Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja – Október 2021
V zmysle uznesenia č. 164/2019 zo dňa 25. 02. 2019 sa v hlavnom dokumente predkladá
prehľad o stave plnenia 100 uznesení piateho volebného obdobia z celkového počtu prijatých
586 uznesení. V predloženej informácii o plnení uznesení k termínu október 2021
nie sú uvedené uznesenia piateho volebného obdobia, ktorých sledovanie bolo schválené
v iných intervaloch. Týchto uznesení je 9.

V. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
r. 2017 – 2022
5. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. 04. 2018
Číslo a názov uznesenia
83/2018
Spolufinancovanie projektu „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
na rok 2018“
Stav realizácie
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR boli opätovne zaslané doklady
potvrdzujúce vykonanie vyúčtovania. Prebehla finančná kontrola poskytnutých dotácií
a odstránili sa nedostatky vo vyúčtovaní dotácií.
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice: odstránili sa nedostatky
vo vyúčtovaní dotácie – v rámci poskytnutej dotácie došlo k upresneniu vyúčtovaných
finančných prostriedkov.
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce: pri finančnej kontrole
bol zistený nedostatok finančného zúčtovania dotácie – nesprávne vypočítaný podiel
na financovaní účelu dotácie. Bola vykonaná náprava a zaslané nepoužité finančné
prostriedky vo výške 203,37 eur na účet poskytovateľa. O vrátení nepoužitých prostriedkov
dotácie prijímateľ poslal poskytovateľovi písomné oznámenie. Projekt bol finančne
a administratívne ukončený.
Uznesenie splnené.

6. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 25. 06. 2018
Číslo a názov uznesenia
95/2018, 484/2017
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 484/2017
s názvom Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu a efektívnosť
celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie
a zvyšovanie kvalifikácie
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Stav realizácie
V rámci tohto uznesenia bolo schválené spolufinancovanie pre 9 stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na projekty vo výške:
71 727,17 eur. Z rozpočtu KSK boli poukázané ku dňu 10. 09. 2021 finančné prostriedky
vo výške 42 917,16 eur na spolufinancovanie projektových aktivít:
1. SOŠ – Szakközépiskola techniky a remesiel, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec – projekt
„Podpora prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie“ – bolo zo sumy 9 921,48 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných 5 207,90 eur,
2. SOŠ beauty a služieb, Gemerská 1, Košice – projekt „Podpora celoživotného vzdelávania
a rozšírenie odbornej kvalifikácie“ – bolo zo sumy 6 066,93 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných 4 433,97 eur,
3. SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice – projekt „Odborné
vzdelávanie znevýhodnených skupín obyvateľstva – bolo zo sumy 7 342,50 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných 6 740,38 eur,
4. Spojená škola Kollárova 17, Sečovce – projekt „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne
obyvateľov mesta Sečovce a okolia“ – bolo zo sumy 8 512,20 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných 5 885,26 eur,
5. SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves – projekt „Zvyšovanie
odbornej kvalifikácie v súlade s požiadavkami trhu práce“ – bolo zo sumy 9 940,79 eur
určenej na spolufinancovanie čerpaných 9 608,99 eur,
6. SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce – projekt „Tvorba a realizácia programov
celoživotného vzdelávania na SOŠ technickej v Michalovciach“ – bolo zo sumy
6 871,95 eur určenej na spolufinancovanie čepraných 0 eur (odstúpenie od zmluvy),
7. SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice – projekt „Rozšírenie vzdelania – ďalšia šanca
pracovného uplatnenia“ – bolo zo sumy 7 206,67 eur určenej na spolufinancovanie
čerpaných 5 992,75 eur,
8. SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice – projekt „Zvyšovanie odbornej
prípravy v súlade s dopytom trhu práce“ – bolo zo sumy 6 262,62 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných 3 925,82 eur,
9. Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves – projekt „Certifikát ECDL pre všetkých žiakov
školy“ – bolo zo sumy 9 602, 03 eur určenej na spolufinancovanie čerpaných 1 122,09 eur.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
99/2018
Spolufinancovanie projektu „MOBI – Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný
karpatský región”
Stav realizácie
Projekt sa implementuje. Boli realizované viaceré online podujatia v podobe okrúhlych stolov
s projektovými partnermi. Aktuálne sa dokončuje štúdia uskutočniteľnosti cyklotrasy
na úseku Vyšné Nemecké – Michalovce.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
107/2018
Spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“
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Stav realizácie
V súčasnosti pokračuje proces vypracovania správy o hodnotení strategického dokumentu
na základe doručeného rozsahu hodnotenia z Okresného úradu Košice vrátane zapracovania
doručených stanovísk a pripomienok k rozsahu hodnotenia.
Uznesenie v plnení.

7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 27. 08. 2018
Číslo a názov uznesenia
114/2018
Krajská futbalová liga
Stav realizácie
Dňa 21. 08. 2021 sa v obci Ďurkov (okres Košice - okolie) uskutočnila letná časť projektu
Krajskej futbalovej ligy – Turnaj neregistrovaných mužstiev, ktorého sa zúčastnili
4 neregistrované futbalové mužstvá (Košický samosprávny kraj, obec Ďurkov, Internacionáli
Košice, obec Nový Ruskov). Krajská futbalová liga bude v prípade priaznivej epidemickej
situácie pokračovať prihlasovaním registrovaných futbalových mužstiev do Zimného pohára
predsedu Košického samosprávneho kraja v mesiaci október.
Uznesenie v plnení.

9. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 17. 12. 2018
Číslo a názov uznesenia
149/2018
Spolufinancovanie projektu Informačno – poradenské centrum pre EŠIF na KSK – 2. fáza
Stav realizácie
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre 2. fázu projektu bola podpísaná
v roku 2019. Projekt je v poslednom roku realizácie v súlade so zmluvou o partnerstve,
predpokladaný termín skončenia realizácie projektu je ku dňu 31. 12. 2021.
Uznesenie v plnení.

11. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 29. 04. 2019
Číslo a názov uznesenia
204/2019
Intenzita pomoci – spolufinancovanie Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho
v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci výzvy
Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie s názvom: Čitateľská,
matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
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Stav realizácie
V rámci tohto uznesenia bolo schválené spolufinancovanie pre Gymnázium a základnú školu
Sándora Máraiho v Košiciach na projekt „Rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej
gramotnosti“ na základnej škole vo výške 4 040,48 eur. Z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja boli poukázané ku dňu 10. 09. 2021 finančné prostriedky vo výške
1 818,22 eur na spolufinancovanie projektových aktivít.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
205/2019
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením
kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti
kvality ovzdušia
Stav realizácie
Práca na projekte LIFE pokračuje komunikáciou s okresným úradom a ďalšími subjektmi
ohľadom tvorby Programu na zlepšenie kvality ovzdušia pre oblasti riadenia kvality
ovzdušia, ktoré vymedzil Slovenský hydrometeorologický ústav. Manažér kvality ovzdušia
bol ďalej zapojený do pracovnej skupiny Ministerstva životného prostredia SR ohľadom
riešenia problémov s kvalitou ovzdušia, ako odpoveď na žalobu, ktorej čelí Slovensko
zo strany Európskej komisie. Pripravuje sa konferencia organizovaná v rámci projektu LIFE
a ďalší medzinárodný workshop ohľadom kvality ovzdušia.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
208/2019, 554/2017
Zmena uznesenia č. 554/2017 zo dňa 21. augusta 2017 – prevod vlastníctva majetku
v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o.
Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o.
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Splnomocnený zástupca spoločnosti TOKAJ GRAND s. r. o. doposiaľ
nedoručil stanovisko k navrhovanému predaju.
Uznesenie v plnení.

12. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 24. 06. 2019
Číslo a názov uznesenia
226/2019
Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23,
Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl
a školských zariadení SR
Stav realizácie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo v marci 2019 zaradenie
elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
od 01. 09. 2021 pre Strednú odbornú školu technickú, Kukučínova 23, Košice: Elokované
pracovisko, Župná cesta 172/10, Turňa nad Bodvou, ako súčasť Strednej odbornej školy
technickej, Kukučínova 23, Košice.
Uznesenie splnené.
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Číslo a názov uznesenia
228/2019, 174/2019, 94/2018, 483/2017
Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 174/2019,
č. 94/2018 a č. 483/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym
a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných
odborných škôl na praktickom vyučovaní
Stav realizácie
1. SOŠ – Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník – projekt „Modernizácia materiálnych
podmienok pre zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v poľnohospodárskych
odboroch na Strednej odbornej škole – Szakközépiskola, J. Majlátha, Pribeník“ – projekt
bol úspešne ukončený ku dňu 31. 07. 2021. Všetky dodávateľské faktúry boli uhradené.
Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 29 622 eur.
2. SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce – projekt „Modernizácia centra odborného
vzdelávania“ – projekt bol úspešne ukončený, dňa 30. 06. 2021 bola riadiacim orgánom
vykonaná kontrola na mieste so záverom, že projekt bol zrealizovaný a implementovaný
bez nedostatkov. Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 13 172 eur.
3. Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves – projekt „Strojárstvo,
elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi – projekt bol úspešne ukončený
ku dňu 31. 05. 2021. Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 28 784 eur.
4. SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice – projekt „Učíme sa praxou“ – aktivity
projektu boli zrealizované, projekt bol ukončený podaním záverečnej správy
dňa 15. 09. 2021. Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 20 931 eur.
5. SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice – projekt „Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ
technickej v Košiciach“ – prebieha proces verejného obstarávania a kontrola procesu
verejného obstarávania na úrovni riadiaceho orgánu. Spolufinancovanie bolo čerpané
vo výške 19 742 eur.
6. SOŠ, Ostrovského 1, Košice – projekt „Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech
absolventov na trhu práce“ – stavebné práce boli ukončené, prebieha verejné obstarávanie
na materiálno – technické vybavenie. Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 2 806 eur.
7. SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice – projekt „Stredná odborná škola
automobilová - brána do Tvojej profesijnej budúcnosti – dňa 23. 08. 2021 škola požiadala
riadiaci orgán o zmenu projektu z dôvodu, že pôvodný obsah nezodpovedá súčasným
požiadavkám. Spolufinancovanie nebolo čerpané (0 eur).
8. SOŠ, Učňovská 5, Košice – Šaca – projekt „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania
na SOŠ, Učňovská 5, Košice – Šaca“ – projekt bol ukončený ku dňu 31. 03. 2020.
Dňa 16. 06. 2020 bola vykonaná kontrola riadiaceho orgánu so záverom, že projekt
bol realizovaný bez nedostatkov. Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 18 373 eur.
9. SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec – projekt „Investícia
do odborného vzdelávania prispôsobeného regionálnym podmienkam trhu práce“ –
vybavenie odborných učební a dielní bolo dodané, predpoklad ukončenia projektu
je v decembri 2021. Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 18 291 eur.
10. SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves – projekt „Modernou praktickou
prípravou k zamestnanosti“ – všetky stroje a zariadenia boli dodané, škola čaká
na finančné vysporiadanie projektu zo strany riadiaceho orgánu. Spolufinancovanie bolo
čerpané vo výške 12 476 eur.
11. SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce – projekt „Pomôžme regiónu“ – momentálne
prebieha fáza dodania tovaru. Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 20 588 eur.
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12. SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice – projekt „Zdokonalenie materiálnych
podmienok pre kvalitné vzdelávanie v SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach“ – škola
požiadala riadiaci orgán o finančné plnenie za posledné činnosti v projekte. Predpoklad
ukončenia projektu je v októbri 2021. Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 7 708 eur.
13. SOŠ obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance – projekt „Vzdelávanie študentov
SOŠ OaS, Sobrance pre potreby technicky moderných poľnohospodárskych podnikov
regiónu“ – všetky verejné obstarávania boli ukončené, proces verejného obstarávania
na malú mechanizáciu je na kontrole riadiaceho orgánu. Spolufinancovanie bolo čerpané
vo výške 20 229 eur.
14. SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – projekt „Kvalitná prax, úspech
k zamestnanosti“ – proces verejného obstarávania na materiálno – technické vybavenie
bude škola opakovať. Stavebné práce boli ukončené, stroje dodané. Spolufinancovanie
bolo čerpané vo výške 8 282 eur.
15. Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce – projekt „Modernizácia odborného vzdelávania
na Spojenej škole v Sečovciach“ – všetky tovary boli dodané, dokumentácia je na kontrole
na riadiacom orgáne. Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 7 138 eur.
16. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava – projekt „Moderné COVP – viac
praktických cvičení, viac žiakov“ – všetky aktivity projektu boli ukončené, škola odoslala
záverečnú monitorovaciu správu riadiacemu orgánu na schválenie. Spolufinancovanie bolo
čerpané vo výške 14 772 eur.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
230/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1 (Projekt s názvom „ID - R001 II/547 hranica okresu
Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa“)
Stav realizácie
Zmluva o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov bola s Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podpísaná a prebieha kontrola procesu verejného
obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
231/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1 (Projekt s názvom „ID – R002 II/576 Bohdanovce Herľany
– I. etapa“)
Stav realizácie
V súčasnosti prebieha na Úrade pre verejné obstarávanie kontrola dokumentácie z verejného
obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác.
Uznesenie v plnení.
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13. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 26. 08. 2019
Číslo a názov uznesenia
253/2019
Založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora
integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja a majetkovú účasť
Košického samosprávneho kraja v tejto spoločnosti
Stav realizácie
Spoločnosť IDS Východ, s. r. o. v súčasnej dobe realizuje nasledujúce aktivity:
 spolupracuje v rámci Rady partnerstva v tematickej komisii Udržateľná doprava
pre prípravu projektov na aktuálne programové obdobie,
 spolupracovala na tvorbe dopravných riešení v súvislosti s návštevou Sv. Otca,
 pripravuje sťahovanie pracoviska IDS Východ, s. r. o.,
 pripravuje návrh rozpočtu so vstupom miest do IDS Východ, s. r. o.,
 pripravuje a spolupracuje pri aktivitách v rámci Európskeho týždňa mobility 2021,
 pokračuje v príprave zavedenia zónovej tarify – systém rozúčtovania predplatných
cestovných lístkov medzi dopravcami.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
257/2019
Spolufinancovanie projektu z operačného programu Efektívna verejná správa, Špecifický
cieľ 1.1 (názov: Inteligentný a lepší samosprávny kraj zameraný na skvalitnenie systémov
a optimalizáciu procesov verejnej správy)
Stav realizácie
Projekt je v implementačnej fáze. Z aktivít bola ukončená Analýza bezpečnosti Úradu
Košického samosprávneho kraja. Momentálne prebieha kontrola verejného obstarávania pre
dátovú – analytickú platformu na riadiacom orgáne Ministerstve vnútra SR. Ostatné aktivity
sú v procese riešenia.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
258/2019, 565/2017
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 565/2017,
zo dňa 23. októbra 2017, s názvom "Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra
Košického kraja v rámci IROP"
Stav realizácie
Prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác týkajúcich sa rekonštrukcie
objektov Kreatívneho centra, ako aj príprava realizácie ostatných aktivít.
Uznesenia v plnení.
Číslo a názov uznesenia
266/2019
Nájom pozemkov pre mesto Krompachy
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Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Nájomná zmluva bola zaslaná mestu Krompachy na podpis.
Uznesenie v plnení.

14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 21. 10. 2019
Číslo a názov uznesenia
290/2019
Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 – 2025 (2030)
Stav realizácie
Dňa 03. 08. 2021 bol na Komisii cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva
KSK, ako aj na Komisii kultúry Zastupiteľstva KSK prezentovaný materiál „Monitoring
realizácie Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 (2030)
za rok 2020“. Obdobný materiál bude spracovávaný a prezentovaný každoročne, počas doby
platnosti koncepcie. Vzhľadom na vyššie uvedené sa navrhuje uznesenie sledovať v ročnom
intervale k termínu október bežného roka.
Uznesenie v plnení, navrhuje sa sledovať v ročnom intervale k termínu október bežného roka.
Číslo a názov uznesenia
292/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 (Projekt ID R005 II/533 Gemerská Poloma – Spišská Nová
Ves – Harichovce – D1 (Jánovce Jablonov)
Stav realizácie
Projekt bol dňa 16. 04. 2021 predložený na riadiaci orgán Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR so žiadosťou o čerpanie nenávratných finančných
prostriedkov. Dňa 07. 09. 2021 bolo doručené rozhodnutie o schválení projektu. Pripravuje
sa proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
293/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 (Projekt ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica
UA – región Abov)
Stav realizácie
Projekt bol schválený. Je podpísaná zmluva s riadiacim orgánom Ministerstvom investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR o poskytnutí nenávratných finančných
prostriedkov a prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
294/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 (Projekt ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica
UA – región Dolný Zemplín)
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Stav realizácie
Projekt bol schválený. Je podpísaná zmluva s riadiacim orgánom Ministerstvom investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov.
Prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
295/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 (Projekt ID - R002 II/576 Bohdanovce – Herľany – II. etapa)
Stav realizácie
Vzhľadom k tomu, že v októbri 2021 riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný
program – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, vyhlási novú
výzvu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s novým kódom výzvy,
a po doprojektovaní došlo aj k zmene výšky spolufinancovania projektu z dôvodu aktualizácie
projektovej dokumentácie je potrebné predložiť nový návrh na schválenie. Z vyššie
uvedeného dôvodu sa navrhuje zrušiť toto uznesenie.
Uznesenie sa navrhuje zrušiť.
Číslo a názov uznesenia
302/2019
Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 (na podporu výroby tepla
a teplej vody prostredníctvom nízkoemisných zdrojov vo VIA LUX – Domove sociálnych
služieb a zariadení pre seniorov, Andraščíkova 2, Košice – Barca)
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 v zmysle
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde bola zariadením sociálnych služieb VIA
LUX podaná dňa 29. 10. 2019 Ministerstvu životného prostredia SR. Zariadenie sociálnych
služieb neobdržalo do dnešného dňa informáciu o výsledku podanej žiadosti. Žiadosť
je v systéme Ministerstva životného prostredia SR zaradená medzi žiadosťami, o ktorých
nebolo rozhodnuté.
Uznesenie v plnení.

15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 09. 12. 2019
Číslo a názov uznesenia
322/2019, 259/2019, 227/2019, 173/2019
Aktualizácia Uznesení
Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 259/2019,
č. 227/2019 a č. 173/2019 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť
a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
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Stav realizácie
Gymnáziá implementujú projekty a realizujú projektové aktivity:
1. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským –
Márai Sándor Tanitási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice –
projekt „Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti
na gymnáziu Sándora Máraiho“ – bolo zo sumy 7 570,45 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných 4 275,50 eur.
2. Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice – projekt „Rozvoj zručností v čitateľskej,
matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“ – bolo zo sumy 11 698,08 eur
určenej na spolufinancovanie čerpaných 7 406,73 eur.
3. Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce – projekt „GPH – RESERATA
pro FUTURO“ – bolo zo sumy 10 522,69 eur určenej na spolufinancovanie čerpaných
5 183,32 eur.
4. Gymnázium, Alejová 1, Košice – projekt „Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej
a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu, Alejová 1, Košice“ – bolo zo sumy
9 197,32 eur určenej na spolufinancovanie čerpaných 4 815,80 eur.
5. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – projekt „Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia
čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“ – bolo zo sumy
11 773,69 eur určenej na spolufinancovanie čerpaných 8 630,53 eur.
6. Gymnázium, Trebišovská 12, Košice – projekt „Modernými metódami k zvyšovaniu
gramotnosti žiakov Gymnázia, Trebišovská 12, Košice“ – bolo zo sumy 10 871,27 eur
určenej na spolufinancovanie čerpaných 6 063,88 eur.
7. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves – projekt „Zdokonalenie čitateľskej,
matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu, Javorová 16, Spišská
Nová Ves“ – bolo zo sumy 9 141,06 eur určenej na spolufinancovanie čerpaných
2 401,44 eur.
8. Gymnázium - Gimnázium, Ul. Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany – projekt „Zvýšenie
kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnázium, Veľké Kapušany“
– bolo zo sumy 7 327,15 eur určenej na spolufinancovanie čerpaných 3 529,91 eur
na bežné výdavky a 338,00 eur na kapitálové výdavky.
9. Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance – projekt „Zvyšovanie čitateľskej, matematickej,
finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“ – bolo zo sumy 7 910,22 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných 3 320,44 eur na bežné výdavky a 84,95 eur
na kapitálové výdavky.
10. Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce – projekt „Inovácia vzdelávania za účelom
zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“ - bolo
zo sumy 7 240,51 eur určenej na spolufinancovanie čerpaných 3 276,96 eur.
11. Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou – projekt „Modernými
metódami k zvýšeniu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na
Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou“ – bolo zo sumy
6 797,44 eur určenej na spolufinancovanie čerpaných 3 395,45 eur.
12. Gymnázium, SNP 1, Gelnica – projekt „Kľúč k rozvoju štyroch gramotností“ – bolo
zo sumy 7 977,52 eur určenej na spolufinancovanie čerpaných 4 287,43 eur.
13. Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec – projekt „GYMSTAGRAM
– GYMnaziálne ŠTúdiÁ GRAMotnosti na Gymnáziu – Gymnáziu v Kráľovskom
Chlmci“ – bolo zo sumy 14 924,80 eur určenej na spolufinancovanie čerpaných
7 095,17 eur.
14. Gymnázium, Komenského 32, Trebišov – projekt „Rozvíjanie matematickej, finančnej,
čitateľskej a prírodovednej gramotnosti – nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie
kľúčových a profesijných zručností žiakov Gymnázia v Trebišove“ – bolo zo sumy
15 164,09 eur určenej na spolufinancovanie čerpaných 9 113,09 eur.
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15. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice – projekt „Podpora čitateľskej,
matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“ – bolo zo sumy 9 576,30 eur
určenej na spolufinancovanie čerpaných 3 048,52 eur.
16. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce – projekt „Rozvoj zručností v čitateľskej,
matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu, Ľ. Štúra 26
v Michalovciach“ – bolo zo sumy 9 406,77 eur určenej na spolufinancovanie čerpaných
2 822,03 eur.
17. Gymnázium, Poštová 9, Košice – projekt „GYMPOS – učením k sebarealizácii“ – bolo
zo sumy 14 482,75 eur určenej na spolufinancovanie čerpaných 5 991,09 eur.
Ku dňu 10. 09. 2021 bolo spolu poskytnutých 84 657,29 eur na bežné výdavky a 422,95 eur
na kapitálové výdavky na spolufinancovanie uvedených projektov škôl z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
323/2019
Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja v súvislosti s výzvou na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
OPĽZ PO1/2019/DOP/1.2. – 01 s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
Stav realizácie
Pre stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
má zriaďovateľ 5 % spoluúčasť na financovaní projektov v celkovej hodnote 130 024,15 eur.
Podaných bolo 13 žiadostí stredných odborných škôl, všetky boli schválené. Z rozpočtu
Košického samosprávneho kraja boli ku dňu 10. 09. 2021 poukázané finančné prostriedky
vo výške 40 351, 75 eur na bežné výdavky a 1 231,26 eur na kapitálové výdavky.
1. Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce bolo z celkovej sumy 9 468,59 eur
určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 3 488,04 eur.
2. Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice bolo z celkovej sumy 10 030,23 eur určenej
na spolufinancovanie poukázaných 1 578,95 eur z bežných výdavkov.
3. Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari
Szakközépiskola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany bolo z celkovej sumy 7 966,64 eur
určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 2 894,74 eur
a 210,21 eur z kapitálových výdavkov.
4. Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113 Košice bolo z celkovej sumy
7 720,05 eur určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov
1 894,74 eur.
5. Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola,
Grešákova 1, Košice bolo z celkovej sumy 10 333,99 eur určenej na spolufinancovanie
poukázaných z bežných výdavkov 3 720,22 eur.
6. Spojená škola Kollárova 17, Sečovce bolo z celkovej sumy 7 521,95 eur určenej
na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 2 707,89 eur.
7. Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice bolo z celkovej sumy 12 581,84 eur určenej
na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 5 226,26 eur.
8. Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves bolo z celkovej sumy
11 341,91 eur určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov
4 210,53 eur.
9. Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice bolo z celkovej sumy
7 621,54 eur určenej na spolufinancovanie poukázaných 2 405,26 eur z bežných
výdavkov a 1 021,05 eur z kapitálových výdavkov.
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10. Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice bolo z celkovej sumy
10 481,51 eur určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov
3 157,89 eur.
11. Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice bolo z celkovej sumy 10 481,51 eur
určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 2 944,21 eur.
12. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiová 1, Košice bolo
z celkovej sumy 10 481,51 eur určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných
výdavkov 2 368,42 eur.
13. Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice bolo
z celkovej sumy 10 132,93 eur určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných
výdavkov 3 754,60 eur.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
327/2019
Spolufinancovanie projektu s názvom „Ochrana a obnova biodiverzity v lesných
ekosystémoch Košického kraja“
Stav realizácie
Projekt bol podaný v rámci 29. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku so zameraním na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov
a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru. V súčasnosti prebieha odborné
hodnotenie projektu.
Uznesenie v plnení.

16. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 24. 02. 2020
Číslo a názov uznesenia
347/2020
Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom: Prepojenie
stredoškolského vzdelávania s praxou
Stav realizácie
Pre stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
má zriaďovateľ 5% spoluúčasť na financovaní projektov v celkovej hodnote 25 677,57 eur.
Podané boli žiadosti 3 stredných odborných škôl, všetky boli schválené. Z rozpočtu
Košického samosprávneho kraja boli ku dňu 10. 09. 2021 poukázané finančné prostriedky
vo výške 9 188,63 eur na bežné výdavky a 1 526,32 eur na kapitálové výdavky.
1. SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice bolo z celkovej sumy
6 502,09 eur určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov
2 925,94 eur.
2. Obchodná akadémia, Komenského 6, Trebišov bolo z celkovej sumy 7 230,40 eur určenej
na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 1 726,32 eur a z kapitálových
výdavkov 1 526,32 eur.
3. Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske bolo z celkovej sumy
12 181,03 eur určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov
4 536,37 eur.
Uznesenie v plnení.
17

Číslo a názov uznesenia
348/2020
Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23,
Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl
a školských zariadení SR
Stav realizácie
Boli doplnené všetky požadované náležitosti, ktoré boli nevyhnutné na vykonanie
požadovanej zmeny v sieti. Pri zhodnotení všetkých uvedených skutočností správny orgán
dospel k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia: mení sieť škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného
pracoviska, Športová hala 1153, Čaňa, ako súčasti Strednej odbornej školy technickej,
Kukučínova 23, Košice, s účinnosťou odo dňa 01. 09. 2021.
Uznesenie splnené.

17. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 30. 04. 2020
Číslo a názov uznesenia
365/2020
Spoluúčasť na financovaní projektu „Rozhýbme bariéry v nás“
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Aktivity naplánované v rámci projektu boli zrealizované. Ku dňu
14. 09. 2021 bolo odovzdané finančné vyúčtovanie a celková správa o realizácii projektu
na kontrolu na referát finančnej kontroly Fondu malých projektov.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
366/2020
Spoluúčasť na financovaní projektu „MOST ÚSMEVOV – prehliadka umeleckej tvorivosti
ľudí so zdravotným postihnutím a organizovanie kreatívnych workshopov pre ľudí
so zdravotným postihnutím“
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Aktivity naplánované v rámci projektu boli zrealizované. Ku dňu
15. 07. 2021 bolo odovzdané finančné vyúčtovanie a celková správa o realizácii projektu
na kontrolu na referát finančnej kontroly Fondu malých projektov.
Uznesenie v plnení.

18. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 15. 05. 2020
Číslo a názov uznesenia
372/2020
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
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Stav realizácie
Úrad Košického samosprávneho kraja doručil v zmysle uznesenia všetkým školám
a školským zariadeniam oznámenia delegovaných zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
381/2020
Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania
s praxou
Stav realizácie
Pre Strednú odbornú školu poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínová 23, Košice
má Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ 5% spoluúčasť na financovaní projektu
v celkovej hodnote 7 704, 23 eur. Z rozpočtu Košického samosprávneho kraja boli ku dňu
10. 09. 2021 poukázané finančné prostriedky v hodnote 2 772,16 eur z bežných výdavkov,
z kapitálových výdavkov nebolo žiadne čerpanie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
384/2020
Racionalizačné opatrenia v kultúrnych organizáciách zriadených Košickým samosprávnym
krajom
Stav realizácie
Po prijatí organizačných zmien vyplývajúcich zo zlúčenia organizácií sú v procese zmeny
a aktualizácie individuálnych pracovnoprávnych dokumentov a nastavenie vnútorných
pracovných a organizačných procesov zlúčených organizácií.
Uznesenie v plnení.

19. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 29. 06. 2020
Číslo a názov uznesenia
390/2020
Informatívna správa k pripravovanému zámeru „Strategický park Haniska“
Stav realizácie
Vzhľadom k tomu, že obec Valaliky pristúpila k spracovaniu nového územného plánu obce,
ktorý je v súčasnosti v etape prerokovaného konceptu územného plánu, kde je zapracovaná
požiadavka Ministerstva hospodárstva SR – územie pre Strategický park Valaliky. Košický
samosprávny kraj aktívne vykonáva činnosti na projekte Globálneho logistického
industriálneho parku (GLIP), Úrad Košického samosprávneho kraja nepovažuje pokračovanie
v obstarávaní územnej prognózy za účelné vynakladanie verejných finančných prostriedkov.
Na základe uvedeného sa navrhuje ukončiť prípravu územnoplánovacieho podkladu:
„Územná prognóza strategických hospodárskych parkov Košickej kotliny“ a ukončiť plnenie
uznesenia jeho zrušením. Všetky doterajšie práce Úrad Košického samosprávneho kraja
vykonával bez finančných nákladov za externé služby. Z tohto dôvodu sa navrhuje uznesenie
zrušiť.
Uznesenie sa navrhuje zrušiť.
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20. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 24. 08. 2020
Číslo a názov uznesenia
428/2020
Spolufinancovanie projektu s názvom „Participatívny ekosystém na podporu revitalizácie
medzi vidiekom a mestom prostredníctvom spolupráce v Dunajskom obehovom
biohospodárstve, GoDanuBio“
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Projekt je vo fáze implementácie, prebiehajú online stretnutia s partnermi
a plánuje sa spoločný meeting v Záhrebe.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
429/2020
Spolufinancovanie projektu s názvom „Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy“
z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
Stav realizácie
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená a Košický samosprávny kraj
podpísal zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Maximálna výška
poskytnutého príspevku je 410 790,64 eur, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených
výdavkov. Spolufinancovanie Košického samosprávneho kraja (5%) predstavuje výšku
21 620,56 eur.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
430/2020
Zmluva o financovaní služieb súvisiacich s realizáciou projektu „Energetický región Košice“,
uzatváraná medzi Európskou investičnou bankou a Košickým samosprávnym krajom,
predmetom ktorej je využitie nástroja ELENA
Stav realizácie
Projekt ELENA je investičný program Európskej investičnej banky financovaný Európskou
úniou, zameraný na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, ich zateplenie, solárny
ohrev vody, na zvýšenie výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, modernizáciu
systémov verejného osvetlenia. V rámci pokroku realizácie projektu ELENA, bolo
zabezpečené personálne obsadenie implementačnej jednotky, skompletizovanie podkladov
na výber externého poskytovateľa služieb, vypracovanie kvartálnych správ o pokroku tzv.
PROGRESS REPORT, kde v poslednej bol uvedený predpokladaný termín ukončenia VO na
externého poskytovateľa služieb v mesiaci október 2021. Všetky správy o pokroku boli
Európskou investičnou bankou schválené. Po ukončení VO a zazmluvnení externého
poskytovateľa služieb sa spustí proces realizácie projektu.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
435/2020
Prevod vlastníctva k pozemnej komunikácii pre obec Košické Oľšany a zámena pozemkov
medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Košické Oľšany
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Stav realizácie
Uznesenie splnené. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii bola
uzatvorená dňa 30. 06. 2021. Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol
povolený dňa 26. 08. 2021.
Uznesenie splnené.

21. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 26. 10. 2020
Číslo a názov uznesenia
457/2020
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov v odvetví kultúry – „Manor House
Susanna – An Experience In The Museum“
Stav realizácie
V rámci projektu prebieha naďalej proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných
prác, ktorý je realizovaný externým dodávateľom ULTIMA RATIO, pričom na základe
vyjadrenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci
1. ex-ante kontroly boli zo strany Košického samosprávneho kraja odstránené nedostatky
vo výzve na predkladanie ponúk. Predpokladaný termín ukončenia procesu verejného
obstarávania je v mesiaci december 2021. Dňa 28. 09. 2021 bola predložená 2. monitorovacia
správa k projektu.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
458/2020
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov v odvetví kultúry – InterCastles –
Interactive Castles in Zemplén - Gömör Region“
Stav realizácie
V rámci plnenia uznesenia Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína vysúťažili
a uzatvorili zmluvu s dodávateľom služieb verejného obstarávania, s externým projektovým
manažmentom a zrealizovali geodetické zameranie na vytýčenie línie oplotenia, ako podklad
pre pripravované verejné obstarávanie na dodávateľa stavby oplotenia.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
459/2020
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov v odvetví kultúry – „Capacity Building
in partnership across borders for future museums“
Stav realizácie
V dňoch 13. – 17. 09. 2021 prebehla plánovaná jesenná stáž pre odborných zamestnancov
múzeí. Počas bohatého programu sa stážisti venovali trom témam: múzeá a kultúrny cestovný
ruch, múzeá a udržateľnosť, spoločenská zodpovednosť múzeí. Podmienkou absolvovanej
stáže je vypracovanie cezhraničného projektového zámeru v jednej z týchto oblastí.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
460/2020
Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja v roku 2020
Stav realizácie
Udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja v roku 2020 bolo z dôvodu pandemickej
situácie realizované v rámci slávnostného ceremoniálu Ocenenie osobností Košického
samosprávneho kraja dňa 04. 09. 2021 v Štátnom divadle v Košiciach.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
461/2020
Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja v roku 2020
Stav realizácie
Udelenie Historickej osobnosti regiónu v roku 2020 bolo z dôvodu pandemickej situácie
realizované v rámci slávnostného ceremoniálu Ocenenie osobností Košického samosprávneho
kraja dňa 04. 09. 2021 v Štátnom divadle v Košiciach.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
466/2020
Prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom na Filinského ulici 9 v Spišskej Novej Vsi
Stav realizácie
Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva bol povolený dňa 05. 08. 2021.
Uznesenie splnené.

22. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 14. 12. 2020
Číslo a názov uznesenia
468/2020
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
na obdobie 1. polroka 2021
Stav realizácie
Uznesenie bolo priebežne plnené. Plnenie plánu kontrolnej činnosti bude v zmysle Pravidiel
kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja zhodnotené
v Správe o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
za rok 2021 (zo zákona sa predkladaná zastupiteľstvu do 60 dní po uplynutí kalendárneho
roku). Vzhľadom na povahu uznesenia, navrhuje sa uznesenie sledovať k termínu február
2022.
Uznesenie v plnení, navrhuje sa sledovať k termínu február 2022.
Číslo a názov uznesenia
471/2020
Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 445/2020 –
Zámer rekonštrukcie nehnuteľností pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti
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Stav realizácie
Je v plnení. Prebieha proces výberu dodávateľa - Energy Performance Contracting (EPC)
projekt v kombinácii s vlastnými zdrojmi financovania zameraný na celkovú rekonštrukciu
pre najnavštevovanejšiu polikliniku, ktorou štatisticky vychádza objekt bývalej Polikliniky –
JUH.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
490/2020
Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Spišský Hrušov
Stav realizácie
Uznesenie splnené. Vklad do katastra bol povolený dňa 29. 09. 2021.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
495/2020
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 224/2015
zo dňa 15. 06. 2015 s názvom: Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci
pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Stav realizácie
Uznesenie sa priebežne plní. So subjektom bol uzatvorený dodatok ku zmluve. Vzhľadom
k tomu, že termín splátky poskytnutej výpomoci je ku dňu 31. 12. 2022 a vzhľadom
na povahu uznesenia, sa navrhuje uznesenie sledovať k termínu 31. 12. 2022.
Uznesenie v plnení, navrhuje sa sledovať k termínu 31. 12. 2022.
Číslo a názov uznesenia
496/2020
Intenzita pomoci pre Strednú odbornú školu technickú a ekonomickú Jozefa Szakkayho Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Škola úspešne realizuje proces verejných obstarávaní na zaobstaranie technických
prostriedkov podľa plánovaného rozpočtu a plánu verejných obstarávaní a postupne čerpá
finančné prostriedky z riadiaceho orgánu, ktoré jej boli poskytnuté. Finančné prostriedky
na spolufinancovanie z rozpočtu Košického samosprávneho kraja zatiaľ neboli čerpané.
Implementácia projektu pokračuje bez problémov.
Uznesenie v plnení.

23. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 19. 02. 2021
Číslo a názov uznesenia
502/2021
Podpora Košického samosprávneho kraja iniciatíve „Diaľnica na Zemplín“
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Stav realizácie
Prebehli ďalšie pracovné stretnutia zo zástupcami Občianskeho združenia „Diaľnica
na Zemplín“ za účasti starostov obcí zo Zemplína, ako aj zo zástupcami Ukrajiny.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR pridelilo pre tento projekt splnomocnenca pre výstavbu
diaľnice D1 na Zemplín, s ktorým Košický samosprávny kraj intenzívne spolupracuje
a v spolupráci so zúčastnenými stranami sa pripravuje podklad pre štúdiu uskutočniteľnosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
510/2021
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školu a školské zariadenie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo v marci 2021 zmenu v sieti škôl
a školských zariadení, a to: vyradenie Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná a jej organizačných
zložiek - Gymnázium, SNP 607, Dobšiná a Stredná odborná škola techniky a služieb, Zimná
96, Dobšiná zo siete škôl a školských zariadení SR ku dňu 31. 08. 2021 a jej následné
zrušenie, a zaradenie Strednej odbornej školy techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná do siete
škôl a školských zariadení SR odo dňa 01. 09. 2021 a jej následné zriadenie.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
512/2021, 131/2018
Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného
plánu 2020 a Akčný plán na rok 2021
Program obnovy krajiny Košického kraja
Stav realizácie
V rámci schváleného akčného plánu na rok 2021 sa realizujú nasledovné aktivity: pokračuje
sa v projekte „OSA“, vyhlásenie súťaže „Voda nad zlato“ na školách a „Tid(y)Up“. Budujú
sa dažďové záhrady. Od februára 2021 sa realizuje medzinárodný projekt „CLIMADAM“
zameraný na klimatickú zmenu - adaptáciu a mitigáciu v Košickom kraji a v Zakarpatskej
oblasti Ukrajiny, realizujú sa aktivity projektu č. 1. Prebieha konzultácia spôsobov
participatívneho plánovania v oblasti adaptácie, komplexná štúdia integrovanej ochrany
povodia Roňavy a aktivita č. 2 príprava plánov týkajúcich sa cezhraničných prepojení verejnej
dopravy.
Uznesenia č. 512/2021 a 131/2018 sú v plnení.
Číslo a názov uznesenia
513/2021
Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji 2021 – 2030
Stav realizácie
Úrad Košického samosprávneho kraja požiadal Okresný úrad Košice o stanovisko,
či je potrebné dokument posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. zo stanoviska Okresného
úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie vyplýva, že je potrebné
toto hodnotenie zabezpečiť. V súčasnosti prebieha proces výberu zhotoviteľa hodnotenia.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
514/2021
Plán vodných rád Programu obnovy krajiny Košického kraja
Stav realizácie
Prebieha propagácia plánu a hľadajú sa možnosti financovania navrhovaných opatrení.
V rámci plánu bolo vypracovaných 6 štúdií na zadržiavanie vody v častiach obcí Rozhanovce,
Gemerská Panica, Žehra, Kazimír, Rakovec nad Ondavou a Jovsa. Prebieha zisťovanie
možností ich realizácie (majetkové pomery, financovanie).
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
515/2021
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školu a školské zariadenie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Uznesenie je splnené. Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
bola Výdajná školská jedáleň, Timonova 2, Košice ako súčasť Konzervatória, Timonova 2,
Košice vyradená ku dňu 31. 08. 2021 zo siete škôl a školských zariadení SR. V zmysle
§ 9 ods. 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bolo
uvedené školské zariadenie ku dňu 31. 08. 2021 zrušené.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
516/2021
Vodíková stratégia pre Košický kraj
Stav realizácie
Uznesenie je v plnení. Pripravujú sa podklady na schválenie dokumentu v zmysle zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Uznesenie v plnení.

24. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. 04. 2021 s pokračovaním 26. 04. 2021
Číslo a názov uznesenia
527/2021
Územný plán veľkého územného celku Košický kraj, preskúmanie 2021
Stav realizácie
V zmysle prijatého uznesenia z preskúmania platného Územného plánu veľkého územného
celku (ÚPN VÚC) Košický kraj, Úrad Košického samosprávneho kraja vypracoval Zadanie
pre spracovanie Zmien a doplnkov. Aktuálne prebieha príprava a zhromažďovanie podkladov
pre verejné obstarávanie na výber spracovateľa Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého
územného celku Košický kraj.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
528/2021
Spolufinancovanie projektu s názvom
„Ochrana a obnova biodiverzity v lesných
ekosystémoch Košického kraja – projekt č. 2“
Stav realizácie
Projekt bol podaný v rámci 29. výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku so zameraním na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich
služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru. Dňa 12. 08. 2021 bola žiadosť
o nenávratný finančný príspevok doplnená. V súčasnosti prebieha administratívna kontrola
doplnenej žiadosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
529/2021, 483/2020
Aktualizácia uznesenia č. 483/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja: „Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory
envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark
Kysak“
Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Projekt KlimaPark Kysak bol podaný zo strany Košického
samosprávneho kraja cez Operačný program Kvalita životného prostredia. Aktuálne prebieha
administratívne hodnotenie žiadosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
532/2021
Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Dňa 02. 07. 2021 bola predložená žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR na zaradenie elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení SR pre Strednú
odbornú školu techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, odo dňa
01. 09. 2021: Elokované pracovisko, Bystrany 46, 053 62, Bystrany ako súčasť Strednej
odbornej školy techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves.
Uznesenie splnené.

25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 28. 06. 2021
Číslo a názov uznesenia
537/2021
Personálna zmena v Dobrovoľníckom centre Košického kraja
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Stav realizácie
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja navrhlo Ing. Vladimíra Pauca, povereného
riadením Odboru sociálnych vecí za stáleho člena predsedníctva Dobrovoľníckeho centra
Košického kraja. Pripravuje sa zasadnutie Valného zhromaždenia, kde sa potvrdí
vymenovanie Ing. Pauca za stáleho člena.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
542/2021
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Uznesenie splnené. Predseda komisie podpísal rozhodnutie, ktorým sa konanie proti
poslancovi zastavilo a následne bolo rozhodnutie doručované v súlade s čl. 9 ods. 5 ústavného
zákona. Rozhodnutie bolo doručené predsedovi Košického samosprávneho kraja, tomu,
na koho podnet sa konalo a v prípade poslanca, proti ktorému bolo konanie smerované,
sa zásielka vrátila neprevzatá v odbernej lehote. Podľa § 24 ods. 2 Správneho poriadku
sa písomnosť považuje za doručenú dňom 05. 08. 2021.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
543/2021
Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19
Stav realizácie
Kompletná finančná správa bola súčasťou materiálu predloženého na augustovom
Zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
547/2021
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
na obdobie 2. polroka 2021
Stav realizácie
Uznesenie priebežne plnené. Kontroly budú vykonávané podľa plánu pri súčasnom
dodržiavaní Pravidiel kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja. Vzhľadom na povahu uznesenia, navrhuje sa uznesenie sledovať
k termínu február 2022.
Uznesenie v plnení, navrhuje sa sledovať k termínu február 2022.
Číslo a názov uznesenia
548/2021
Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
Stav realizácie
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra bolo zrealizované. Voľba hlavného kontrolóra
sa uskutočnila tajným hlasovaním poslancov na 26. zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja dňa 23. 08. 2021
Uznesenie splnené.
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Číslo a názov uznesenia
549/2021
Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky
2021 – 2025 (2030)
Stav realizácie
V plnení. V rámci realizácie napĺňania koncepčných opatrení bolo oslovených 50 zástupcov
organizácií pracujúcich s mládežou v rámci rozdelenia úloh a aktivít. Plán realizácie
jednotlivých opatrení bol ukončený ku dňu 30. 09. 2021. Opatrenia vyplývajúce pre stredné
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja boli zakomponované
do pedagogicko-organizačných pokynov zaslaných riaditeľom stredných škôl a školských
zariadení v auguste 2021 s cieľom ich implementácie do plánu práce jednotlivých škôl
a školských zariadení. Školám bola zaslaná výzva v rámci zapojenia sa do programov
zameraných na finančnú gramotnosť a podnikanie (Junior Achievement – 45 zapojených
stredných škôl; Rozbehni sa! – ešte prebieha prihlasovanie), ale aj programov zameraných na
sebarozvoj (DofE). Školám sú priebežne zasielané ponuky ohľadom zapájania sa do súťaží
a aktivít.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
550/2021
Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom
kraji 2021 – 2025 „VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT, VZDELÁVAME PRE PRAX“
Stav realizácie
V procese plnenia. Regionálna stratégia je spracovaná na obdobie piatich rokov. V súlade
so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave bude v spolupráci
s inštitúciami podľa § 28 ods. 3 písm. b) až f) každoročne aktualizovaná podľa analýz
a prognóz o vývoji trhu práce a po prerokovaní v Krajskej rade odborného vzdelávania
a prípravy v Košickom samosprávnom kraji a rade vlády v termíne 31. október. Regionálna
stratégia vychádza zo šiestich kľúčových priorít zameraných na: optimalizáciu a stabilizáciu
siete stredných škôl v Košickom samosprávnom kraji, aktívne školy – posilnenie vnútorných
kapacít stredných škôl Košického samosprávneho kraja, partnerstvá škôl v Košickom
samosprávnom kraji – NETWORKING, digitálnu transformáciu stredných škôl v Košickom
samosprávnom kraji, školy s inkluzívnym vzdelávaním v Košickom samosprávnom kraji,
zelené školy v Košickom samosprávnom kraji. Aktivity vyplývajúce z napĺňania špecifických
cieľov a opatrení v kľúčových prioritách budú plánované pre každý školský rok samostatne,
vyhodnocované v súlade s hodnotami v merateľných ukazovateľoch a uverejňované pre školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
v pedagogicko-organizačných pokynoch. Pre školský rok 2021/2022 bolo v pedagogickoorganizačných pokynoch zverejnených 16 úloh vyplývajúcich zo schválenej regionálnej
stratégie v Košickom samosprávnom kraji.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
551/2021
Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
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Stav realizácie
Uznesenie bolo splnené. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodnutím
zo dňa 12. 07. 2021 zaradilo Elokované pracovisko, Teplická 213, Štítnik do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky ako súčasť Strednej odbornej školy technickej,
Hviezdoslavova 5, Rožňava odo dňa 01. 09. 2021.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
552/2021
Regionálna inovačná stratégia Košického kraja
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Úrad Košického samosprávneho kraja sa aktívne podieľa
na implementácií Regionálnej inovačnej stratégie. Pripravuje sa skrátená verzia Regionálnej
inovačnej stratégie v slovenskom a anglickom jazyku. Uskutočnila sa diskusia ohľadom
ďalšej implementácie. Ide o strategický dokument, ktorého sledovanie sa navrhuje v ročnom
intervale k termínu október bežného roka.
Uznesenie v plnení, navrhuje sa sledovať v ročnom intervale k termínu október bežného roka.
Číslo a názov uznesenia
553/2021
Založenie a vstup Košického samosprávneho kraja do Inovačného centra Košického kraja
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Bol podaný návrh na registráciu Inovačného centra Košického kraja
na Okresný úrad v Košiciach.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
554/2021
Založenie a vstup Košického samosprávneho kraja do Košického klastra nového priemyslu
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Bol podaný návrh na registráciu Košického klastra nového priemyslu
na Okresný úrad v Košiciach.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
555/2021
Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja
Stav realizácie
Úrad Košického samosprávneho kraja pripravuje nový Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja Košického kraja/Integrovanej územnej stratégie. Z tohto dôvodu
sa navrhuje uznesenie sledovať v polročnom intervale.
Uznesenie v plnení, navrhuje sa sledovať v polročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
559/2021
Ukončenie nájmu k pozemkom a stavbám v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s.
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Stav realizácie
Uznesenie je v štádiu realizácie. Návrh dodatku k nájomnej zmluve, ktorým sa ukončí nájom
k predmetným pozemkom a stavbám, bol zaslaný nájomcovi na pripomienkovanie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
560/2021
Ukončenie nájmu nebytových priestorov v nájme spoločnosti IDS Východ, s. r. o.
Stav realizácie
Uznesenie splnené. Zmluva o nájme bola ukončená k termínu 31. 08. 2021.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
562/2021
Zmena účelového určenia budovy na Továrenskej ulici č. 3 v Košiciach
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Zmenu účelového určenia budovy je potrebné zapísať v katastri
nehnuteľností na základe rozhodnutia stavebného úradu o povolení zmeny v užívaní stavby.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
564/2021
Ukončenie nájmu k pozemku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. a jeho prevod
do vlastníctva mesta Spišská Nová Ves
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Návrh dodatku k nájomnej zmluve, ktorým sa ukončí nájom
k novovytvorenému pozemku je v štádiu pripomienkovania. Kúpna zmluva je v štádiu
pripomienkovania.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
565/2021
Nájom nebytových priestorov na Továrenskej ulici č. 3 v Košiciach pre občianske združenie
STROJ
Stav realizácie
Uznesenie splnené. Zmluva o nájme nebytového priestoru bola uzatvorená s účinnosťou
od 01. 09. 2021.
Uznesenie splnené.

26. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. 08. 2021
Číslo a názov uznesenia
567/2021
Poskytnutie finančného príspevku pre Juhomoravský kraj ako humanitárnej pomoci
na zmiernenie škodlivých následkov na zdraví, majetku a životnom prostredí
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Stav realizácie
V procese realizácie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
568/2021
Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Volebná komisia zložená zo zástupcov poslaneckých klubov bola zriadená pre vykonanie
tajnej voľby hlavného kontrolóra. Volebná komisia dohliadala na priebeh tajnej voľby
hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutočnila dňa 23. 08. 2021, spísala zápisnicu o výsledku
voľby hlavného kontrolóra. Predseda volebnej komisie informoval zastupiteľstvo o výsledku
voľby na augustovom zasadnutí.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
569/2021
Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
So zvoleným hlavným kontrolórom Ing. Jozefom Hudákom bola uzatvorená pracovná zmluva
dňa 24. 08. 2021. Hlavný kontrolór nastúpil do pracovného pomeru dňa 24. 08. 2021.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
570/2021
Finančné vysporiadanie investícií nájomcu BONA FIDE, o. z.
Stav realizácie
Uznesenie v štádiu realizácie. Dohoda o započítaní vzájomných práv a pohľadávok je
v štádiu podpisovania.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
571/2021
Uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru pre účely Knižnice pri Kultúrnom centre
Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci
Stav realizácie
Dňa 14. 09. 2021 bola uzatvorená zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2021
s prenajímateľom Júliusom Orehovským so sídlom Leles 178, 076 84 Leles. Zmluva bola
zverejnená na webovom sídle Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia dňa 14. 09. 2021.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
572/2021
Výpožička nebytových priestorov na Bačíkovej ulici č. 7 v
Východ, s. r. o.
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Košiciach pre IDS

Stav realizácie
Zmluva o výpožičke bola uzatvorená
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
573/2021
Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
spolu s aktualizovaným znením bol zverejnený na webovej stránke KSK k termínu
30. 09. 2021.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
574/2021
Prevod vlastníctva pozemkov v Dobšinej
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Mesto Dobšiná pripravuje materiál na schválenie kúpy
do zastupiteľstva. Súčasne sa pripravuje sa návrh kúpnej zmluvy.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
575/2021
Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice novej generácie Michalovce, a. s.
Stav realizácie
Personálna zmena v Dozornej rade bola oznámená listom Nemocnici novej generácie
Michalovce, a. s.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
576/2021
Zrušenie Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná s organizačnými zložkami Gymnázium, SNP
607, Dobšiná a Stredná odborná škola techniky a služieb, Zimná 96, Dobšiná v súvislosti
s procesom optimalizácie a stabilizácie siete stredných škôl v Košickom samosprávnom kraji
Stav realizácie
Škola bola ku dňu 31. 08. 2021 zrušená, všetky potrebné úkony ku zrušeniu boli splnené,
Stredná odborná škola techniky a služieb obdržala nový Dodatok ku zriaďovacej listine.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
577/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Strednej
odbornej školy techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná
Stav realizácie
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Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 01. 09. 2021 zverejnením na webovej
stránke Košického samosprávneho kraja a úradnej tabuli. Zároveň bolo zaslané krajskej
prokutúre a všetkým obciam a mestám v Košickom kraji.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
578/2021
Návrh na vyradenie zmarených investícií dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného
majetku Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Uznesenie splnené. Zmarené investície boli zaúčtované.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
581/2021
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021
Stav realizácie
Uznesenie splnené. Úprava rozpočtu na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja a Úrad Košického samosprávneho kraja bola vykonaná v zmysle
schváleného uznesenia
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
582/2021, 479/2020
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 479/2020
zo dňa 14. 12. 2020 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných
investičných akcií vo výške 5 miliónov eur
Stav realizácie
Dňa 23. 08. 2021 bolo doručené Košickému samosprávnemu kraju oznámenie
od Československej obchodnej banky, a. s. (ČSOB), v ktorom zmenila podmienky
financovania. Tieto podmienky sú v rozpore so schváleným uznesením. Na základe toho bola
oslovená Slovenská sporiteľňa, a. s. Momentálne prebieha vzájomné pripomienkovanie
úverovej zmluvy.
Uznesenie v plnení.
Košice, 12. 10. 2021
Spracovala na základe podkladov z jednotlivých
odborov a oddelení Úradu KSK: Mária Rogozinská

33

