 bola
podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného
finan ného príspevku. V sú asnosti sa pripravujú
dokumenty ku kontrole verejného obstarávania
a zárove je v pripomienkovom konaní zmluva
s dodávate om stavby.

699/2009

Doplnenie uznesenia Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja
. 598 zo d a 16. 2. 2009
k
Spolufinancovaniu projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpe ujúce
dopravnú obslužnos regiónov

598/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpe ujúce
dopravnú
obslužnos
regiónov – projekt „Cesty KSK 3“
Doplnenie uznesenia Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja
. 599 zo d a 16. 2. 2009
k
Spolufinancovaniu projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpe ujúce
dopravnú obslužnos regiónov

700/2009

599/2009

701/2009

600/2009

Po odsúhlasení procesu verejného obstarávania
koncom júla 2010 bolo odovzdané stavenisko
zhotovite ovi – spolo nosti Inžinierske stavby.
V sú asnosti prebieha realizácia úsekov stavby
pod a odsúhlaseného harmonogramu. Vysoká
rozpracovanos
na všetkých odovzdaných
úsekoch ciest. Práce pokra ujú v zmysle zmluvy.
Pripravuje sa zmluva o nenávratný finan ný
príspevok (cez SO/RO) a dodatok ku zmluve
s dodávate om.

Po odsúhlasení procesu verejného obstarávania
koncom júla 2010 bolo odovzdané stavenisko
zhotovite ovi – spolo nosti Eurovia. V sú asnosti
prebieha realizácia všetkých úsekov stavieb
projektu. Pripravuje sa žiados o nenávratný
finan ný príspevok (cez SO/RO). Zárove je
podpísaná
dohoda
medzi
Košickým
samosprávnym krajom a Východoslovenskou
vodárenskou spolo nos ou a. s., ako investorom
stavby rekonštrukcie vodovodu. Prebieha podpis
Spolufinancovanie
projektov dohody s mestom Michalovce ako investorom
zo
štrukturálnych
fondov chodníkov a verejného osvetlenia.
EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpe ujúce
dopravnú
obslužnos
regiónov – projekt „Cesty KSK 4“
Doplnenie uznesenia Zastupite stva Bol ukon ený proces verejného obstarávania na
Košického samosprávneho kraja výber zhotovite a. D a 5. 11. 2010 bola
. 600 zo d a 16. 2. 2009 podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného
k
Spolufinancovaniu projektov finan ného príspevku. V sú asnosti sa pripravujú
zo
štrukturálnych
fondov dokumenty ku kontrole verejného obstarávania
EÚ – Regionálny opera ný program, a zárove je v pripomienkovom konaní zmluva
prioritná
os:
5
regionálne s dodávate om stavby.
komunikácie
zabezpe ujúce
dopravnú obslužnos regiónov

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná
os:
5
regionálne
komunikácie
zabezpe ujúce
dopravnú
obslužnos
regiónov – projekt „Cesty KSK 5“
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26. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 24. 8. 2009
íslo
uznesenia
714/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Stratégia rozvoja cestovného ruchu PRIORITA 1 Infraštruktúra
v regióne
Národného
parku - realizácia projektu „Rekonštrukcia centrálnej
Slovenský raj
mestskej zóny v Dobšinej“ z regionálneho
opera ného programu v roku 2010.
- Projekt „Integrovaná propagácia infraštruktúry
cestovného ruchu a ponuky aktivít na území
Mikroregiónu Slovenský raj“, schválený
z regionálneho opera ného programu 2010.
- Vypracovanie SWOT analýzy v rámci projektu
„Bicykle v regiónoch a mestách – BICY“.
V analýze sú uvedené príležitosti rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v kraji
tak, ako vyplynuli z pracovného stretnutia
d a
7.
septembra
2010.
Príležitosti
vychádzajúce zo SWOT analýzy budú
základom pre spracovanie strategického
dokumentu – Ak ný plán rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v kraji.
PRIORITA 3 Rozvoj udských zdrojov
- d a 23. septembra 2010 sa uskuto nilo pracovné
stretnutie vedúcich odborov, oddelení a referátov
cestovného ruchu Úradov VÚC v rámci
SK 8 – CR. Nosnou témou stretnutia bol Zákon
o podpore cestovného ruchu a jeho prípadná
novelizácia a návrh spracovania Memoranda
o spolupráci pri rozvoji turizmu v Slovenskej
republike, v ktorom bude deklarovaný spolo ný
záujem a postup pri rozvoji cestovného ruchu.
Návrhy na obsah Memoranda odzneli priamo na
uvedenom stretnutí.
PRIORITA 4 Marketing a propagácia
- zav šenie projektu z opera ného programu
Ma arská republika - Slovenská republika
2007 – 2013 s názvom „Vytvorenie
spolo ných turistických produktov a ich
propagácia - Tours without borders / Turizmus
bez hraníc. Mesto Spišská Nová Ves, bola
partnerom v projekte, ktorého cie om bola
podpora rozvoja turistických inností, ochrana
kultúrneho,
prírodného
a historického
dedi stva,
lepšie
a ú innejšie
využitie
turistických daností ako aj zvýšenie
zamestnanosti
a príjmov
v partnerských
regiónoch.
- Infocesta zástupcov cestovného ruchu župy
Szolnok a zástupcov vysokej školy v Szolnoku
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716/2009

Projekt
Regionálne
inova né
centrum Košického samosprávneho
kraja,
zabezpe enie
spolufinancovania z ESF

718/2009

Spolufinancovanie
projektu
„Zlepšenie kapacity a efektivity
regionálnej
samosprávy
pri poskytovaní verejných služieb“

721/2009

Podanie
a
spolufinancovanie
projektu MEDIAVEL – reinštalácia
a vytváranie
interaktívnych
expozícií múzeí v zria ovate skej
pôsobnosti KSK v rámci Programu
cezhrani nej spolupráce Ma arská
republika – Slovenská republika
Spolufinancovanie
projektu
„Elektronizácia
služieb
VÚC
z Opera ného
programu
Informatizácia spolo nosti OPIS“

722/2009
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sa uskuto nila d a 19. októbra 2010 na Úrade
Košického samosprávneho kraja (Referát
cestovného ruchu) s cie om oboznámenia sa
s fungovaním cestovného ruchu v regióne
Košického samosprávneho kraja. Infocestu
zabezpe uje Turistické informa né centrum
v Spišskej Novej Vsi.
Projektová žiados na vytvorenie Regionálneho
inova ného centra Košického samosprávneho
kraja bola schválená. Nako ko sa na úrovni
ministerstiev (Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR a Ministerstva financií SR) zatia
nerozhodlo o poskytnutí štátnej pomoci pre
realizáciu projektu Regionálneho inova ného
centra, Sociálna implementa ná agentúra
požiadala Košický samosprávny kraj o odsun
za atia implementácie projektu. Tento problém sa
týka všetkých všetkých VÚC, kde by mal by
spustený projekt Regionálneho inova ného
centra.
Národný projekt bol schválený, koordinátorom
projektu je Banskobystrický samosprávny kraj.
V sú asnosti prebieha verejné obstarávanie
dodávate a.
V prípade, že nebude úspešné,
koordinátor projektu zopakuje proces verejného
obstarávania.
Prebieha príprava podkladov k podpisu zmluvy
o nenávratný finan ný príspevok.

Kompletná
dokumentácia
z
verejného
obstarávania na dodávate a bola daná na kontrolu
na Ministerstvo financií SR, Riadiaci orgán
a SORO. Zmluva s úspešným dodávate om
služieb pre projekt Elektronizácia služieb VÚC
Košického samosprávneho kraja zatia nie je
podpísaná. Verejná sú až na dodávate a služieb
Zabezpe enie podporných aktivít projektu
„Elektronizácia
služieb
VÚC
Košického
samosprávneho kraja“ bola prerušená na základe
podania námietky jedného z uchádza ov. Všetky
písomnosti boli doru ené Úradu pre verejné
obstarávanie,
ktorý
rozhodol
v prospech
obstarávate a a námietky navrhovate a zamieta.
D a 18. 11. 2010 sa uskuto nilo otváranie obálok
ponúk od dvoch uchádza ov. V sú asnosti
prebieha vyhodnotenie ponúk. Oznámenie

728/2009

Informácia o stave regionálnej
železni nej dopravy a infraštruktúry
na území Košického samosprávneho
kraja

729/2009

Koncepcia
merania
hmotnosti
a nápravových za ažení cestných
vozidiel na cestách II. a III. triedy
vo
vlastníctve
Košického
samosprávneho kraja
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o ví azovi
verejného
obstarávania
bude
zverejnené koncom novembra. Predpokladá sa, že
zmluva s dodávate om služieb bude podpísaná
v polovici decembra 2010.
Na poslednom rokovaní d a 8. 4. 2010 na
Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
bola podaná informácia, že od roku 2011 budú
objednávku
vlakov
regionálnej
dopravy
zabezpe ova VÚC, ktoré budú rokova so
Železni nou spolo nos ou Slovensko, a.s.
o polohách jednotlivých vlakov. Finan né
prostriedky budú poskytované z rozpo tovej
kapitoly
Ministerstva
dopravy,
pôšt
a telekomunikácií SR. Technika vykonávania
platieb bude dodato ne dohodnutá. Termín
prechodu originálnych kompetencií na VÚC
v plnom rozsahu (vrátane financovania) nie je
známy. V prípade jeho realizácie dôjde k zmene
príslušnej legislatívy a uskuto nia sa
alšie
rokovania VÚC so zástupcami Železni nej
spolo nosti Slovensko, a.s. o technike realizácie
tohto procesu (financovanie dopravy, stanovenie
zliav a pod.).
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
vykonáva úradné meranie váhami DFWKR
v po te 1 pár a váhami METEOR v po te 2 páry
na cestách II. a III. triedy v rámci svojej správy.
Meranie hmotnosti nápravových za ažení
cestných vozidiel je vykonávané 5 odborne
spôsobilými pracovníkmi.
II. Vykonané merania:
Štatistika váženia za obdobie od 5. 5.2010 - do
4. 11. 2010
1. dátum merania 5. 5. 2010, Okres Spišská
Nová Ves, . cesty II/536, stanovište Spišské
Vlachy, po et vážení 4, po et pre ažených
vozidiel 2,
2. dátum merania 10. 5. 2010, Okres Košice –
okolie,
.
cesty
II/552,
stanovište
Bohdanovce, po et vážení 3, po et
pre ažených vozidiel 0,
3. dátum merania 20. 5. 2010, Okres Košice okolie, . cesty III/5524, stanovište Nižná
Myš a, po et vážení 3, po et pre ažených
vozidiel 0,
4. dátum merania 25. 5. 2010, Okres Gelnica,
. cesty II/546, stanovište Helcmanovce,
po et vážení 3, po et pre ažených vozidiel 2,
5. dátum merania 4. 6. 2010, Okres Rož ava,
. cesty III/050 143, stanovište Gemerská

Panica - zrušené z dôvodu povodní,
6. dátum merania 28. 6. 2010, Okres Rož ava,
. cesty II/535, stanovište Mlynky, po et
vážení 4, po et pre ažených vozidiel 0,
7. dátum merania 1. 7. 2010, Okres Rož ava,
. cesty II/587, stanovište Štítnik, po et
vážení 4, po et pre ažených vozidiel 0,
8. dátum merania 21. 7. 2010, Okres Spišská
Nová Ves, . cesty II/536, stanovište Spišské
Vlachy, po et vážení 2, po et pre ažených
vozidiel 0,
9. dátum merania 22. 7. 2010, Okres Spišská
Nová Ves, . cesty II/535, stanovište Mlynky,
po et vážení 3, po et pre ažených vozidiel 0,
10. dátum merania 11. 8. 2010, Okres Košice okolie,
. cesty III/5472, stanovište
Družstevná pri Hornáde, po et vážení 4, po et
pre ažených vozidiel 2,
11. dátum merania 12. 8. 2010, Okres Spišská
Nová Ves, . cesty II/536, stanovište Spišské
Vlachy, po et vážení 2, po et pre ažených
vozidiel 1,
12. dátum merania 2. 9. 2010, Okres Košice okolie, . cesty II/5472, stanovište Družstvá
pri Hornáde, po et vážení 2, po et
pre ažených vozidiel 0,
13. dátum merania 6. 9. 2010, Okres Spišská
Nová Ves, . cesty II/533, stanovište
Novoveská Huta, po et vážení 3, po et
pre ažených vozidiel 0,
14. dátum merania 7. 9. 2010, Okres Spišská
Nová Ves, . cesty II/536, stanovište Spišské
Vlachy, po et vážení 2, po et pre ažených
vozidiel 0,
15. dátum merania 16. 9. 2010, Okres Rož ava,
. cesty III/050 150, stanovište Gemerská
Hôrka, po et vážení 3, po et pre ažených
vozidiel 1,
16. dátum merania 21. 9. 2010, Okres
Michalovce, . cesty II/555, stanovište
Pavlovce nad Uhom, po et vážení 4, po et
pre ažených vozidiel 0,
17. dátum merania 23. 9. 2010, Okres Rož ava,
. cesty II/587, stanovište Štítnik, po et
vážení 4, po et pre ažených vozidiel 1,
18. dátum merania 19. 10. 2010, Okres Košice okolie,
. cesty III/5472, stanovište
Družstevná nad Hornádom, po et vážení 4,
po et pre ažených vozidiel 2,
19. dátum merania 4 11. 2010, Okres Spišská
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731/2009

Doplnenie uznesenia Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja
. 696/2009 k spolufinancovaniu
projektov z Európskeho sociálneho
fondu
a
Štátneho
rozpo tu
SR
–
Opera ný
program
Vzdelávanie

696/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Európsky sociálny fond
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Nová Ves, . cesty II/536, stanovište
Harichovce, po et vážení 4,
po et
pre ažených vozidiel 0.
V percentuálnom prepo te: z celkového po tu 54
zvážených vozidiel
predstavuje 18,96 %
pre ažených vozidiel
Z uvedeného po tu 58 vážení bolo 11 vozidiel
pre ažených.
Finan ná pokuta vo výške 4 789,50 € (násobená
trojnásobkom) bola uložená Krajským úradom
dopravy na základe zaslaných podkladov Správy
ciest Košického samosprávneho kraja a dokladov
z vykonaného váženia.
II. Harmonogramy váženia
Proces merania hmotnosti nápravových za ažení
cestných vozidiel pripravujeme po dohode
s
príslušnými
Okresnými
dopravnými
inšpektorátmi. Váženie je závislé od vonkajších
poveternostných
podmienok
a od
ú asti
a sú innosti príslušníkov Policajného zboru SR.
V rámci tohto uznesenia bolo schválené
spolufinancovanie pre 8 škôl v zria ovate skej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na
8 projektov vo výške 81 612,71 €. K 31. 10. 2010
boli
na
projekty
v súlade
s plánom
spolufinancovania
poukázané
z rozpo tu
Košického samosprávneho kraja nasledovné
finan né prostriedky:
• Pre Gymnázium Horešská 18, 077 33
Krá ovský Chlmec s projektom „Odborná
profilácia Gymnázia Krá ovský Chlmec - nové
horizonty regionálneho vzdelávania“ zo
schválenej sumy spolufinancovania 7 129,34 €
bolo poukázaných 1 452,27 €.
• Stredná odborná škola, Ostrovského 1 040 01
Košice s projektom „Moderné európske
gymnázium - úspešní absolventi“ zo schválenej
sumy spolufinancovania 16 146,68 € bolo
poukázaných 5 476,16 €.
• Stredná
priemyselná
škola
stavebná,
Hviezdoslavova 5, 048 01
Rož ava
s projektom „Tvorivá škola - úspešný štart do
života“ zo schválenej sumy spolufinancovania
6 866,58 € bolo poukázaných 4 009,37 €.
• Gymnázium, Lorencova 46, 053 42
Krompachy s projektom „Moderné európske
gymnázium - úspešní absolventi“ zo schválenej
sumy spolufinancovania 8 144,62 € bolo
poukázaných 3 893,00 €.
• Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4,

052 01 Spišská Nová Ves s projektom
„Implementácia
opera ného
programu
vzdelávania žiakov v prostrední strednej
odbornej školy“ zo schválenej sumy
spolufinancovania 7 954,47 €
bolo
poukázaných 4 577,99 €.
• Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 01 Košice
s projektom „Moderné vyu ovanie odborných
predmetov na obchodnej akadémii pre potreby
reg. trhu práce“ zo schválenej sumy
spolufinancovania
6
517,67
€
bolo
poukázaných 2 112,82 €.
• Gymnázium, Alejová 1, 041 49
Košice
s projektom
„E-learning
vo
výchovnovzdelávacom procese“ zo schválenej
sumy spolufinancovania 15 908,35 € neboli
poukázané finan né prostriedky (projekt
nebude realizovaný).
• Stredná odborná škola, Komenského 12,
075 01 Trebišov s projektom „Zlatý k ú ik“
zo schválenej sumy spolufinancovania
12 945,00 € bolo poukázaných 4 871,47 €.
Z celkovej schválenej sumy spolufinancovania
bolo do 31. 10. 2010 poukázaných 26 393,08 € .
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
v zmysle uznesenia zaradila uvedené úseky ciest
do pripravovanej výzvy projektových zámerov zo
štrukturálnych fondov EÚ – regionálny opera ný
program,
prioritnej
osi
5
„Regionálne
komunikácie zabezpe ujúce dopravnú obslužnos
regiónov“. Cesty KSK 6 - Košice okolie, KSK 7 –
Spišská Nová Ves, KSK 8 – Trebišov, KSK 9 –
Michalovce, KSK 10 – Rož ava, ktoré boli
schválené v zastupite stve zo d a 19. 4. 2010.
Prebiehajúci proces verejného obstarávania na
výber spracovate ov projektových dokumentácií
pod a zákona 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je pred ukon ením procesu na všetky
požadované aktivity.
Prebieha príprava zmluvy o nenávratný finan ný
príspevok.

734/2009

Informácia o stave poškodenia ciest
II. a III. triedy na území Košického
samosprávneho kraja

735/2009

Schválenie a spolufinancovanie
projektu
„Zna enie
kultúrnych
a turistických cie ov na pozemných
komunikáciách po tematických
trasách – INFOTOUR“
Schválenie nájmu cestného telesa Uznesenie sa bude realizova vždy pri uzatváraní
a pozemkov pod cestným telesom nájomných zmlúv s obcami a mestami na
pre
obce
a
mestá uvedený ú el.
na verejnoprospešné ú ely

740/2009
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27. riadne zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 12. 10. 2009
íslo
uznesenia
751/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Správa o výsledkoch kontroly Elektronické aukcie v zmysle zákona o verejnom
za obdobie august a september 2009 obstarávaní budú od 1. 1. 2011 povinnos ou
a preto Úrad Košického samosprávneho kraja
v sú asnosti precizuje zmluvu o poskytnutí tejto
služby.

755/2009

Regionálne multifunk né centrum Projekt nebol podporený, projektovú žiados
Strojárenská
ulica
Košice, Košický samosprávny kraj adaptoval na novú
spolufinancovanie
projektu výzvu, ktorá však zo strany riadiaceho orgánu
revitalizácie hnedej zóny
Ministerstva hospodárstva SR bola pred
ukon ením termínu zrušená. Úrad Košického
samosprávneho kraja aká na zverejnenie novej
výzvy, v rámci ktorej projekt opätovne podá.
Alternatívna ponuka Košického samosprávneho
kraja na využitie priestorov je v sú asnosti
predmetom širšieho posudzovania zo strany
strategického investora.

758/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – „Rekonštrukcia
historickej
ú elovej
budovy
Východoslovenského múzea“

D a 29. 6. 2010 bola podpísaná Zmluva
o poskytnutí nenávratného finan ného príspevku.
V sú asnosti sa opätovne za ína proces verejného
obstarávania na dodávate a prác a vnútorného
vybavenia.

759/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – „Letohrádok
Dardanely – revitalizácia areálu
hudobného múzea“

Zmluva o poskytnutí nenávratného finan ného
príspevku nebola dosia podpísaná. Podklady pre
uzatvorenie zmluvy o nenávratný finan ný
príspevok boli na ministerstvo odoslané
d a 7. 9. 2010. V sú asnosti sa opätovne za ína
proces verejného obstarávania na dodávate a prác
a vnútorného vybavenia.

760/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – „Dom tradi nej
udovej kultúry Gemer“

Projekt „Dom tradi nej udovej kultúry Gemer“ d a 29. 6. 2010 bola podpísaná Zmluva
o poskytnutí nenávratný finan ný príspevok.
Prebehlo verejné obstarávanie na dodávate a
verejného obstarávania, ktorý v sú asnosti
realizuje verejné obstarávanie na dodávate a
stavby.
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761/2009

762/2009

763/2009

764/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – „Rekonštrukcia
Moussonovho
domu
v Michalovciach“
Spolufinancovanie projektu Príprava
zberu a zneškodnenia odpadov
kontaminovaných PCB látkami
vo vybraných lokalitách okresu
Michalovce

Spolufinancovanie
projektu
zo štrukturálnych fondov EÚ
„RAMZITH – ROŽ AVA“ –
rekonštrukcia
a modernizácia
zdravotníckej
infraštruktúry
a tepelného
hospodárstva
NsP
sv. Barbory v Rož ave
Spolufinancovanie
projektu
zo štrukturálnych fondov EÚ
Rekonštrukcia Historickej sály
Východoslovenskej galérie
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Žiados o nenávratný finan ný príspevok bola
zamietnutá. Kód projektu NFP22130120026.
Košický samosprávny kraj podal proti
rozhodnutiu žiados o preskúmanie rozhodnutia.
Žiados bola zamietnutá.

Prebieha implementácia projektu.
Verejné obstarávanie na externý manažment bolo
ukon ené a administratívne overené zo strany
riadiaceho orgánu.
Mandátna zmluva na
vykonávanie externého manažmentu medzi
Košickým
samosprávnym
krajom
a
spolo nos ou
JKL production, s.r.o.
Bratislava bola podpísaná d a 24. 9. 2010.
Verejné obstarávanie na dodávku odborných
technických služieb je v etape:
- prípravy kone ného návrhu zmluvy medzi
ví azom sú aže, združením ETIAM, a.s. –
Dekonta
s.r.o.,
Bratislava
a Košickým
samosprávnym krajom,
- prípravy dokumentácie z priebehu verejného
obstarávania na kontrolu riadiacemu orgánu pre
opera ný program Životného prostredia,
- riešenia žiadostí o nápravu zo strany jedného
vylú eného uchádza a a jedného uchádza a,
ktorého ponuka neuspela,
- zabezpe ovania povolenia na vstup do areálu
spolo nosti Chemko Strážske, a.s. na realizáciu
geologických prieskumných prác.
Vzh adom na to, že dvaja z ú astníkov verejného
obstarávania
podali
námietky,
kone né
rozhodnutie o ukon ení verejného obstarávania na
dodávku odborných technických služieb je na
rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie.
Projekt bol vyradený z hodnotiaceho kola
z dôvodu administratívnych nedostatkov. Po
vyhlásení alšej výzvy Košický samosprávny kraj
bude projekt opakovane predklada .

Podklady pre uzatvorenie Zmluvy o nenávratný
finan ný príspevok boli zosúladené a zaslané na
riadiaci orgán v mesiaci september 2010.
V sú asnosti k dnešnému d u nie je ešte
podpísaná zmluva
o nenávratný finan ný
príspevok s gestorom opera ného programu
Regionálneho opera ného programu
-

765/2009

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ
Opera ný
program
životné
prostredie (OPŽP), Prioritná os 3:
Ochrana ovzdušia a minimalizácia
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
– „Nákup
istiacej techniky
v Košickom samosprávnom kraji

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR. V tejto etape sú pripravené podklady pre
vyhlásenie verejného obstarávania na dodávate a
stavby.
Predpoklad
ukon enia
verejného
obstarávania - marec 2011.
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
v spolupráci so Sprostredkovate ským orgánom
pod riadiacim orgánom zabezpe ila d a
3. 11. 2009 podanie žiadosti o nenávratný
príspevok. Ministerstvo životného prostredia SR
schválilo nenávratný finan ný príspevok na nákup
istiacej techniky v po te 10 ks kropníc a 10 ks
zamietacej vo finan nej výške 6 585 727,75 €
z celkových oprávnených výdavkov 6 932 345 €.
Výška 5 % kofinancovania je 346 617,25 €. D a
27. 05. 2010 bola podpísaná zmluva o nenávratný
finan ný príspevok na nákup istiacej techniky zo
strany
Ministerstva
výstavby
a životného
prostredia SR. Z dôvodu prebiehajúceho procesu
verejného
obstarávania
v zmysle
zmluvy
o nenávratný finan ný príspevok bol posunutý
termín plnenia projektu do 06/2011. Predlžený
termín plnenia projektu bol potvrdený príslušným
ministerstvom.

III. volebné obdobie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
r. 2009 – 2013
Ustanovujúce zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
d a 14. 12. 2009
íslo
uznesenia
11/2009

Názov uznesenia

Stav realizácie

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Rekonštrukcia zdravotníckeho
zariadenia Košice – Sever

Projekt bol vyradený z hodnotiaceho kola
z dôvodu administratívnych nedostatkov. Po
vyhlásení alšej výzvy Košický samosprávny kraj
bude projekt opakovane predklada .

2. zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 8. 2. 2010
íslo
uznesenia
20/2010

Názov uznesenia

Stav realizácie

Zabezpe enie úverových zdrojov Úverové zdroje sú zabezpe ené. Poskytovate
na
financovanie
projektov úveru – DEXIA banka Slovensko. K erpaniu
EÚ v roku 2010
úveru zatia nedošlo z dôvodu oneskorenia
v schva ovacích
procesoch
jednotlivých
projektov. K erpaniu úveru dôjde do konca roka
2010.
30

22/2010

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Ministerstvo školstva,
Opera ný program: Vzdelávanie,
Prioritná os: 1 Reforma systému
vzdelávania a odbornej prípravy,
Opatrenie 1.1: Premena tradi nej
školy na modernú

V rámci tohto uznesenia bolo schválené
spolufinancovanie pre 25 škôl v zria ovate skej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na
25 projektov vo výške 457 197,03
€.
K 31. 10. 2010 boli na projekty v súlade s plánom
spolufinancovania
poukázané
z rozpo tu
Košického samosprávneho kraja nasledovné
finan né prostriedky:
• Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7,
Spišská Nová Ves s projektom „Technologické
centrum – most medzi teóriou a praxou“
zo schválenej sumy spolufinancovania
24 998,28 € bolo poukázaných 6 992,11 €.
• Stredná odborná škola technická, Kuku ínova
23, Košice s projektom „Centrum odborného
vzdelávania – stavebný odborník budúcnosti“
zo schválenej sumy spolufinancovania
26 289,37 € bolo poukázaných 6 577,89 €.
V prípade ostatných stredných škôl finan né
prostriedky na spolufinancovanie neboli erpané.
Z celkovej schválenej sumy spolufinancovania
bolo do 31. 10. 2010 poukázaných 13 570 € .

29/2010

Spolufinancovanie
projektu
zo štrukturálnych fondov EÚ, OP
Zdravotníctvo
„Komplexná
rekonštrukcia
a
modernizácia
Nemocnice s poliklinikou Spišská
Nová Ves, a. s.“

Projekt bol vyradený z hodnotiaceho kola
z dôvodu administratívnych nedostatkov. Po
vyhlásení alšej výzvy Košický samosprávny kraj
bude projekt opakovane predklada .

30/2010

Spolufinancovanie
projektu
zo štrukturálnych fondov EÚ, OP
Zdravotníctvo
„Modernizácia
a rekonštrukcia
Nemocnice
s poliklinikou Trebišov, a. s.“

Projekt bol vyradený z hodnotiaceho kola
z dôvodu administratívnych nedostatkov. Po
vyhlásení alšej výzvy Košický samosprávny kraj
bude projekt opakovane predklada .

31/2010

Spolufinancovanie
projektu
zo štrukturálnych fondov EÚ, OP
Zdravotníctvo
„Rekonštrukcia
a modernizácia
Nemocnice
s poliklinikou Štefana Kukuru,
Michalovce, a. s.“

Projekt bol vyradený z hodnotiaceho kola
z dôvodu administratívnych nedostatkov. Po
vyhlásení alšej výzvy Košický samosprávny kraj
bude projekt opakovane predklada .

32/2010

Spolufinancovanie
projektu
zo štrukturálnych fondov EÚ, OP
Zdravotníctvo „RAM Nemocnice
s poliklinikou
sv.
Barbory
Rož ava, a. s.“

Projekt bol vyradený z hodnotiaceho kola
z dôvodu administratívnych nedostatkov. Po
vyhlásení alšej výzvy Košický samosprávny kraj
bude projekt opakovane predklada .
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3. zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 19. 4. 2010
íslo
uznesenia
61/2010

Názov uznesenia

Stav realizácie

Informácia o získaní konzulta nej
a finan nej podpory zo schémy
technickej pomoci MF SR na
revitalizáciu objektu Strojárenská
ulica 3, Košice formou PPP

V rámci získanej konzulta nej a finan nej
podpory zo schémy technickej pomoci
Ministerstva financií SR na revitalizáciu objektu
Strojárenská 3 Košice bola vyhlásená nová
verejná sú až na poradcu PPP projektu. V prvom
kole verejnej obchodnej sú aže, ktorú obstaráva
Ministerstvo financií SR splnil kvalifika né
kritériá len jeden uchádza . D a 2. 12. 2010 bude
zasadnutie komisie pre výber poradcu. Do
komisie sú nominovaní aj zástupcovia Košického
samosprávneho kraja (za odbory vnútornej
prevádzky a investícií Ing. ižmárová a odbor
riadenia a implementácie európskych projektov
p. Vajkunyová). Výsledky obstarávania, budú
posudzované v Riadiacom výbore projektu. Do
zastupite stva bude predložený výsledný produkt
t.j. Feasibility study, ktorá bude realizovaná až
v priebehu roka 2011 v asovom horizonte
cca 9 mesiacov. Informácia o výsledku tejto
štúdie bude predložená cca v poslednom
štvr roku 2011.

62/2010

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná
os:
5
Regionálne
komunikácie
zabezpe ujúce
dopravnú
obslužnos
regiónov – „Cesty KSK 6 – Košice
okolie – napojenie obcí na Košice“

Prebiehajúci proces verejného obstarávania na
výber spracovate ov projektových dokumentácií
na všetky požadované aktivity pod a zákona
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je pred
ukon ením.

63/2010

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná
os:
5
Regionálne
komunikácie
zabezpe ujúce
dopravnú
obslužnos
regiónov – „Cesty KSK 7 – Spišská
Nová Ves – napojenie obcí na SNV
a Gelnicu“

Prebiehajúci proces verejného obstarávania na
výber spracovate ov projektových dokumentácií
na všetky požadované aktivity pod a zákona
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je pred
ukon ením.
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64/2010

65/2010

66/2010

67/2010

69/2010

70/2010

Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná
os:
5
Regionálne
komunikácie
zabezpe ujúce
dopravnú
obslužnos
regiónov
–
„Cesty
KSK
8 – Trebišov – napojenie obcí na
Trebišov a Se ovce“
Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná
os:
5
Regionálne
komunikácie
zabezpe ujúce
dopravnú
obslužnos
regiónov
–
„Cesty
KSK
9 – Michalovce – napojenie obcí na
Michalovce a Sobrance“
Spolufinancovanie
projektov
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná
os:
5
Regionálne
komunikácie
zabezpe ujúce
dopravnú obslužnos regiónov –
„Cesty KSK 10 – Rož ava –
napojenie na Rož avu“
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ
Rekonštrukcia
zdravotníckeho
zariadenia Košice – Juh
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ
Regionálny opera ný program,
prioritná os: 3 – Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov
a infraštruktúra cestovného ruchu –
„Rekonštrukcia budovy hlavného
kaštie a
Zemplínskeho
múzea
v Michalovciach“

Prebiehajúci proces verejného obstarávania na
výber spracovate ov projektových dokumentácií
na všetky požadované aktivity pod a zákona
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je pred
ukon ením.

Prebiehajúci proces verejného obstarávania na
výber spracovate ov projektových dokumentácií
na všetky požadované aktivity pod a zákona
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je pred
ukon ením.

Prebiehajúci proces verejného obstarávania na
výber spracovate ov projektových dokumentácií
na všetky požadované aktivity pod a zákona
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je pred
ukon ením.
Žiados o nenávratný finan ný príspevok bola na
riadiacom orgáne podaná, projekt je v štádiu
hodnotenia.
Pracuje sa na príprave technickej dokumentácie,
potrebnej na podanie projektu.

Spolufinancovanie
projektov Pracuje sa na príprave technickej dokumentácie,
zo štrukturálnych fondov EÚ potrebnej na podanie projektu. Projekt je vo fáze
Regionálny opera ný program, závere ných prác.
prioritná os: 3 – Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov
a infraštruktúra cestovného ruchu –
„Tokajské
vinárstvo
a vinohradníctvo – revitalizácia
expozície v Trebišove“
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71/2010

Spolufinancovanie
projektov Technická dokumentácia je hotová, prebieha
zo štrukturálnych fondov EÚ stavebné konanie.
Regionálny opera ný program,
prioritná os: 3 – Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov
a infraštruktúra
cestovného
ruchu – „Zážitkové centrum
SENTINEL v Rož ave“

72/2010

Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ
Regionálny opera ný program,
prioritná os: 3 – Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov
a infraštruktúra
cestovného
ruchu – „Provin ný dom v Spišskej
Novej
Vsi
–
rekonštrukcia
a modernizácia“
Spolufinancovanie
projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ
Regionálny opera ný program,
prioritná os: 3 – Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov
a infraštruktúra
cestovného
ruchu
–
„Astronomický
areál – rekonštrukcia Moussonovho
domu a parku“

73/2010

Pracuje sa na príprave technickej dokumentácie,
potrebnej na podanie projektu.

Technická dokumentácia je hotová. Realiza ný
projekt bude potrebné upravi pod a výzvy.

74/2010

Schválenie a spolufinancovanie Projekt je pod a údajov prístupných na internete
projektu
s
názvom schválený.
„KRÁ OVSTVO ROZPRÁVOK“
v rámci
ROP,
prioritná
os
3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov a infraštruktúra cestovného
ruchu

75/2010

Schválenie a spolufinancovanie Projekt je pod a údajov prístupných na internete
projektu s názvom „KLASTER schválený.
TERRA INCOGNITA – partnerstvo
v kultúrnom turizme“ v rámci ROP,
prioritná os 3 – Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov
a infraštruktúra cestovného ruchu

77/2010

Analýza
možnosti
uplatnenia
systému EPC pri zabezpe ovaní
energetickej úspornosti budov škôl
a školských zariadení
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V sú asnej dobe sa dokon ujú materiály v zmysle
Zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
na výber strategického partnera pre systém
financovania energetických výkonov a služieb
pomocou metódy EPC (energy performance
contracting).

86/2010

90/2010

Mestom Splnené. Zámenná zmluva bola uzavretá
d a 19. 7. 2010. Návrh na vklad do katastra
nehnute ností bol druhou zmluvnou stranou
(Mestom Michalovce) podaný d a 2. 8. 2010 (pod
vkladovým . V-1869/2010). Vklad do katastra
bol Správou katastra Michalovce povolený d a
19. 10. 2010.
Predaj domu s pozemkom na Splnené. Ponuka na odkúpenie nehnute nej
Štefánikovom námestí v Spišskej kultúrnej pamiatky bola štátu, v zastúpení
Ministerstvom kultúry SR, zaslaná d a
Novej Vsi
19. 4. 2010. Odpove Ministerstva kultúry SR
o neuplatnení si predkupného práva štátu bola
Košickému samosprávnemu kraju doru ená d a
28. 4. 2010. Kúpna zmluva bola uzavretá d a
4. 8. 2010. Kúpna cena bola v celosti uhradená do
30 dní od podpisu zmluvy, t.j. do 3. 9. 2010.
Návrh na vklad do katastra bol podaný d a
20. 9. 2010 (pod vkladovým . V-1996/2010).
Vklad do katastra bol Správou katastra Spišská
Nová Ves povolený d a 20. 10. 2010.
Zámena pozemkov s
Michalovce – II. etapa

4. zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 28. 6. 2010
íslo
uznesenia
94/2010

96/2010

Názov uznesenia

Stav realizácie

Správa o výsledkoch kontroly
za obdobie apríl a máj 2010
Plán kontrolnej innosti na obdobie
II. polroka 2010

Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho
kraja inicioval pracovné školenie k vykonávaniu
podnikate skej innosti školami a školskými
zariadeniami,
ktoré
sa
uskuto nilo
d a 27. 09. 2010 na Strednej priemyselnej škole
elektrotechnickej, Košice
za ú asti
zamestnancov Úradu Košického samosprávneho
kraja Odboru financií, Odboru školstva, Odboru
správy majetku, Útvaru hlavného kontrolóra
a Da ového riadite stva v Košiciach.
Informatívna správa o povod ových Na základe prijatého uznesenia prebieha proces
škodách a
návrh odstránenia odstra ovania havarijného stavu po povodniach
havarijného
stavu
cestnej na cestách II. a III. triedy a mostoch. Správa ciest
infraštruktúry
Košického samosprávneho kraja ukon ila proces
mapovania a z fyzických obhliadok zostavila
tabu ky poškodených úsekov ciest a mostných
objektov pod a jednotlivých okresov. Celkovo
bolo poškodených povod ami 58 úsekov ciest
a 20 mostných objektov. Najviac poškodených
ciest eviduje v okrese Spišská Nová Ves 30
úsekov ciest a 14 mostných objektov. Výber
úsekov, na ktoré bolo nutné okamžite nastúpi
a zaháji sanáciu pre obnovu dopravy bol ur ený
pod a stavu a druhu poškodenia ciest, zabráneniu
rozšírenia vzniku
alších škôd, možnosti
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presmerovania dopravy inými trasami. Prebieha
obnova najviac poškodených ciest s úplnou
uzávierkou alebo s iasto nou uzávierkou po
masívnych zosuvoch.
1. Spišská Nová Ves, . cesty - II/546, miesto
realizácie – Prakovce - Helcmanovce,
sprejazdnenie úsekov – 11/2010,
2. Spišská Nová Ves, . cesty - II/546, miesto
realizácie - Gelnica, sprejazdnenie úsekov –
sprejazdnené,
3. Spišská Nová Ves, . cesty - II/533, miesto
realizácie – Novoveská Huta, sprejazdnenie
úsekov – 11/2010,
4. Spišská Nová Ves, . cesty - III/546010, miesto
realizácie - Turzov, sprejazdnenie úsekov sprejazdnené,
5. Spišská Nová Ves, . cesty - II/547, miesto
realizácie – Krompachy, sprejazdnenie
úsekov – 11/2010,
6. Rož ava, . cesty - III/50150, miesto realizácie
–
Gemerská
Hôrka,
sprejazdnenie
úsekov – 11/2010,
7. Košice – okolie, . cesty - II/552, miesto
realizácie – Nižná Hutka – križovatka,
sprejazdnenie úsekov – 11/2010,
8. Košice – okolie, . cesty - III/5523, miesto
realizácie – Nižná Myš a, sprejazdnenie
úsekov - sprejazdnené,
9. Košice – okolie, . cesty - III/068024, miesto
realizácie - Žda a – Nižná Myš a,
sprejazdnenie úsekov – sprejazdnené,
10. Košice – okolie, . cesty - III/050196, miesto
realizácie - Zdoba - Byster – Košice,
sprejazdnenie úsekov - sprejazdnené,
11. Spišská Nová Ves, . cesty - II/536, miesto
realizácie - Most cez Levo ský potok pri obci
Danišovce, sprejazdnenie úsekov – 12/2010
sprejazdnenie.
Po schválení finan ných prostriedkov na
5.
zasadnutí
Zastupite stva
Košického
samosprávneho kraja boli pripravené na obnovu
alšie úseky poškodených ciest povod ami.
Stavebné práce sú zabezpe ované vlastnými
kapacitami a dodávate ský.
P.
. cesty
Miesto realizácie
.
1.
III/0675
Nadabula smer za mestom
Rož ava
2.
II/526
Honce okres Rož ava
3.
II/533
Harichovce okres Spišská
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4.

III/06816

5.
6.
7.

II/546
II/546
II/546-035

8.

II/552-007

9.
10.
11.
12.

III/536010
III/5365
III/068024
III/068009

Nová Ves
Smer
Družstevná
pri
Hornáde s odbo kou I/68
Košice okolie
Švedlár Spišská Nová Ves
Prakovce Spišská Nová Ves
Most cez rieku Hnilec v obci
Švedlár
Most cez rieku Olšavka
Bohdanovce
Most v obci Tepli ka
Rud any SNV
Trstené Košice okolie
Ploské Košice okolie

Stav na ú te verejnej zbierky k 22. 10. 2010 je
16 032,30 €. Verejná zbierka na alej trvá,
finan né prostriedky ešte neboli rozde ované.
98/2010

Spolufinancovanie
projektu V rámci tohto uznesenia bolo schválené
zo štrukturálnych fondov EÚ – spolufinancovanie pre Hotelovú akadémiu,
Európsky sociálny fond
Radni né námestie 1, Spišská Nová Ves na
projekt „Školský vzdelávací program – Hotelová
akadémia v Spišskej Novej Vsi vo výške
11 286,27 €. K 31. 10. 2010 neboli na tento
projekt
poukázané finan né prostriedky
z rozpo tu Košického samosprávneho kraja.

100/2010

Vstup Košického samosprávneho
kraja
do
združenia
„Klaster
automatiza nej techniky a robotiky
z. p. o. Košice“

101/2010

Vstup Košického samosprávneho Uznesenie
kraja do záujmového združenia materiálu.
právnických osôb „Koalícia 2013+“

102/2010

Postup transformácie Krajského Boli vykonané zmeny pod a materiálu
osvetového strediska v Košiciach
schváleného
Zastupite stvom
Košického
samosprávneho kraja. Od 1. 7. 2010 vznikol
referát TERRA INCOGNITA a boli spracované
pracovné náplne referentov. Bol dohodnutý plán
innosti vytvoreného referátu. Pracuje sa na
príprave transformácie Krajského osvetového
strediska na Kultúrne centrum.
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D a 2. 11. 2010 bola na Košický samosprávny
kraj doru ená zaregistrovaná Zakladate ská
zmluva, Stanovy združenia a Zápis z valného
zhromaždenia záujmového združenia Klaster
automatiza nej techniky a robotiky.
v

plnení,

pod a

predloženého

104/2010

106/2010

115/2010

120/2010

Plnenie
úloh
vyplývajúcich
z Koncepcie rozvoja odborného
vzdelávania na stredných školách
v zria ovate skej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
a z toho vyplývajúce zmeny v sieti
stredných škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva Slovenskej
republiky
Informatívna správa o Národnej
stratégii
regionálneho
rozvoja
Slovenskej republiky

Zmeny v sieti stredných škôl a školských
zariadení SR
vyplývajúce zo schváleného
materiálu boli zrealizované. V súlade s tým boli
vydané zria ovacie listiny pre stredné školy.

Odbor regionálneho rozvoja a plánovania Úradu
Košického samosprávneho kraja v sú asnom
období
pripravuje
aktualizáciu
Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Košického
samosprávneho
kraja,
ktorý
v strategickej
a programovej
asti
bude
nadväzova na priority a opatrenia Národnej
stratégie regionálneho rozvoja SR v súlade so
zákonom o podpore regionálneho rozvoja. Návrh
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja bude predložený
na
zasadnutie
Zastupite stva
Košického
samosprávneho kraja v mesiaci jún 2011.
Na 7. zasadnutie Zastupite stva Košického
samosprávneho kraja je predložená Informatívna
správu o priebehu prípravy Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja.
Predaj spoluvlastníckeho podielu Splnené. Kúpna zmluva bola uzavretá d a
ku krytej plavárni pre Mesto 16. 8. 2010. Kúpna cena bola v celosti uhradená
Krompachy
d a 4. 8. 2010. Návrh na vklad do katastra
nehnute ností bol podaný d a 2. 9. 2010 (pod
vkladovým . V-1891/2010). Vklad do katastra
bol Správou katastra Spišská Nová Ves povolený
d a 4. 10. 2010.
Predaj areálu na Popradskej ulici Kúpna zmluva . 15/2010/KZ bola podpísaná
v Košiciach
d a 30. 08. 2010. Kupujúcemu v sú asnosti
plynie lehota na zaplatenie kúpnej ceny. Po
zaplatení kúpnej ceny bude predávajúcim podaný
návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnute ností v prospech kupujúceho.

5. zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 30. 8. 2010
íslo
uznesenia
127/2010

Názov uznesenia

Stav realizácie

Správa o prijatých opatreniach Prijaté opatrenia Košického samosprávneho kraja
Košického samosprávneho kraja na na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou
odstránenie nedostatkov zistených Najvyššieho kontrolného úradu boli splnené.
kontrolou vykonanou Najvyšším
kontrolným úradom Slovenskej
republiky
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128/2010

Súhrnná správa o priebehu povodní,
ich následkoch a vykonaných
opatreniach
v
organizáciách
v zria ovate skej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja

131/2010

Žiados Košického samosprávneho
kraja o vyhovenie požiadavke
Nemocnice s poliklinikou Trebišov,
a. s. o pred ženie splatnosti úveru
poskytnutého
Slovenskou
sporite nou a. s.

132/2010

Zmena
spôsobu
financovania
a právnej formy Správy ciest
Košického samosprávneho kraja
z rozpo tovej organizácie na
príspevkovú organizáciu

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
zabezpe uje
prípravu prechodu spolo nosti
Správy ciest Košického samosprávneho kraja na
príspevkovú organizáciu úpravou spôsobu
financovania,
vyvolanými
organiza nými
zmenami a
alšími opatreniami súvisiacimi
s uvedeným
prechodom
na
príspevkovú
organizáciu.
V rámci plnenia uznesenia Právny odbor Úradu
Košického samosprávneho kraja zatia nebol
požiadaný o alšiu sú innos . Bude potrebné
vyda novú zria ovaciu listinu.

133/2010

Informatívna správa o programe
Terra Incognita v rámci projektu
Košice – EHMK 2013 (európske
hlavné mesto kultúry)

135/2010

Informatívna správa o podporených
miestnych
ak ných
skupinách
v Košickom samosprávnom kraji
a hodnotenie absorp nej kapacity
vidieka
v
nadväznosti
na
programové dokumenty
Spolufinancovanie projektu Program
cezhrani nej
spolupráce
ENPI
Ma arsko – Slovensko – Rumunsko
– Ukrajina 2007 – 2013 s názvom
„Výchova k európskym hodnotám“

Úrad Košického samosprávneho kraja vrátane
referátu TERRA INCOGNITA v rámci Krajského
osvetového strediska bude pracova na základe
týchto podkladov prijatých Zastupite stvom
Košického samosprávneho kraja.
Úrad Košického samosprávneho kraja bude
postupne realizova schválené aktivity zamerané
na podporu rozvoja vidieka v Košickom kraji
vrátane podpory Miestnych ak ných skupín
s cie om realizácie Integrovaných stratégií
rozvoja Miestnych ak ných skupín.
V sú asnej dobe je erpanie z rozpo tu Košického
samosprávneho kraja na spolufinancovanie
projektu 0 €.

137/2010

39

Po vzniku Ministerstva životného prostredia SR
(d a 2. 11. 2010) a následnej verifikácii Súhrnnej
správy o priebehu povodní, vzniknutých škôd na
nehnute nostiach Košického samosprávneho kraja
bude pripravený list predsedu Košického
samosprávneho kraja predsední ke Vlády SR
so žiados ou o vykrytie finan ných nákladov
Košického samosprávneho kraja pri odstra ovaní
škôd spôsobených povod ami v máji – júni 2010.
Termín: do 15. 11. 2010
Odmena
za
výkon
funkcie
poslanca
Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
bola v intenciách prijatého uznesenia znížená
vo výplatnom termíne za mesiac september 2010.
Uznesenie bolo splnené, vyhlásenie Košického
samosprávneho kraja bolo podpísané d a
28. 10. 2010 a odovzdané Slovenskej Sporite ni
a. s. aj Nemocnici s poliklinikou Trebišov.

138/2010

139/2010

140/2010

141/2010

142/2010

143/2010

Zmena v organizácii dopravy na
hrani nom
moste
medzi
Slovenskom a Ma arskom v obci
Slovenské Nové Mesto

Na
úrovni
Ministerstva
dopravy,
pôšt
a telekomunikácií SR prebieha pripomienkovanie
dodatku . 1 k medzivládnej dohode o hrani ných
mostoch a úsekoch hrani ných ciest na spolo nej
hranici Slovenská republika/Ma arská republika.
Po odsúhlasení kone ného znenia dodatku obe
strany
(Slovenská
republika
a Ma arská
republika) zabezpe ia jeho schválenie vládami.
Po schválení dodatku bude možná aj zmena
režimu na hrani nom moste. Zárove prebieha aj
projektová
príprava
a pripomienkovanie
projektovej dokumentácie úpravy hrani ného
prechodu tak, aby po zmene režimu na hrani nom
moste mohli by potrebné úpravy o najskôr
zrealizované.
Predaj chatky v Byšte – súpisné . 2 Splnené. Kúpna cena za nehnute nosti bola
uhradená d a 30. 9. 2010. Kúpna zmluva bola
podpísaná d a 23. 9. 2010. Návrh na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnute ností bol
na
Správu
katastra
Trebišov
podaný
d a 5. 10. 2010 (pod . V 1610/10). Vklad do
katastra nehnute ností v prospech kupujúceho bol
povolený.
Predaj chatky v Byšte – súpisné . 9 Splnené. Kúpna cena za nehnute nosti bola
uhradená d a 16. 8. 2010. Kúpna zmluva bola
podpísaná d a 24. 9. 2010. Návrh na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnute ností bol
na Správu katastra Trebišov podaný d a
5. 10. 2010 (pod . V 1611/10). Vklad do katastra
nehnute ností v prospech kupujúceho bol
povolený.
Predaj rodinného domu s pri ahlým Kúpna cena za nehnute nosti bola uhradená
pozemkom v Borši
d a 26. 10. 2010. Kúpna zmluva bola predložená
na podpis predsedovi Košického samosprávneho
kraja.
Predaj pozemku na Žižkovej ulici Splnené. Kúpna cena za nehnute nosti bola
v Košiciach
uhradená d a 9. 9. 2010. Kúpna zmluva bola
podpísaná d a 22. 9. 2010. Návrh na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnute ností bol
na Správu katastra Košice podaný d a 28. 9. 2010
(pod
. V 8604/10). Vklad do katastra
nehnute ností v prospech kupujúceho bol
povolený.
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Odbor správy majetku Úradu Košického
s NDS a. s.
samosprávneho kraja zabezpe uje prípravu
návrhu zmluvy. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve bol predložený Právnemu odboru Úradu
Košického
samosprávneho
kraja
na
pripomienkovanie.
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144/2010

145/2010

147/2010

Odkúpenie dopravného napojenia Odbor správy majetku Úradu Košického
cesty
II/546
s
pozemkom samosprávneho kraja zabezpe uje prípravu
v k. ú. Gelnica od Tesco Stores a. s. návrhov zmlúv. Návrhy kúpnych zmlúv na
odkúpenie dopravného napojenia a pozemku boli
predložené Právnemu odboru Úradu Košického
samosprávneho kraja na pripomienkovanie.
Odkúpenie pozemkov od Štátneho Mestské zastupite stvo v Spišskej Novej Vsi
geologického ústavu D. Štúra návrh na odkúpenie pozemku od Košického
v Spišskej Novej Vsi a zmluva samosprávneho kraja prerokovalo a schválilo
o budúcej kúpnej zmluve s Mestom uznesením
. 750 na svojom zasadnutí
d a 23. 9. 2010. Odbor správy majetku Úradu
Spišská Nová Ves
Košického samosprávneho kraja zabezpe il
prípravu návrhov zmlúv. Návrh kúpnej zmluvy
bol Štátnemu geologickému ústavu odoslaný d a
12. 11. 2010. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve bol Mestu Spišská Nová Ves odoslaný
d a 12. 11. 2010.
Návrh na vyradenie chatiek Školy Uznesenie splnené. Likvidácia ukon ená
v prírode v Kysaku likvidáciou
d a 12. 10. 2010.

6. zasadnutie Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 18. 10. 2010
íslo
uznesenia
152/2010

153/2010

155/2010
80/2010
39/2010
549/2008

Názov uznesenia

Stav realizácie

Všeobecne
záväzné
nariadenie
Košického samosprávneho kraja
o poskytovaní sociálnych služieb
a spôsobe ur enia úhrady, výške
úhrady a spôsobe platenia úhrady za
sociálne
služby
v zariadeniach
sociálnych služieb a v zariadeniach
vykonávajúcich
opatrenia
sociálnoprávnej
ochrany
detí
a sociálnej
kurately
v zria ovate skej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
Analýza vývoja dlhovej služby
Košického samosprávneho kraja

Všeobecne záväzné nariadenie Košického
samosprávneho kraja . 6/2010 po podpise
predsedom Košického samosprávneho kraja bolo
d a 20. 10. 2010 vyvesené na úradnej tabuli
a zverejnené na webovej stránke Košického
samosprávneho kraja a zárove bolo zaslané
všetkým mestám a obciam v Košickom kraji.
Odbor sociálnych vecí Úradu Košického
samosprávneho
kraja
informoval
všetky
zariadenia
v
zria ovate skej
pôsobnosti
poskytujúce
sociálne
služby
o schválení
Všeobecne záväzného nariadenia.
Po zapracovaní aktuálnej prognózy Ministerstva
financií SR o vývoji da ových
príjmov je
spracovaný
návrh
rozpo tu
Košického
samosprávneho kraja na roky 2011 - 2013 ako
vyrovnaný, resp. s minimálnym prebytkom.

Zmena uznesenia Zastupite stva Uznesenie v realizácii. Problematiku prenájmu
Košického samosprávneho kraja nemocníc strategickým partnerom rieši Komisia
. 549/2008
na prípravu zadávacej dokumentácie pre
medzinárodnú
obchodnú
verejnú
sú až
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy
Finan ná analýza a návrh na výber o do asnom prevode akcií v spolo nostiach
strategického partnera na prenájom Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.,
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156/2010

157/2010

158/2010

159/2010
160/2010

161/2010

majetku za ú elom prevádzkovania Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.,
nemocníc, ktorých zakladate om je Nemocnica
s poliklinikou
sv.
Barbory
Košický samosprávny kraj
Rož ava, a. s., Nemocnica s poliklinikou Štefana
Kukuru Michalovce, a. s. a doporu enie
Zastupite stvu Košického samosprávneho kraja
schváli najvhodnejší návrh sp ajúci hodnotiace
kritériá a uzatvori zmluvné dokumenty.
lenovia predmetnej komisie v sú asnosti
pripravujú
zadávaciu
dokumentáciu,
so
zapracovaním
pripomienok.
Vyhlásenie
Medzinárodnej obchodnej verejnej sú aže je
naplánované na mesiac november 2011.
Udelenie verejného ocenenia Ceny Na základe zastupite stvom udelených ocenení
Košického samosprávneho kraja pre z úrovne Úradu Košického samosprávneho kraja
jednotlivcov
a
kolektívy sa pripravujú technicko – administratívne úkony
v roku 2010
slávnostného odovzdávania verejných ocenení
v Košiciach d a 17. 12. 2010.
Vymenovanie riadite a zariadenia Oznámenie o vymenovaní, pracovná zmluva,
ARCUS
–
Špecializované pracovná nápl a oznámenie o výške a zložení
zariadenie, zariadenie pre seniorov funk ného platu bolo podpísané predsedom
a domov sociálnych služieb do Košického samosprávneho kraja a riadite om
funkcie
zariadenia ARCUS Ing. Jurajom Briškárom, ktorý
bol vymenovaný Zastupite stvom Košického
samosprávneho kraja do funkcie.
Delegovanie zástupcu Komisie Uznesenie splnené. Delegovaný zástupca
regionálneho rozvoja Zastupite stva komisie
bude
pozvaný
na
zasadnutie
Košického samosprávneho kraja za Monitorovacieho výboru.
lena Monitorovacieho výboru
programu Terra Incognita
Personálne zmeny vo Finan nej Všetky technické a administratívne úkony
komisii Zastupite stva Košického v jednotlivých databázach sú zrealizované.
samosprávneho kraja
Odvolanie a delegovanie zástupcov Odvolaných a
delegovaných
zástupcov
zria ovate a z radov poslancov zria ovate a z radov poslancov do rád škôl
do rád škôl
Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho
kraja listom oznámil dotknutým školám: Strednej
odbornej škole Prakovce, Strednej odbornej škole
Krá ovský Chlmec, Strednej odbornej škole
Ekonomickej Spišská Nová Ves, Strednej
odbornej škole Obchodu a služieb Sobrance,
Obchodnej akadémii Trebišov, Gymnáziu
Trebišov.
Spolufinancovanie projektov pre 2. Projekt bol podaný v poslednej výzve ENPI, teraz
výzvu
Programu
cezhrani nej je v štádiu hodnotenia.
spolupráce ENPI Ma arsko –
Slovensko – Rumunsko – Ukrajina
2007 – 2013 – Karpatská turistická
cesta (Carpathian Tourist Road)

42

162/2010

Spolufinancovanie projektov pre 2. Projekt bol podaný v poslednej výzve ENPI, teraz
výzvu
Programu
cezhrani nej je v štádiu hodnotenia.
spolupráce ENPI Ma arsko –
Slovensko – Rumunsko – Ukrajina
2007 – 2013 – Cesta Rákocziho
slávy

165/2010

Charakteristika
železni nej
infraštruktúry
v
Košickom
samosprávnom kraji a jej vplyv na
regionálnu
osobnú
železni nú
dopravu

167/2010

Predaj budovy s pozemkom v obci
Štítnik

168/2010

Likvidácia stavby OKB v areáli
Nemocnice s poliklinikou Štefana
Kukuru Michalovce, a. s.

170/2010

Schválenie opakovanej doby nájmu
nebytových priestorov a výšky
nájomného
v zdravotníckych
zariadeniach
v správe
Správy
majetku Košického samosprávneho
kraja, spol. s r. o.

Košice 22. 11. 2010
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V intenciách bodu 2 uznesenia Úrad Košického
samosprávneho kraja pripravil list v mene
predsedu Košického samosprávneho kraja
adresovaný
ministrovi
dopravy,
pôšt
a telekomunikácií s požiadavkou o riešenie
nevyhovujúceho stavu železni nej infraštruktúry
na území Košického samosprávneho kraja.
Vzh adom na skuto nos , že predávaná budova je
národnou kultúrnou pamiatkou a štát má
v takýchto prípadoch na nehnute nosti predkupné
právo, bola budova ponúknutá prednostne na
predaj Ministerstvu kultúry a cestovného ruchu
Slovenskej republiky.
Pripravuje sa zmluva medzi Košickým
samosprávnym krajom a
Nemocnicou s
poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s. vo veci
zabezpe enia
likvidácie
stavby
ako
aj
plnomocenstvo pre Nemocnicu s poliklinikou
Š. Kukuru Michalovce, a.s. na zabezpe enie
úkonov s tým súvisiacich.
Uznesenie sa priebežne plní, postupne budú
uzatvárané nové nájomné zmluvy.

