Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za II. polrok 2021
Informácia o plnení uznesení sa predkladá zastupiteľstvu v zmysle § 62 ods. 2 Rokovacieho
poriadku Zastupiteľstva KSK, ako polročná informácia so štatistickým stavom uznesení
z II., III., IV. a V. volebného obdobia.
V zmysle uznesenia č. 164/2019 schváleného na 10. zasadnutí zastupiteľstva dňa 25. 02. 2019
sa vo vyhodnocujúcej informácii predkladá prehľad o stave plnenia uznesení z II., III. a IV.
volebného obdobia v ročnom intervale k februáru bežného roka.
V predloženej informácii o plnení uznesení nie sú uvedené uznesenia piateho volebného
obdobia, ktorých sledovanie bolo schválené v iných intervaloch. Týchto uznesení je 8.
Z hľadiska prehľadu sa neuvádzajú uznesenia, ktorými zastupiteľstvo odsúhlasilo v úvode
rokovania zmeny, doplnenie a schválenie celkového programu. Rovnako nie sú v informácii
uvádzané uznesenia, ktorými zobralo na vedomie informatívne správy a splnené uznesenia
V. volebného obdobia uvedené v mesačných informáciách o plnení uznesení prerokovaných
do 28. zasadnutia zastupiteľstva dňa 13. 12. 2021.
Štatistický prehľad uznesení za II. volebné obdobie je uvedený na strane 8, za III. volebné
obdobie je štatistický prehľad uvedený na strane 14, za IV. volebné obdobie na strane 16
a za V. volebné obdobie je štatistický prehľad uvedený na strane 25.

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

II. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
r. 2005 – 2009
V tomto volebnom období na 27. zasadnutiach zastupiteľstva bolo prijatých spolu 765
uznesení. Z tohto počtu:
 uznesenia na vedomie – 170
 uznesenia evidenčne vedené ako splnené – 504
 uznesenia v stave realizácie – 4
 uznesenia zrušené – 42
 uznesenia vypustené zo sledovania – 45.
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1. Prehľad splneného uznesenia

25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. 06. 2009
Číslo a názov uznesenia
650/2009
Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu projektu "SK0108-Rekonštrukcia
kaštieľa v areáli DSS Prakovce-Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterap./rehab. centra"
a vytvorenie fondu na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK
Spôsob splnenia
Uznesenie splnené. Projekt bol ukončený v roku 2011. Od roku 2012 do roku 2022 bol
vytvorený fond na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK v zmysle
schváleného uznesenia. Od roku 2022 nie je potrebné vykonávať prevody na uvedenom
fonde. Posledný prevod bol zrealizovaný v roku 2021.
Uznesenie splnené.
2. Prehľad uznesení v realizácii

19. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 27. 08. 2008
Číslo a názov uznesenia
487/2008
Koncepcia rozvoja informačných systémov Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Koncepcia rozvoja informačných systémov KSK v zmysle uznesenia, obsahuje návrh rozvoja
IS KSK, jeho HW a SW architektúry, ktorá spĺňa ustanovenia zákona č. 275/2006 Z. z.
o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 678/2006 Z. z. Od roku 2008 došlo k naplneniu rozvoja informačných systémov
KSK realizáciou projektu pre informatizáciu spoločnosti - Elektronizácia služieb VUC KSK.
Následne bola HW a SW infraštruktúra modifikovaná vo svetle zmien spomínaných zákonov,
inovácií administratívnych procesov úradu a inovácií informačných technológií. Aktuálne
prebieha inventarizácia aktív, ktorá bude zdokumentovaním súčasného stavu. Tento stav,
aktuálne požiadavky na inováciu vnútorných procesov úradu, rovnako ako aj požiadavky
zákona č. 9/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti povedú k vypracovaniu konceptov
pre poskytovanie IKT služieb. Využitím dostupných inovovaných IKT technológií
a prevádzkových procesov dôjde k zvýšeniu kvality IKT služieb, zvýšeniu ochrany
elektronických dát a informácií, a k zníženiu prevádzkových nákladov. Cieľom je stabilizácia
a zlepšenie IKT služieb.
Uznesenie v plnení.

24. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 27. 04. 2009
Číslo a názov uznesenia
624/2009, 77/2010, 433/2012
Návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
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Analýza možnosti uplatnenia systému EPC pri zabezpečovaní energetickej úspornosti budov
škôl a školských zariadení
Služba na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie (TE)
na školách a školských zariadeniach v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
a dosiahnutie hmotného prospechu a výhody pre verejného obstarávateľa
Stav realizácie
Vo veci Rámcovej zmluvy o energetických službách a o prevádzke a údržbe energetických
zariadení uzatvorenej medzi Košickým samosprávnym krajom a Veolia Energia Komfort
Košice, a. s. prebieha súdne konanie vedené na Okresnom súde Bratislava V., ktoré bolo
prerušené na návrh KSK zo dňa 20. 07. 2021. Dôvodom podania návrhu na prerušenie
konania bola skutočnosť, že medzi zmluvnými stranami prebiehali rokovania, ktorých cieľom
bolo mimosúdne urovnanie sporu. Do septembra 2021 prebiehali rozsiahle rokovania
za účasti právnych zástupcov obidvoch zmluvných strán. V zmysle záverov kontroly
NKÚ SR, týkajúcej sa kontroly Tepelného hospodárstva škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, bol pripravený návrh dodatku, ktorý riešil všetky slabé
miesta zmluvy, na ktoré kontrola upozornila. Dodatok reflektoval na zmenu legislatívy, ktorá
nastala počas trvania zmluvy, pripomienok riaditeľov stredný škôl a technických pripomienok
Oddelenia energetiky Úradu KSK. Všetky uvedené skutočnosti boli implementované
v návrhu dodatku. Avšak spoločnosť Veolia Energia Komfort Košice, a. s., predložený návrh
dodatku neakceptovala a protinávrh spoločnosti Veolia nebol akceptovaný zo strany KSK,
preto k podpisu dodatku nedošlo. Z uvedených dôvodov podal KSK návrh na pokračovanie
v súdnom konaní. Z vyhodnotenia plnenia rámcovej zmluvy a individuálnych zmlúv
o energetických službách za rok 2020 vyplýva, že spoločnosť Veolia Energia Komfort
Košice, a. s. v roku 2020 uskutočnila celkovo 742 zásahov. Priemerný počet zásahov na školu
bol 11. Z toho bežných opráv bolo 597 zásahov a havarijných bolo 145 zásahov. Z celkového
počtu zásahov bolo 98,38 % ukončených v roku 2020. Zo zoznamu zrealizovanej preventívnej
údržby v kotolniach, strojovniach a OST vieme vyčítať, že bola prevedená kontrola
funkčnosti hlavných zariadení kotolne, kontrola plynovej časti, kontrola doregulačnej stanice
plynu, rozvodov plynu a armatúr na ich funkčnosť a tesnosť, kontrola regulácie a elektro
časti, kontrola funkčnosti snímačov, ich vyčistenie, kontrola ich upevnenia a kontrola prenosu
dát, kontrola regulácie a nastavenie údajov, kontrola elektroinštalácie a GSM brány, realizácia
skúšok, skúšobná prevádzka a kontrola funkčnosti technológie, realizácia všeobecných
činností ako odpojenie nepotrebných zariadení v tlakovom celku, obhliadka a kontrola
funkčnosti prídavných zariadení (kompresor, vetrací ventilátor, osvetlenie), doplnenie
meračov - manometre, teplomery, vyčistenie a povysávanie priestoru od odpadov a prachu,
sklady a skladové zásobníky palív - kontrola, vyčistenie a údržba. Významná údržba a opravy
boli prevedené v 20 školských zariadeniach, medzi ktoré patrili nasledovné druhy opravy:
výmena gamatiek, výmena radiátorov, odstraňovanie únikov teplej úžitkovej vody, výmena
ekvitermických regulátorov, výmeny riadiacich systémov kotolní, výmena prietokových
ohrievačov, výmena pecí na drevo, oprava tepelných čerpadiel, či spracovanie projektových
dokumentácií. Čo sa týka úspory a nadúspory primárnej energie v roku 2020, tak celkové
úspory primárnej energie v technických jednotkách boli 29,9 %. Garantované celkové úspory
primárnej energie v technických jednotkách boli 19,0 %, nadúspora primárnej energie
v technických jednotkách bola 10,9 %, nadúspora primárnej energie v technických jednotkách
bola 5 670 401 kWh, ½ nadúspora primárnej energie v technických jednotkách bola
2 835 200 kWh a ½ nadúspora primárnej energie vo finančnom vyjadrení bola vo výške
122 141,47 € s DPH. ½ nadúspory boli použité na zlepšenie technického stavu zariadení
tepelného hospodárstva škôl a školských zariadení a to v roku 2020 v školských zariadeniach:
SOŠ, Učňovská 5, Košice-Šaca, Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná, SOŠ, Hlavná 54,
Moldava nad Bodvou, SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves, SOŠ, Janka Kráľa 25,
Veľké Kapušany, Škola úžit. Výtv., Jakobyho 15, Košice (uč. Rum.) V Júni 2021 Slovenská
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inovačná a energetická agentúra, ako nezávislí orgán štátnej správy, doručila odborné
stanovisko k vyhodnoteniu úspor energií v hodnotenom roku 2020 oproti referenčnému roku
2009, na základe článku 4 rámcovej zmluvy, iba v technických jednotkách ako každoročne
v doterajšom období. Agentúra potvrdila správnosť uvedených úspor uvedených
vo vyhodnotení plnenia rámcovej zmluvy.
Uznesenia v plnení.
Číslo a názov uznesenia
626/2009
Vytvorenie Fondu udržateľnosti k projektu SK 0138 - Obnoviteľné zdroje energie na školách
Stav realizácie
V roku 2021 boli finančné prostriedky prevedené do fondu udržateľnosti projektu
dňa 05. 02. 2021 vo výške 16 682,38 €. Stav na účte po tomto prevode je 149 648,72 €.
Prevod v tomto roku bude realizovaný podobne ako v minulom roku, pravdepodobne
v priebehu februára.
Uznesenie v plnení.

26. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 24. 08. 2009
Číslo a názov uznesenia
729/2009
Koncepcia merania hmotnosti a nápravových zaťažení cestných vozidiel na cestách
II. a III. triedy vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Správa ciest KSK sa problematikou váženia vozidiel zaoberala v roku 2021. Predmetom
analýzy bola vecná/obsahová potreba pre samotný výkon kontrolných vážení vlastnými
prostriedkami, ďalej časová a nákladová efektivita alternatív výkonu váženia vlastnými
prostriedkami a službou od externého partnera. Z pohľadu nákladovej efektivity sa dodávka
služby pohybuje v intervale od – 40% do + 24%. V danom pohľade má primárny vplyv
frekvencia vykonávaných meraní (1 alebo 2 x týždenne). Tento parameter Správa ciest KSK
nemá pod kontrolou, pretože pri kontrolných váženiach je nevyhnutná súčinnosť s Policajným
zborom SR. Z pohľadu časovej efektivity sú obe alternatívy rovnocenné. Doba výkonu meraní
je však na veľmi nízkej úrovni, dosahuje len 2 až 4 % ročného časového fondu. Správa ciest
KSK spolu so zriaďovateľom spolupracujú na projekte online váženia a kamerového
monitoringu vozidiel v kľúčových bodoch ciest II. a III. triedy. Uvedené systémové riešenie
je vysokoefektívne, pretože vytvorí predpoklad na takmer 100% pokrytie ročného časového
fondu. Z vyššie uvedených dôvodov si Správa ciest bude v roku 2022 plniť svoju zákonnú
povinnosť v oblasti váženia vozidiel v spolupráci s externým partnerom.
Uznesenie v plnení.
3. Prehľad zrušených uznesení
Por.
Číslo
1.
2.
3.
4.

Zrušené uznesenia zastupiteľstva
6 z 1. Zasadnutia zo dňa 09.01.2006
34 z 2. Zasadnutia zo dňa 06. 02. 2006
35 z 2. Zasadnutia zo dňa 06. 02. 2006
73 zo 4. Zasadnutia zo dňa 03. 04. 2006
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Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktoré zrušilo uznesenie
341/2007 zo dňa 29. 10. 2007
341/2007 zo dňa 29. 10. 2007
341/2007 zo dňa 29. 10. 2007
611/2009 zo dňa 16. 02. 2009

Por.
Číslo
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Zrušené uznesenia zastupiteľstva
77 z 5. Zasadnutia zo dňa 01. 06. 2006
78 z 5. Zasadnutia zo dňa 01. 06. 2006
260 z 11. Zasadnutia zo dňa 16. 04. 2007
265 z 11. Zasadnutia zo dňa 16. 04. 2007
294 z 12. Zasadnutia zo dňa 11. 06. 2007
313 z 13. Zasadnutia zo dňa 27. 08. 2007
315 z 13. Zasadnutia zo dňa 27. 08. 2007
352 zo 14. Zasadnutia zo dňa 29. 10. 2007
368 z 15. Zasadnutia zo dňa 10. 12. 2007
410 zo 17. Zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
433 zo 17. Zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
438 zo 17. Zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
440 zo 17. Zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
536 z 20. Zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
537 z 20. Zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
542 z 20. Zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
575 z 22. Zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
582 z 22. Zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
595 z 23. Zasadnutia zo dňa 16. 02. 2009
637 z 24. Zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009
651 z 25. Zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
668 z 25. Zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
669 z 25. Zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
670 z 25. Zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
671 z 25. Zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
672 z 25. Zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
674 z 25. Zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
675 z 25. Zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
676 z 25. Zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
677 z 25. Zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
678 z 25. Zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
717 z 26. Zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
719 z 26. Zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
740/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
741 z 26. Zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
743 z 26. Zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
746 z 26. Zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
751 z 27. Zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009

Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktoré zrušilo uznesenie
202/2006 zo dňa 11. 12. 2006
201/2006 zo dňa 11. 12. 2006
437/2008 zo dňa 28. 04. 2008
373/2007 zo dňa 10. 12. 2007
371/2007 zo dňa 10. 12. 2007
471/2008 zo dňa 23. 06. 2008
541/2008 zo dňa 27. 10. 2008
438/2008 zo dňa 28. 04. 2008
396/2008 zo dňa 18. 02. 2008
317/2016 zo dňa 22. 02. 2016
634/2009 zo dňa 27. 04. 2009
584/2008 zo dňa 08. 12. 2008
117/2010 zo dňa 28. 06. 2010
633/2009 zo dňa 27. 04. 2009
747/2009 zo dňa 24. 08. 2009
194/2010 zo dňa 06. 12. 2010
692/2009 zo dňa 22. 06. 2009
610/2009 zo dňa 16. 02. 2009
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
747/2009 zo dňa 24. 08. 2009
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
490/2017 zo dňa 10. 04. 2017
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
762/2009 zo dňa 12. 10. 2009
563/2021 zo dňa 28. 06. 2021
118/2010 zo dňa 28. 06. 2010
117/2010 zo dňa 28. 06. 2010
169/2010 zo dňa 18. 10. 2010
129/2014 zo dňa 13. 10. 2014

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

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

2.
3.

66/2006 zo 4. zasadnutia zo dňa 03. 04. 2006
67/2006 zo 4. zasadnutia zo dňa 03. 04. 2006
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Číslo
uznesenia,
ktorým
súhlasilo vypustiť zo sledovania
uznesenie
Projekt nebol schválený (august
2006, 7. rokovanie 28. 08. 2006).
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
354/2007 zo dňa 10. 12. 2007

Por. Vypustené uznesenia zo sledovania
číslo
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

204/2006 z 9. zasadnutia zo dňa 11. 12. 2006
218/2007 z 10. zasadnutia zo dňa 26. 02. 2007
220/2007 z 10. zasadnutia zo dňa 26. 02. 2007
221/2007 z 10. zasadnutia zo dňa 26. 02. 2007
282/2007 z 12. zasadnutia zo dňa 11. 06. 2007
362/2007 z 15. zasadnutia zo dňa 10. 12. 2007
384/2008 zo 16. zasadnutia zo dňa 18. 02. 2008
389/2008 zo 16. zasadnutia zo dňa 18. 02. 2008
415/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
416/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
417/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
418/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
419/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
420/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
421/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
422/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
423/2008 zo 17. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2008
453/2008 z 18. zasadnutia zo dňa 23. 06. 2008
454/2008 z 18. zasadnutia zo dňa 23. 06. 2008
484/2008 z 19. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2008
525/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
526/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
527/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
528/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
530/2008 z 20. zasadnutia zo dňa 27. 10. 2008
560/2008 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
565/2008 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
574/2008 z 22. zasadnutia zo dňa 08. 12. 2008
593/2009 z 23. zasadnutia zo dňa 16. 02. 2009
621/2009 z 24. zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009
623/2009 z 24. zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009
643/2009 z 24. zasadnutia zo dňa 27. 04. 2009
654/2009 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
656/2009 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
662/2009 z 25. zasadnutia zo dňa 22. 06. 2009
714/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
716/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
727/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
728/2009 z 26. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2009
755/2009 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009
761/2009 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009
763/2009 z 27. zasadnutia zo dňa 12. 10. 2009
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Číslo
uznesenia,
ktorým
súhlasilo vypustiť zo sledovania
uznesenie
13/2010 zo dňa 08. 02. 2010
401/2008 zo dňa 28. 04. 2008
627/2013 zo dňa 21. 10. 2013
443/2008 zo dňa 23. 06. 2008
15/2018 zo dňa 07. 03. 2018
15/2018 zo dňa 07. 03. 2018
13/2010 zo dňa 08. 02. 2010
509/2008 zo dňa 27. 10. 2008
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
645/2009 zo dňa 22. 06. 2009
242/2015 zo dňa 24. 08. 2015
503/2012 zo dňa 17. 12. 2012
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
138/2018 zo dňa 17. 12. 2018
15/2018 zo dňa 07. 03. 2018
551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
551/2008 zo dňa 08. 12. 2008
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
367/2012 zo dňa 20. 02. 2012
750/2009 zo dňa 12. 10. 2009
202/2011 zo dňa 21. 02. 2011
334/2020 zo dňa 24. 02. 2020
201/2015 zo dňa 20. 04. 2015
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
557/2017 zo dňa 23. 10. 2017
220/2015 zo dňa 15. 06. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
311/2016 zo dňa 22. 02. 2016
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011

III. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
r. 2009 – 2013
V tomto volebnom období na 25. zasadnutiach zastupiteľstva bolo prijatých spolu 637
uznesení. Z tohto počtu:
 uznesenia na vedomie – 187
 uznesenia evidenčne vedené ako splnené – 390
 uznesenia v stave realizácie – 4
 uznesenia zrušené – 25
 uznesenia vypustené zo sledovania – 31.
1. Prehľad splneného uznesenia

7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 06. 12. 2010
Číslo a názov uznesenia
182/2010
Investičný profil Košického samosprávneho kraja
Spôsob splnenia
V rámci spolupráce v oblasti podpory Investičného profilu Košického kraja boli realizované
viaceré pracovné stretnutia s predstaviteľmi ako SARIO, SOPK. Na stretnutiach boli
prezentované možnosti rozvoja spolupráce s KSK, aktuálne podporné programy pre
podnikateľské subjekty a možnosti spoločnej prezentácie Investičného profilu Košického
kraja na zahraničných podujatiach. Uznesenie bolo splnené, materiál bol prezentovaný na
domácich aj zahraničných podujatiach (napr. v Ruskej federácii na Hospodárskom fóre
v Krasnoyarsku v roku 2012, na stretnutí s obchodných radcom čínskeho veľvyslanectva,
na Slovenskej kooperačnej burze s medzinárodnou účasťou, Inovačnom fóre v Lunde).
Uznesenie splnené.
2. Prehľad uznesenia v realizácii

9. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 18. 04. 2011
Číslo a názov uznesenia
238/2011
Koncepcia rozvoja kreatívnej ekonomiky v Košickom samosprávnom kraji
Stav realizácie
Zámerom koncepcie bolo prostredníctvom navrhnutých opatrení a aktivít vytvoriť podmienky
pre rozvoj kreatívnej ekonomiky a kreatívnych miest v Košickom kraji. Opatrenia
ako zabezpečenie kvality modernej – multimediálnej infraštruktúry a služieb kultúrnych
inštitúcií, podpora rozvoja kreatívnych a podnikateľských znalostí a zručností jednotlivcov,
ale aj kreatívnych tímov, podpora tvorby kreatívnych a inovatívnych produktov a služieb
kreatívnej ekonomiky vrátane kreatívnych sietí by mali byť zabezpečené cez pripravované
Kreatívne centrum KSK.
Uznesenie v plnení.
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3. Prehľad zrušených uznesení
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Zrušené uznesenia zastupiteľstva

Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktoré zrušilo uznesenie
44/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
500/2012 zo dňa 22. 10. 2012
69/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
70/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
71/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
72/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
73/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
42/2014 zo dňa 24. 02. 2014
75/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
86/2014 zo dňa 30. 06. 2014
98/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010
410/2012 zo dňa 16. 04. 2012
120/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010 356/2011 zo dňa 12. 12. 2011
143/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
524/2013 zo dňa 25. 02. 2013
258/2011 z 9. zasadnutia zo dňa 18. 04. 2011
475/2012 zo dňa 27. 08. 2012
269/2011 z 10. zasadnutia zo dňa 20. 06. 2011 380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
298/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011 528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
299/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011 528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
300/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011 528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
301/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011 528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
302/2011 z 11. zasadnutia zo dňa 22. 08. 2011 528/2013 zo dňa 25. 02. 2013
341/2011 z 12. zasadnutia zo dňa 17. 10. 2011 420/2012 zo dňa 16. 04. 2012
418/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012 499/2012 zo dňa 22. 10. 2012
450/2012 zo 16. zasadnutia zo dňa 25. 06. 2012 161/2018 zo dňa 17. 12. 2018
475/2012 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2012 616/2013 zo dňa 26. 08. 2013
476/2012 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2012 594/2013 zo dňa 24. 06. 2013
500/2012 z 18. zasadnutia zo dňa 22. 10. 2012 617/2013 zo dňa 26. 08. 2013
616/2013 z 23. zasadnutia zo dňa 26. 08. 2013 267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
635/2013 z 25. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2013 161/2018 zo dňa 17. 12. 2018

4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania
Por. Vypustené uznesenia zo sledovania
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

11/2009 z ust. zasadnutia zo dňa 14. 12. 2009
21/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
29/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
30/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
31/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
32/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
33/2010 z 2. zasadnutia zo dňa 08. 02. 2010
67/2010 z 3. zasadnutia zo dňa 19. 04. 2010
103/2010 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 06. 2010
133/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
134/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
136/2010 z 5. zasadnutia zo dňa 30. 08. 2010
161/2010 zo 6. zasadnutia zo dňa 18. 10. 2010
162/2010 zo 6. zasadnutia zo dňa 18. 10. 2010
165/2010 zo 6. zasadnutia zo dňa 18. 10. 2010
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Číslo
uznesenia,
ktorým
súhlasilo vypustiť zo sledovania
uznesenie
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
150/2010 zo dňa 18. 10. 2010
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
93/2010 zo dňa 28. 06. 2010
225/2011 zo dňa 18. 04. 2011
124/2010 zo dňa 30. 08. 2010
548/2013 zo dňa 29. 04. 2013
150/2010 zo dňa 18. 10. 2010
319/2011 zo dňa 17. 10. 2011
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
319/2011 zo dňa 17. 10. 2011

Por. Vypustené uznesenia zo sledovania
číslo
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

223/2011 z 8. zasadnutia zo dňa 21. 02. 2011
236/2011 z 9. zasadnutia zo dňa 18. 04. 2011
331/2011 z 12. zasadnutia zo dňa 17. 10. 2011
393/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
396/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
397/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
401/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
402/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
403/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
404/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
414/2012 z 15. zasadnutia zo dňa 16. 04. 2012
438/2012 zo 16. zasadnutia zo dňa 25. 06. 2012
467/2012 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2012
559/2013 z 21. zasadnutia zo dňa 29. 04. 2013
609/2013 z 23. zasadnutia zo dňa 26. 08. 2013
624/2013 z 24. zasadnutia zo dňa 30. 09. 2013

Číslo
uznesenia,
ktorým
súhlasilo vypustiť zo sledovania
uznesenie
380/2012 zo dňa 16. 04. 2012
557/2017 zo dňa 23. 10. 2017
454/2012 zo dňa 27. 08. 2012
311/2016 zo dňa 22. 02. 2016
311/2016 zo dňa 22. 02. 2016
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
271/2015 zo dňa 19. 10. 2015
524/2013 zo dňa 25. 02. 2013
627/2013 zo dňa 21. 10. 2013
627/2013 zo dňa 21. 10. 2013
289/2015 zo dňa 07. 12. 2015
289/2015 zo dňa 07. 12. 2015
49/2014 zo dňa 28. 04. 2014

IV. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
r. 2013 – 2017
V tomto volebnom období na 25. zasadnutiach zastupiteľstva bolo prijatých spolu 575
uznesení. Z tohto počtu:
 uznesenia na vedomie – 178
 uznesenia evidenčne vedené ako splnené – 335
 uznesenia v stave realizácie – 23
 uznesenia zrušené – 30
 uznesenia vypustené zo sledovania – 8
 nepodpísané uznesenie – 1 uznesenie č. 457/2017 – Informácia o rekonštrukcii mosta
547-020 cez vodnú nádrž Ružín v zmysle § 16 ods. 4 č. 302/2001 Z. z. predseda Košického
samosprávneho kraja využil svoje právo a uznesenie nepodpísal.
1. Prehľad splnených uznesení

12. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 24. 08. 2015
Číslo a názov uznesenia
250/2015
Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji
Spôsob splnenia
Koncepcia Cestovnej mapy riadenej migrácie bola vytvorená. Úrad KSK implementoval
projekt Projekt KapaCITY, ktorý bol ukončený v marci 2021. Spolupráca s organizáciami:
Liga za ľudské práva, o.z., Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Marginal, o.z., Nadácia
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Milan Šimečku pokračuje. Vzhľadom na to, že uznesenie bolo splnené, ORR odporúča jeho
presunutie medzi splnené uznesenia.
Uznesenie splnené.

13. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 19. 10. 2015
Číslo a názov uznesenia
273/2015
Informatívna správa o zapojení sa Košického samosprávneho kraja do programu technickej
pomoci ELENA
Spôsob splnenia
Uznesenie bolo zrealizované a ukončené schválením uznesenia č. 430/2020.
Uznesenie splnené.

15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. 02. 2016
Číslo a názov uznesenia
317/2016
Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2016+
Spôsob splnenia
Vzhľadom k tomu, že na 25. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konanom dňa 28. 06. 2021 bola schválená nová Regionálna Inovačná stratégia Košického
kraja platná od roku 2021, uznesenie sa považuje za splnené.
Uznesenie splnené.

19. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 17. 10. 2016
Číslo a názov uznesenia
418/2016
Kreatívne centrum Košického kraja – investičný zámer
Spôsob splnenia
Investičný zámer bol zrealizovaný a ukončený schválením financovania projektu Kreatívneho
centra Košického kraja v rámci IROP - uznesenia č. 258/2019 a 565/2017.
Uznesenie splnené.

24. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 21. 08. 2017
Číslo a názov uznesenia
552/2017
Zmena uznesenia č. 303/2015 zo dňa 7. decembra 2015 – Nájom nebytových priestorov
a pozemku pre občianske združenie BONA FIDE v areáli na Strojárenskej 3
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v Košiciach a nájom nebytových priestorov pre občianske združenie PORT a ShowMedia
s.r.o. (uznesenie v spojení so zmenami uvedenými v uzneseniach 360/2020 a 398/2020)
Spôsob splnenia
Uznesenie splnené. V zmysle bodu 1 uznesenia bol nájom BONA FIDE o. z. ukončený.
Bod 2 uznesenia bol zrušený uznesením č. 561/2021 zo dňa 28. 06. 2021.
Uznesenie splnené.

25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. 10. 2017
Číslo a názov uznesenia
575/2017
Správa o vyhotovení žiadosti o technickú pomoc ELENA
Spôsob splnenia
Uznesenie bolo zrealizované a ukončené schválením uznesenia č. 430/2020.
Uznesenie splnené.
2. Prehľad uznesení v realizácii

10. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 20. 04. 2015
Číslo a názov uznesenia
209/2015
Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020
Stav realizácie
Monitorovanie a vyhodnocovanie stratégie je realizované prostredníctvom zadefinovaných
indikátorov plnenia, ktoré pozostávajú z výsledkových a dopadových ukazovateľov.
Výsledkové ukazovatele poskytujú prehľad o aktivitách, ktoré napomáhajú napĺňať stanovené
ciele:
Cieľ č. 1 Zatraktívniť krajinu a prírodné prostredie, podporiť infraštruktúru a zabezpečiť
prínos primárnej ponuky pre vznik nových produktov v cestovnom ruchu: v rámci tohto cieľa
sú sledované projekty zamerané na skvalitnenie infraštruktúry cestovného ruchu, ktorá
je základom pre rozvoj cestovného ruchu. V roku 2021 bolo v rámci výziev programu Terra
Incognita podporených KSK 11 projektov vo výzve 2.1. Ekoturizmus a 13 podujatí vo výzve
1.2 COVID podujatia, Tieto sa nerealizovali v roku 2020 vzhľadom na nepriaznivú
epidemiologickú situáciu. Podporené rovnako boli veľké rozvojové projekty. Letná turistická
sezóna zaznamenala v lete 2021 menej cudzincov, počet domácich návštevníkov sa vyšplhal
na rekordné číslo. Počet návštevníkov celkovo narástol o 3,59 % (zo 112 798 na 116 850)
a počet prenocovaní o 1,12 % (z 266 500 na 269 479). Návštevnosť turistov bola takmer
100-tisíc návštevníkov s 230-tisíc prenocovaniami. V počte prenocovaní sa tak rok 2021
skoro vyrovnal historickému roku 2019 (240-tisíc v roku 2019 vs. 230-tisíc v roku
2021). Slováci tvorili až 85 % z celkového množstva ubytovaných hostí. Z úrovne kraja bola
uskutočnená pasportizácia cyklotrás v dvoch fázach: I. Zemplín a Abov a II. Gemer a Spiš.
Zároveň sa pristúpilo k aktualizácii cyklostratégie a cyklodopravy KSK.
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Cieľ č. 2 Zvýšiť spoločný prospech aktérov v cestovnom ruchu vrátane podnikateľov
zlepšením spolupráce a vzájomnej podpory: uvedený cieľ má za úlohu zlepšiť postavenie
profesijných organizácií cestovného ruchu (OCR). Sleduje sa vývoj OCR z hľadiska
zapojených aktérov v týchto organizáciách, finančného zabezpečenia, prepojenia sektorových
iniciatív členov a tvorbu produktov cestovného ruchu. V roku 2021 pôsobili na území KSK
4 oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) a 1 krajská organizácia cestovného ruchu
(Košice Región Turizmus), ktorej členmi sú KSK a 3 OOCR. V rámci ponúkaných
produktov cestovného ruchu v roku 2021 zaznamenali úspech cyklo výlety, ktoré boli
realizované cyklobusom. Rovnako úspech mali jednodňové výlety s programom,
či už za atraktivitami alebo podujatiami. Počas letnej sezóny boli spustené mimoriadne
turistické vlaky – ľadový expres v letnej a zimnej edícii. Novým produktom na podporu
cestovného ruchu bolo vytvorenie špeciálneho detského portálu Haravara.
Cieľ č.3 Zvýšiť efektívnosť marketingu Košického kraja ako atraktívneho cieľa pre turistov:
výsledkový ukazovateľ sledovaný v rámci cieľa č. 3 je zameraný na zlepšenie propagácie
ponuky prostredníctvom netradičných propagačných kampaní s využitím moderných
technológií a globálnych internetových médií. V predchádzajúcom roku boli popri
zaužívaných propagačných nástrojov (bilboardy, tlačené materiály, printové a elektronické
média, web stránky, využívané najmä propagačné videá, blogy a hashtagy. Letná destinačná
kampaň Košického kraja premenila shortlist najprestížnejšej marketingovej súťaže EFFIE
Awards Slovakia, na bronzové ocenenie a zaradila sa tak medzi šesticu najúspešnejších
marketingových kampaní tohto roka.
Cieľ č. 4 Zvýšiť atraktívnosť odvetvia cestovného ruchu pre pracovníkov aj ďalšie investície
v Košickom kraji: z úrovne KSK pokračovala nadviazaná spolupráca s Fakultou BERG
Technickej univerzity v Košiciach s cieľom získavania dát potrebných pre rozhodovanie
a plánovanie v trhových podmienkach cestovného ruchu, tzv. Destination business
intelligence system (platforma DBIS). Dopadové ukazovatele poskytujú
informáciu
o výkonnosti cestovného ruchu v kraji prostredníctvom dát z ubytovacej štatistiky.
Uznesenie v plnení.

14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 07. 12. 2015
Číslo a názov uznesenia
295/2015
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie
2016 – 2022
Stav realizácie
Bol vypracovaný materiál v rámci pravidelného vyhodnocovania PHSR za rok 2020, ktorý
bol schválený Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja a je zverejnený na webovej
stránke Košického samosprávneho kraja.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
297/2015, 631/2013
Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji a aktualizácia Stratégie rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
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Stav realizácie
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v znení jej aktualizácie sa plní
v zmysle schválených cieľov a priorít. Úrad KSK aktuálne pracuje na aktualizácii
dokumentov, ktoré majú byť predmetom aprílového zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja.
Uznesenie v plnení.

17. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 27. 06. 2016
Číslo a názov uznesenia
366/2016
Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja
Stav realizácie
V rámci Regionálneho operačného programu (ďalej len „ROP“) v roku 2015 bola
vypracovaná Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja.
Hlavné zistenia boli súčasťou žiadosti o NFP pre Kreatívne centrum KSK.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
372/2016
Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 2016 – 2020
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. V súčasnosti v rámci iniciatívy ,,catching up region“ pomáhame
vybraným obciam pri spracovávaní projektových zámerov a ostatných náležitosti, ktoré sú
zamerané na budovanie infraštruktúry, školských zariadení, prístupu k pitnej vode
a elimináciu negatívneho dopadu na životné prostredie v prostredí marginalizovaných
rómskych komunít. V otázke riešenia integrácie marginalizovaných rómskych komunít sme
v úzkej spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a mimovládnymi
organizáciami.
Uznesenie v plnení.

18. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. 08. 2016
Číslo a názov uznesenia
397/2016
Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike
Stav realizácie
EZÚS Via Carpatia podalo projekt cezhraničnej spolupráce, vďaka ktorému získajú vybrané
stredné školy pôsobiace na území KSK do dlhodobého užívania programovateľné LEGO sady
(LEGO SPIKE EDUCATION). Tie umožňujú jednotlivým školám lepšie a zaujímavejšie
vzdelávať žiakov a priviesť ich tak nenásilným spôsobom k programovaniu. Do výzvy
sa zapojilo 23 stredných škôl a prihlásených bolo 33 odborných garantov. Dňa 20. 09. 2021
zasadla hodnotiaca komisia, ktorá na základe hodnotiacich kritérií a metodiky hodnotenia
vybrala nasledujúcich výhercov: Stredná odborná škola technická, Rožňava, Gymnázium
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Šrobárova 1, Košice, Gymnázium Pavla Horova, Michalovce, Stredná priemyselná škola
elektrotechnická, Košice, Stredná odborná škola technická, Michalovce, Stredná odborná
škola informačných technológií Ostrovského 1, Košice, Súkromné gymnázium Dneperská 1,
Košice, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Strážske, Gymnázium Štefana Moysesa,
Moldava nad Bodvou, Gymnázium SNP 1, Gelnica, Súkromné gymnázium Futurum, Košice,
Gymnázium, Sobrance, Gymnázium, Spišská Nová Ves, Gymnázium, Kráľovský Chlmec,
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Michalovce, Stredná odborná škola služieb a priemyslu
sv. Jozafáta, Trebišov. Po odovzdaní LEGO setov prebehli školenia pre odborných garantov.
Predmetné školy už zapojili do svojich vyučovacích procesov, krúžkových činnosti tieto
LEGO sety a aktívne ich využívajú. Aktuálne prebiehajú koordinačné stretnutia k príprave
online cezhraničného workshopu pre odborných garantov, ktorého realizácia je naplánovaná
v prvej polovici februára 2022.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
403/2016
Spolufinancovanie projektu Technickej pomoci SO pre IROP v programovom období
2014 –2020
Stav realizácie
Dňa 02. 07. 2020 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP, ktorej účelom
je spolufinancovanie schváleného projektu s názvom „Technická pomoc SO pre IROP KSK
na roky 2020 – 2021“. Celková výška NFP činí 437 772,35 EUR, čo predstavuje 95%
z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Hlavnou aktivitou projektu
je personálne zabezpečenie – mzdové výdavky zamestnancov. V rámci tohto projektu boli
počas jeho trvania na riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR, zaslané 4 žiadosti o platbu, na základe ktorých boli refundované mzdové
výdavky zamestnancov SO pre IROP KSK. V priebehu roka 2021 boli v rámci tohto projektu
na riadiaci orgán, predložené 2 žiadosti o platbu. Tieto žiadosti zahŕňali mzdové výdavky
zamestnancov SO pre IROP KSK za obdobie november 2020 – august 2021. Žiadosť o platbu
bola schválená vo výške 156 969,97 EUR. Záverečná žiadosť o platbu bola schválená
vo výške 76 535,37 EUR. Refundácia mzdových výdavkov vo výške 95% oprávnených
výdavkov k 31. 12. 2021 predstavuje 221 830,07 EUR. Tento projekt v rámci Zmluvy
o poskytnutí NFP je administratívne aj finančne riadne ukončený. Zazmluvnený príspevok
vo výške 437 772,35 EUR bol vyčerpaný k 31. 08. 2021.
Uznesenie v plnení.

19. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 17. 10. 2016
Číslo a názov uznesenia
419/2016
Nové kreatívne dielne a učebné priestory pre Školu úžitkového výtvarníctva Košice –
investičný zámer
Stav realizácie
Vzhľadom k tomu, že po schválení predmetného uznesenia nebola zverejnená avizovaná
výzva IROP, tento projekt nebolo možné zrealizovať. Nadväzujúc na túto skutočnosť v rámci
Úradu KSK sa prehodnocovalo nakladanie s predmetnou nehnuteľnosťou na Bačíkovej
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ulici č. 7 v Košiciach. V súčasnej dobe priestory naplno využívajú: EZÚS Via Carpatia
s r. o., IDS Východ, s. r. o., Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, Krajská
organizácia cestovného ruchu Košice región turizmus, čím sa upustilo z predmetného zámeru
a bolo nahradené novým zámerom. V rámci nového zámeru, prioritou Školy úžitkového
výtvarníctva Košice je dobudovanie areálu na Jakobyho 15 v Košiciach a preto v súlade
s uznesením č. 592/2021 z 27. zasadnutia zastupiteľstva bola dňa 17. 01. 2022 podaná
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Na základe vyššie
uvedeného, sa uznesenie navrhuje vypustiť zo sledovania (nerealizuje sa).
Uznesenie v plnení, navrhuje sa vypustiť zo sledovania, nerealizuje sa.

20. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 05. 12. 2016
Číslo a názov uznesenia
440/2016
Spolufinancovanie projektu ELISE – European Life Science Ecosystems
Stav realizácie
Projekt bol k 31. 12. 2021 ukončený. Bola zaslaná posledná správa na prvostupňovú kontrolu.
Uznesenie sa navrhuje sledovať v polročnom intervale.
Uznesenie v plnení, navrhuje sa sledovať v polročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
441/2016
IRI index regionálnej identity, metodika tvorby a vyhodnocovania indexu
Stav realizácie
Index regionálnej identity bol vyhodnotený v rámci pravidelného vyhodnocovania PHSR
za rok 2020, ktoré bolo schválené Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja
a je zverejnené na webovej stránke Košického samosprávneho kraja.
Uznesenie v plnení.

21. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 20. 02. 2017
Číslo a názov uznesenia
460/2017
Realizácia prvostupňovej kontroly slovenských žiadateľov v rámci projektu Fond malých
projektov na Košickom samosprávnom kraji
Stav realizácie
Dňa 01.09.2019 začala realizácia prvostupňovej kontroly slovenských prijímateľov v rámci
Fondu malých projektov. Kontrola je vykonávaná na základe odporúčaní z dezignačného
auditu. Všetky odporúčania sú zapracované v Internom manuáli procedúr a v zmysle nich
postupujeme pri kontrole. Kontrola malých projektov trvá doposiaľ. Predfinancovanie
nákladov na zabezpečenie prvostupňovej kontroly projektov v rámci Fondu malých projektov
z OP Interreg V-A Slovensko-Maďarsko bolo čerpané do 09/2021 vo výške 36 280,18 €.
Spolufinancovanie nákladov na zabezpečenie prvostupňovej kontroly projektov v rámci
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Fondu malých projektov z OP Interreg V-A Slovensko-Maďarsko predstavuje k 09/2021
výšku 1 814,01 €.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
463/2017
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 –2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice – okolie –
Spišské Vlachy
Stav realizácie
Stavba bola dokončená dňa 22. 11. 2021. Prebieha administratívne ukončenie projektu.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
465/2017
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 –2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov –
Košice
Stav realizácie
Prebieha realizácia projektu. Časť 1: cesta II/550 bola ukončená v decembri 2021.
Časť 2: cesta II/548 je plánované ukončenie v decembri 2022.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
466/2017
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany –
Kráľovský Chlmec
Stav realizácie
Projekt je v realizácii, prebehajú práce na stavebnom objekte most Stretava. Ukončenie prác
sa plánuje v termíne 06. 08. 2022.
Uznesenie v plnení.

24. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 21. 08. 2017
Číslo a názov uznesenia
544/2017
Spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázia, Opatovská
cesta 7, Košice“ v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy
OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Stav realizácie
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nebola schválená. Od neúspešného predloženia
projektu nebola vyhlásená žiadna relevantná výzva, do ktorej by sa škola mohla zapojiť.
Projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy, ktorou škola disponuje,
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bude predmetom diskusií jej využitia pri investičných akciách Košického samosprávneho
kraja pre nasledujúce rozpočtové obdobia.
Uznesenie v plnení.

25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. 10. 2017
Číslo a názov uznesenia
564/2017
Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – IROP, Prioritná os 2: Ľahší
prístup k efektívnym a kvalitnejším sociálnym službám
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Projekt (žiadosť o nenávratný finančný príspevok) s názvom ,,Cesta do
komunity“ v rámci IROP bol podaný žiadateľom LIDWINA – DSS, Strážske v mesiaci
november 2017. V mesiaci september 2018 došlo k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP
riaditeľom ZSS LIDWINA – DSS, Strážske. Z rozpočtu KSK neboli doposiaľ čerpané žiadne
finančné prostriedky. Aktuálne (v r. 2021 – 2022) prebieha vyhodnotenie verejného
obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Uznesenie v plnení.
3. Prehľad zrušených uznesení
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Zrušené uznesenia zastupiteľstva
34/2014 z 3. zasadnutia zo dňa 24. 02. 2014
38/2014 z 3. zasadnutia zo dňa 24. 02. 2014
39/2014 z 3. zasadnutia zo dňa 24. 02. 2014
41/2014 z 3. zasadnutia zo dňa 24. 02. 2014
79/2014 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2014
80/2014 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2014
81/2014 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2014
82/2014 zo 4. zasadnutia zo dňa 28. 04. 2014
127/2014 zo 6. zasadnutia zo dňa 25. 08. 2014
149/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
150/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
152/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
151/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
153/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
155/2014 zo 7. zasadnutia zo dňa 13. 10. 2014
183/2014 z 8. zasadnutia zo dňa 15. 12. 2014
266/2015 z 12. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2015
267/2015 z 12. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2015
269/2015 z 12. zasadnutia zo dňa 24. 08. 2015
358/2016 zo 16. zasadnutia zo dňa 25. 04. 2016
374/2016 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 06. 2016
387/2016 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 06. 2016
388/2016 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 06. 2016
389/2016 zo 17. zasadnutia zo dňa 27. 06. 2016
485/2017 z 22. zasadnutia zo dňa 10. 04. 2017
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Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktoré zrušilo uznesenie
387/2016 zo dňa 27. 06. 2016
148/2014 zo dňa 13. 10. 2014
149/2014 zo dňa 13. 10. 2014
150/2014 zo dňa 13. 10. 2014
387/2016 zo dňa 27. 06. 2016
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
186/2015 zo dňa 16. 02. 2015
159/2014 zo dňa 15. 12. 2014
213/2015 zo dňa 20. 04. 2015
264/2015 zo dňa 24. 08. 2015
236/2015 zo dňa 15. 06. 2015
265/2015 zo dňa 24. 08. 2015
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
387/2016 zo dňa 27. 06. 2016
266/2015 zo dňa 24. 08. 2015
389/2016 zo dňa 27. 06. 2016
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
388/2016 zo dňa 27. 06. 2016
389/2016 zo dňa 27. 06. 2016
390/2016 zo dňa 27. 06. 2016
46/2018 zo dňa 07. 03. 2018
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
389/2016 zo dňa 21. 08. 2017
47/2018 zo dňa 07. 03. 2018

Por.
číslo
26.
27.
28.
29.
30.

Zrušené uznesenia zastupiteľstva
549/2017 z 24. zasadnutia zo dňa 21. 08. 2017
550/2017 z 24. zasadnutia zo dňa 21. 08. 2017
560/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017
561/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017
572/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017

Číslo uznesenia zastupiteľstva,
ktoré zrušilo uznesenie
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019
229/2019 zo dňa 24. 06. 2019
229/2019 zo dňa 24. 06. 2019
267/2019 zo dňa 26. 08. 2019

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

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

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

V. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
r. 2017 – 2022
V tomto volebnom období na 28. zasadnutiach zastupiteľstva bolo prijatých spolu
639 uznesení. Z tohto počtu:
 uznesenia na vedomie – 209
 uznesenia evidenčne vedené ako splnené – 300
 uznesenia v stave realizácie – 101
 uznesenie zrušené – 10
 uznesenia vypustené zo sledovania – 7
 nepodpísané uznesenia – 12 uznesení:
č. 45/2018 – Informatívna správa o pripravovanom projekte Krajskej futbalovej ligy –
doplňujúci návrh p. Lenártovej – revidovať koncepciu športu,
č. 50/2018 – Voľba predsedu Zdravotnej komisie pre 5. volebné obdobie (2017 – 2020),
č. 127/2018 – Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 VZN KSK č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov – doplňujúci
návrh p. Staška – zmeniť VZN,
č. 217/2019 – Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva KSK,
č. 311/2019 – 2. Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske –
časť Krivošťany – doplňujúci návrh p. Ďurovčíka – zvolať spoločné
rokovanie v Strážskom,
č. 355/2020 – Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK – doplňujúci návrh
p. Szabó – faktická a rozprava pre hlavného kontrolóra,
č. 356/2020 – Rokovací poriadok Zastupiteľstva KSK,
č. 375/2020 – Záverečný účet KSK – doplňujúci návrh p. Jakubova - vykonanie kontroly,
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č. 438/2020 – Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 –
doplňujúci návrh p. Rovinského – poskytnúť školské internáty ako
karanténne centrá a predkladať správu počas trvania COVID – 19,
č. 447/2020 – Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom
financií SR – doplňujúci návrh p. Polačeka prevod ciest II. a III. triedy
do vlastníctva KSK, spracovať zoznam ciest a harmonogram prevodu ciest
v uznesení,
č. 451/2020 – Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného
nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov – doplňujúci návrh p. Ďurovčíka – dotácia 20 000 eur
pre Klokočov,
č. 538/2021 - Poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci pre Juhomoravský kraj v Českej
republike - poslanecký návrh poslancov zastupiteľstva p. Ďurovčíka
a p. Smrča.
1.

Prehľad splnených uznesení

17. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 30. 04. 2020
Číslo a názov uznesenia
364/2020
Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Hmotné
rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o., Strojárenská 3, 040 01 Košice,
IČO: 45 424 462
Spôsob splnenia
Uznesenie splnené. Splátka vo výške 600 000 € bola odoslaná na účet Hmotných rezerv KSK
dňa 07. 12. 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
Spôsob splnenia
Uznesenie bolo splnené. Plnenie plánu kontrolnej činnosti je v zmysle Pravidiel kontrolnej
činnosti ÚHK KSK zhodnotené v Správe o kontrolnej činnosti ÚHK KSK za rok 2021,
predloženej na 29. zasadnutie Zastupiteľstva KSK.
Uznesenie splnené.
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25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 28. 06. 2021
Číslo a názov uznesenia
547/2021
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
na obdobie 2. polroka 2021
Spôsob splnenia
Uznesenie bolo splnené. Plnenie plánu kontrolnej činnosti je v zmysle Pravidiel kontrolnej
činnosti ÚHK KSK zhodnotené v Správe o kontrolnej činnosti ÚHK KSK za rok 2021,
predloženej na februárové zasadnutie Zastupiteľstva KSK.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
558/2021
Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2021
Spôsob splnenia
Uznesenie splnené. Rokovania komisií boli v II. polroku 2021 pripravované v zmysle plánu
úloh komisií s ohľadom na pandemickú situáciu.
Uznesenie splnené.

26. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. 08. 2021
Číslo a názov uznesenia
582/2021, 479/2020
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 479/2020 zo dňa 14. 12. 2020 s názvom:
Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií vo výške
5 miliónov eur
Spôsob splnenia
Splnené. Zmluva so Slovenskou sporiteľňou, a. s. bola podpísaná a je účinná od 07. 12. 2021.
Uznesenie splnené.

27. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 25. 10. 2021
Číslo a názov uznesenia
589/2021
Zmena podmienok nájmu pre nájomcu Deutsch – Slowakische Akademien, a. s.
Spôsob splnenia
Uznesenie splnené. Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve, ktorým boli zmenené podmienky nájmu
a dohodnutá budúca kúpa stavby, bol podpísaný a zverejnený na webovej stránke KSK.
Uznesenie splnené.
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28. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 13. 12. 2021
Číslo a názov uznesenia
614/2021
Nájom pozemkov v katastrálnom území Streda nad Bodrogom pre obec Streda nad Bodrogom
Spôsob splnenia
Uznesenie je splnené. Nájomná zmluva č. 409/11/2021/TV zo dňa 29. 12. 2021 je účinná
odo dňa 30. 12. 2021.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
615/2021
Predĺženie doby trvania nájomnej zmluvy pre obec Kysta
Spôsob splnenia
Uznesenie je splnené. Dodatok č. 1 k Nájomnej
zo dňa 29. 12. 2021 je účinný odo dňa 31. 12. 2021.
Uznesenie v plnení.

zmluve

č.

03/01/2016/TV

Číslo a názov uznesenia
616/2021
Menovanie nových členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,
n. o.
Spôsob splnenia
Uznesenie splnené. Menovaní noví členovia Správnej rady Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n. o. boli zvolení od 17. decembra 2021 na trojročné funkčné
obdobie.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
620/2021
III. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021
Spôsob splnenia
Splnené. Zmena rozpočtu bola vykonaná v decembri 2021.
Uznesenie splnené.
Číslo a názov uznesenia
622/2021
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024
Spôsob splnenia
Rozpočet KSK bol rozpísaný a zaslaný na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Rovnako rozpočet Úradu KSK bol rozpísaný na položky a podpoložky v zmysle ekonomickej
a funkčnej klasifikácie.
Uznesenie splnené.
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Číslo a názov uznesenia
623/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám
a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
Spôsob splnenia
Všeobecne záväzné nariadenie bolo po podpise predsedom vyvesené na úradnej tabuli Úradu
KSK, zverejnené na webovej stránke KSK a zaslané všetkým obciam a mestám v KSK.
Výška finančných prostriedkov bola subjektom oznámená koncom januára 2022 písomne.
Prvé tohtoročné zálohy boli poskytnuté 20. 01. 2022. Nakoľko nastala od 01. 01. 2022 zmena
v zákone č. 596/2003 a teda v systéme financovania týchto subjektov, všetko bolo
sprocesované v zmysle ustanovenia § 39 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve.
Uznesenie splnené.
2. Prehľad uznesení v realizácii

6. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 25. 06. 2018
Číslo a názov uznesenia
95/2018, 484/2017
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 484/2017 s názvom Intenzita pomoci –
spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zvýšiť
kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Stav realizácie
V procese plnenia. V rámci tohto uznesenia bolo schválené spolufinancovanie pre 9 stredných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na projekty vo výške 71 727,17 eur. Z rozpočtu KSK
boli poukázané ku dňu 31. 12. 2021 finančné prostriedky vo výške 43 549,38 eur
na spolufinancovanie projektových aktivít:
1. Pre SOŠ techniky a remesiel, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec zo sumy 9 921,48 eur
určenej na spolufinancovanie bolo čerpaných 5 207,90 eur,
2. Pre SOŠ beauty a služieb, Gemerská 1, Košice zo sumy 6 066,93 eur určenej
na spolufinancovanie bolo čerpaných 5 249,90 eur,
3. Pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice zo sumy
7 342,50 eur určenej na spolufinancovanie bolo čerpaných 6 824,07 eur,
4. Pre Spojenú školu Kollárova 17, Sečovce zo sumy 8 512,20 eur určenej
na spolufinancovanie bolo čerpaných 5 866,32 eur (zníženie z dôvodu vrátenia
nezúčtovanej zálohovej platby platobnej jednotke MŠVVaŠ SR),
5. Pre SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves zo sumy
9 940,79 eur určenej na spolufinancovanie bolo čerpaných 9 360,53 eur ((zníženie
z dôvodu vrátenia nezúčtovanej zálohovej platby platobnej jednotke MŠVVaŠ SR),
6. Pre SOŠ technickú, Partizánska 1, Michalovce zo sumy 6 871,95 eur určenej
na spolufinancovanie bolo čerpaných 0,- eur,(odstúpenie od zmluvy),
7. Pre SOŠ technickú, Kukučínova 23, Košice zo sumy 7 206,67 eur určenej
na spolufinancovanie bolo čerpaných 5 992,75 eur,
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8. Pre SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice zo sumy 6 262,62 eur určenej
na spolufinancovanie bolo čerpaných 3 925,82 eur,
9. Pre Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves zo sumy 9 602, 03 eur určenej
na spolufinancovanie bolo 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
Bola podaná prvá reportovacia správa. V rámci projektu bola odovzdaná štúdia
uskutočniteľnosti na cyklotrasy Michalovce – Vyšné Nemecké. Zároveň partneri pracujú
na príprave spoločného plánu mobility pre HU-SK-RO-UA. V rámci prípravy strategického
materiálu prebiehajú pravidelné rokovania a online stretnutia. Bolo zorganizované stretnutie
v Michalovciach, kde boli odprezentované 3 varianty štúdie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
107/2018
Spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Na základe určenia spracovateľa odborného posudku Okresným úradom Košice prebehol
proces vypracovania odborného posudku k strategickému dokumentu. Na februárové
zasadnutie zastupiteľstva je predložená stratégia na schválenie.
Uznesenie v plnení.

7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 27. 08. 2018
Číslo a názov uznesenia
114/2018
Krajská futbalová liga
Stav realizácie
Projekt Krajskej futbalovej ligy – Zimný pohár predsedu KSK bude prebiehať od 21. 01. 2022
do 06. 03. 2022 (základná a postupová časť) s predpokladaným termínom ukončenia v letnom
období. Do projektu sa prihlásilo 110 futbalových mužstiev registrovaných v štruktúrach
Východoslovenského futbalového zväzu. Turnaj bude prebiehať na futbalových ihriskách
s umelou trávou v Michalovciach, Trebišove, Košiciach, Moldave nad Bodvou a Spišskej
Novej Vsi.
Uznesenie v plnení.
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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
Realizácia projektu skončila dňa 31. 12. 2021, prebiehajú procesy súvisiace s ukončením
projektu.
Uznesenie v plnení.

11. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 29. 04. 2019
Číslo a názov uznesenia
204/2019
Intenzita pomoci – spolufinancovanie Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho
v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci výzvy Operačného programu Ľudské
zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie s názvom: Čitateľská, matematická a prírodovedná
gramotnosť v základnej škole
Stav realizácie
V procese plnenia. V rámci tohto uznesenia bolo schválené spolufinancovanie pre
Gymnázium a základnú školu Sándora Máraiho v Košiciach vo výške 4 040,48 eur.
Z rozpočtu KSK boli poukázané k termínu 31. 12. 2021 finančné prostriedky vo výške
2 224,49 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 (Projekt LIFE)
Stav realizácie
Spoluprácou manažérov kvality ovzdušia a Okresného úradu Košice bolo sfinalizované
personálne obsadenie pracovných skupín a riadiaceho výboru pre prípravu integrovaného
programu na zlepšenie kvality ovzdušia pre oblasti riadenia kvality ovzdušia v Košickom
kraji, v najbližších týždňoch Úrad KSK očakáva úvodné stretnutia pracovných skupín.
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
Uznesenia sa realizujú. Splnomocnený zástupca spoločnosti TOKAJ GRAND s.r.o. doposiaľ
nedoručil stanovisko k navrhovanému predaju.
Uznesenie v plnení.
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12. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 24. 06. 2019
Číslo a názov uznesenia
228/2019, 174/2019, 94/2018, 483/2017
Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva KSK č. 174/2019, č. 94/2018 a č. 483/2017 s názvom:
Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva KSK č. 483/2017 a č. 94/2018 s názvom: Intenzita
pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci
IROP, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,
Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní
Stav realizácie
1. SOŠ – Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník – „Modernizácia materiálnych
podmienok pre zvýšenie kvality OVaP v poľnohospodárskych odboroch na SOŠ –
Szakközépiskola, J. Majlátha, Pribeník“ – projekt bol ukončený ku dňu 31. 07. 2021.
Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 29 622 eur.
2. SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce – „Modernizácia centra odborného
vzdelávania“- implementácia projektu bola úspešne ukončená ku dňu 30. 06. 2021.
Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 13 172 eur.
3. Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves – „Strojárstvo,
elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi - implementácia projektu bola úspešne
ukončená ku dňu 31. 05. 2021. Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 28 784 eur.
4. SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice – „Učíme sa praxou“ - implementácia
projektu bola úspešne ukončená. Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 20 931 eur.
5. SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice – „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 – „Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolventov
na trhu práce“ - stavebné práce boli ukončené a protokolárne odovzdané, stavebný dozor
bol ukončený, vybavenie učební je vo fáze vyhodnocovania verejného obstarávania.
Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 2 806 eur.
7. SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice – „Brána do Tvojej profesijnej
budúcnosti“ - prebieha 1.ex ante kontrola zo strany riadiaceho orgánu pred vyhlásením
verejného obstarávania. Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 0 eur.
8. SOŠ, Učňovská 5, Košice – Šaca – „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania na SOŠ,
Učňovská 5, Košice – Šaca“ - implementácia projektu bola úspešne ukončená.
Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 18 373 eur.
9. SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec – „Investícia do odborného
vzdelávania prispôsobeného regionálnym podmienkam trhu práce“ - hlavná aktivita
a podporné aktivity projektu boli ukončené, škola pripravuje záverečnú monitorovaciu
správu. Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 29 888 eur.
10. SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves – „Modernou praktickou prípravou
k zamestnanosti“ - po zrušení verejného obstarávania ÚVO prebieha nová súťaž
na dodávateľa strojov. Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 17 888 eur.
11. SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce – „Pomôžme regiónu“ – stavebné práce ukončené. Prebieha proces uzatvárania dodatku k zmluve z dôvodu zmeny zariadení,
ktoré nie je možné dodať do odborných učební elektrotechniky a strojárstva.
Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 23 917 eur.
12. SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice – „Zdokonalenie materiálnych
podmienok pre kvalitné vzdelávanie v SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach“ 32

implementácia projektu bola úspešne ukončená. Spolufinancovanie bolo čerpané
vo výške 7 708 eur.
13. SOŠ obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance – „Vzdelávanie študentov SOŠ
OaS, Sobrance pre potreby technicky moderných poľnohospodárskych podnikov
regiónu“ - všetky verejné obstarávania boli ukončené, proces VO na malú mechanizáciu
je na kontrole riadiaceho orgánu. Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 21 340 eur.
14. SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – „Kvalitná prax, úspech k zamestnanosti“ –
nákup strojov do dielní, IKT, softvér a trenažér - prebieha verejné obstarávanie
na dodávateľa. Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 8 282 eur.
15. Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce – „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 – „Moderné COVP – viac
praktických cvičení, viac žiakov“ - implementácia projektu bola úspešne ukončená.
Spolufinancovanie bolo čerpané vo výške 14 873 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 podpísaná a prebieha proces
verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
231/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1 (Projekt s názvom „ID – R002 II/576 Bohdanovce Herľany
– I. etapa“)
Stav realizácie
V súčasnosti prebieha kontrola dokumentácie z verejného obstarávania na zhotoviteľa
stavebných prác.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
239/2019
Návrh členov do orgánov občianskeho združenia BONA FIDE
Stav realizácie
Občianskemu združeniu BONA FIDE bolo oznámené, že Zastupiteľstvo KSK uznesením
č. 239/2019 zo dňa 24.06.2019 schválilo predloženie návrhu na menovanie člena Správnej
rady BONA FIDE, o. z. PhDr. Jany Knežovej, PhD. a člena Audítorskej rady BONA FIDE,
o. z. JUDr. Petra Hubu, PhD.
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:
 prevádzka telefonickej linky IDS Východ pre hlásenie problémov v prevádzke dopravy,
 konzultácie procesu v rámci obstarávania služieb prímestskej autobusovej dopravy,
 posudzovanie pripomienok cestujúcich k cestovným poriadkom a zabezpečenie
koordinácie zmien cestovných poriadkov k 12.12.2021,
 príprava projektu centrálneho dispečingu IDS Východ,
 príprava projektu Informačného systému IDS Východ,
 príprava a konzultácie s Úradom Košického samosprávneho kraja k Dodatku č. 5
k Mandátnej zmluve na rok 2022.
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. Kľúčový výstup PHSR/IUS je pripravovaný v zmysle
odporúčaní a metodiky MIRRI. Vykonávaná
je implementácia služieb súvisiacich
s Integrovanou dátovo analytickou platformou, sú analyzované identifikované dátové zdroje
KSK, je vykonávaný zber údajov pre SPI (social progres index), ďalšie výstupy sú vo fáze
rozpracovanosti, resp. je vykonávaný proces VO.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
258/2019, 565/2017
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 565/2017, zo dňa 23. októbra 2017, s názvom
"Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP"
Stav realizácie
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná. Pomer zdrojov
financovania je EÚ 85 %, ŠR 10 %, KSK 5 %. Uznesenia sa navrhujú sledovať v polročnom
intervale.
Uznesenia v plnení, navrhuje sa sledovať v polročnom intervale.
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14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 21. 10. 2019
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
Zmluva o nenávratný finančný príspevok s MIRRI bola podpísaná.
verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Uznesenie v plnení.

Prebieha proces

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
Zmluva o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov je podpísaná a prebieha proces
verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
294/2019
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 (Projekt ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica
UA – región Dolný Zemplín)
Stav realizácie
Zmluva o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov je podpísaná. Prebieha proces
verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
302/2019
Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK z Environmentálneho fondu na rok 2020 (na podporu výroby tepla a teplej vody prostredníctvom
nízkoemisných zdrojov vo VIA LUX – Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov,
Andraščíkova 2, Košice – Barca)
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 bola
zariadením sociálnych služieb VIA LUX podaná v roku 2019 Ministerstvu životného
prostredia SR. Zariadenie sociálnych služieb neobdŕžalo informáciu o výsledku podanej
žiadosti.
Uznesenie v plnení.
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15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 09. 12. 2019
Číslo a názov uznesenia
322/2019, 259/2019, 227/2019, 173/2019
Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva KSK č. 259/2019, č. 227/2019 a č. 173/2019
s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický
cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť
výsledky a kompetencie detí a žiakov
Stav realizácie
V procese plnenia. Gymnáziá implementujú projekty a realizujú projektové aktivity.
1. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM – Márai Sándor Tanitási Nyelvü
Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice bolo zo sumy 7 570,45 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných: 4 275,50 eur.
2. Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice bolo zo sumy 11 698,08 eur učenej
na spolufinancovanie čerpaných: 7 558,56 eur.
3. Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce bolo zo sumy 10 522,69 eur
učenej na spolufinancovanie čerpaných: 4 868,20 eur (zníženie z dôvodu vrátenia
neoprávnených výdavkov platobnej jednotke MŠVVaŠ SR).
4. Gymnázium, Alejová 1, Košice bolo zo sumy 9 197,32 eur učenej na spolufinancovanie
čerpaných: 6 512,84 eur.
5. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice bolo zo sumy 11 773,69 eur učenej
na spolufinancovanie čerpaných: 8 630,53 eur.
6. Gymnázium, Trebišovská 12, Košice bolo zo sumy 10 871,27 eur učenej
na spolufinancovanie čerpaných: 6 063,88 eur.
7. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves bolo zo sumy 9 141,06 eur učenej
na spolufinancovanie čerpaných: 5 548,81 eur.
8. Gymnázium - Gimnázium, Z. Fábryho 1, Veľké Kapušany bolo zo sumy 7 327,15 eur
určenej na spolufinancovanie čerpaných: 4 108,53 eur na bežné výdavky a 338,00 eur
na kapitálové výdavky.
9. Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance bolo zo sumy 7 910,22 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných: 3 390,80 eur na bežné výdavky a 84,95 eur
na kapitálové výdavky.
10. Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce bolo zo sumy 7 240,51 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných: 5 505,82 eur.
11. Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou bolo zo sumy 6 797,44 eur
určenej na spolufinancovanie čerpaných: 3 444,55 eur.
12. Gymnázium, SNP 1, Gelnica bolo zo sumy 7 977,52 eur určenej na spolufinancovanie
čerpaných: 5 510,90 eur.
13. Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec bolo zo sumy 14 924,80 eur
určenej na spolufinancovanie čerpaných: 10 779,38 eur.
14. Gymnázium, Komenského 32, Trebišov bolo zo sumy 15 164,09 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných: 9 113,09 eur.
15. Stredná športová škola, Tr. SNP 104, Košice bolo zo sumy 9 576,30 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných: 7 010,24 eur.
16. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce bolo zo sumy 9 406,77 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných: 3 305,74 eur.
17. Gymnázium, Poštová 9, Košice bolo zo sumy 14 482,75 eur určenej
na spolufinancovanie čerpaných: 5 991,09 eur.
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K termínu 31. 12. 2021 bolo spolu poskytnutých 101 618,46 eur na bežné výdavky
a 422,95 eur na kapitálové výdavky na spolufinancovanie uvedených projektov škôl
z rozpočtu KSK.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
323/2019
Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v súvislosti s výzvou
na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OPĽZ PO1/2019/DOP/1.2.
– 01 s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
Stav realizácie
V procese plnenia. Pre SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK má zriaďovateľ 5%
spoluúčasť na financovaní projektov v celkovej hodnote 130 024,15 EUR. Podaných bolo
13 žiadostí SOŠ, všetky boli schválené. Z rozpočtu KSK boli k termínu 31. 12. 2021
poukázané finančné prostriedky vo výške 44 495,37 € na bežné výdavky a 1 231,26 €
na kapitálové výdavky.
1. Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce bolo z celkovej sumy 9 468,59 €
určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 3 488,04 €.
2. Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice bolo z celkovej sumy 10 030,23€ určenej
na spolufinancovanie poukázaných z 3 157,90 € bežných výdavkov
3. Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari
Szakközépiskola, J.Kráľa 25, Veľké Kapušany bolo z celkovej sumy 7 966,64 € určenej
na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 2 894,74 € a z kapitálových
výdavkov 210,21 €.
4. Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113 Košice bolo z celkovej sumy
7 720,05 € určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 1 894,74 €.
5. Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova
1, Košice bolo z celkovej sumy 10 333,99 € určenej na spolufinancovanie poukázaných
z bežných výdavkov 4 346,54 €.
6. Spojená škola Kollárova 17, Sečovce bolo z celkovej sumy 7 521,95 € určenej
na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 3 981,38 €.
7. Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice bolo z celkovej sumy 12 581,84 € určenej na
spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 6 091,79 €.
8. Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves bolo z celkovej sumy
11 341,91 € určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 4 210,53 €.
9. Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice bolo z celkovej sumy
7 621,54 € určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 2 405,26 €
a z kapitálových výdavkov 1 021,05 €.
10. Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice bolo z celkovej sumy
10 481,51 € určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 4 192,57 €.
11. Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice bolo z celkovej sumy 10 481,51 €
určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 2 616,95 €.
12. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiová 1, Košice bolo
z celkovej sumy 10 481,51 € určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných
výdavkov 0 €, došlo k zníženiu o 2 368,42 €, z dôvodu nezúčtovanej zálohovej platby.
13. Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice bolo
z celkovej sumy 10 132,93 € určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných
výdavkov 5 214,93 €.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
327/2019
Spolufinancovanie projektu s názvom „Ochrana a obnova biodiverzity v lesných
ekosystémoch Košického kraja“
Stav realizácie
Projekt bol podaný v rámci 29. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku so zameraním na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich
služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru dňa 15. 01. 2020. Projekt bol
doplnený dňa 30. 06. 2020 a 22. 12. 2020. Prebieha odborné hodnotenie projektu.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
331/2019
Zmena účelového určenia budovy na Turgenevovej ulici 36 v Košiciach
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Zmena účelového určenia budovy bude v katastri nehnuteľností
vykonaná až po rekonštrukcii budovy a jej kolaudácii.
Uznesenie v plnení.

16. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 24. 02. 2020
Číslo a názov uznesenia
347/2020
Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v súvislosti s výzvou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
Stav realizácie
V procese plnenia.
Pre SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK má zriaďovateľ 5% spoluúčasť na financovaní
projektov v celkovej hodnote 25 677,57 EUR. Podané boli 3 žiadostí SOŠ, všetky boli
schválené. Z rozpočtu KSK boli k termínu 31. 12. 2021 poukázané finančné prostriedky
vo výške 8 863, 52 € na bežné výdavky a 1 526,32 € na kapitálové výdavky.
1. SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice bolo z celkovej sumy
6 502,09 € určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 2 600,83 €,
došlo k zníženiu o 325,11 €, z dôvodu nezúčtovanej zálohovej platby.
2. Obchodná akadémia, Komenského 6, Trebišov bolo z celkovej sumy 7 230,40 € určenej
na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 1 726,32 € a z kapitálových
výdavkov 1 526,32 €.
3. Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske bolo z celkovej sumy
12 181,03 € určenej na spolufinancovanie poukázaných z bežných výdavkov 4 536,37 €.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
350/2020
Koncepcia fungovania a činnosti Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ

38

Stav realizácie
Uznesenie je v plnení. Oddelenie európskych záležitostí aktuálne pripravuje informatívnu
správu o činnosti a fungovaní Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ za uplynulé
obdobie s plánom navrhovanej ďalšej činnosti a aktivít.
Uznesenie v plnení.

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. V septembri
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. V júli 2021 boli
odovzdané finančné vyúčtovanie a celková správa o realizácii projektu na kontrolu na referát
finančnej kontroly Fondu malých projektov. V mesiaci január 2022 bola doručená DSS
DOMKO správa z finančnej kontroly.
Uznesenie v plnení.

18. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 15. 05. 2020
Číslo a názov uznesenia
381/2020
Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v súvislosti s výzvou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
Stav realizácie
V procese plnenia. Pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínová 23, Košice
má KSK ako zriaďovateľ 5% spoluúčasť na financovaní projektu v celkovej hodnote
7 704,23 €. Z rozpočtu KSK boli k termínu 31. 12. 2021 poukázané finančné prostriedky
v hodnote 2 772,16 €.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
384/2020
Racionalizačné opatrenia v kultúrnych organizáciách zriadených KSK
Stav realizácie
Na strane kultúrnych organizácií naďalej prebiehajú aktualizácie individuálnych
pracovnoprávnych dokumentov a nastavenie vnútorných pracovných a organizačných
procesov zlúčených organizácií, na ktorých intenzívne spolupracuje Odbor kultúry. Aktuálne
prebieha tiež zhodnotenie fungovania troch zlúčených organizácií. Uznesenie sa navrhuje
sledovať v polročnom intervale.
Uznesenie v plnení, navrhuje sa sledovať v polročnom intervale.

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
Databáza príkladov dobrej praxe v oblasti obehového hospodárstva je pripravená. Následne
budú prebiehať školenia a výmena skúseností s ostatnými partnermi v projekte.
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 podpísaná. Prebieha príprava
procesu verejného obstarávania pre kľúčové aktivity.
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
Po tom ako bolo vyhlásené verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky s názvom:
„Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického
samosprávneho kraja“, ktorej predmetom bolo obstaranie externého dodávateľa služieb,
sa v mesiaci október 2021 uskutočnilo otváranie elektronických ponúk, ktorých vyhodnotenie
prebehlo v mesiaci november 2021. Úspešným uchádzačom o zákazku na externého
dodávateľa služieb v projekte ELENA, tzv. PORADCU sa stalo konzorcium spoločností Tatra
Tender s.r.o., ENVIROS, s.r.o., NeoEnergia s.r.o., REVICKÝ a partneri s.r.o. a spoločnosť
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FS consulting, s.r.o. K uzavretiu zmluvy s externým poskytovateľom služieb došlo
dňa 04. 01. 2022. Ďalším krokom je schválenie podrobného harmonogramu realizácie
projektu, ktorý konzorcium predloží do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Uznesenie v plnení.

21. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 26. 10. 2020
Číslo a názov uznesenia
457/2020
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov v odvetví kultúry – „Manor House
Susanna – An Experience In The Museum“
Stav realizácie
Po otváraní ponúk podlimitnej zákazky „Hospodárska budova pri kaštieli v Markušovciach rekonštrukcia na polyfunkčný kultúrny objekt“, bol výstup zaslaný na ex post kontrolu
verejného obstarávania Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Jej
výsledkom bude odsúhlasenie podpísania zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom verejného
obstarávania. V januári sa uskutočnili rokovania o ďalších krokoch realizácie aktivít
s projektovými partnermi, islandskou spoločnosťou Gagarín (implementácia rozšírenej reality
do expozície), SOŠ Drevárskou, Spišská Nová Ves (organizácia remeselných podujatí)
a s OOCR Slovenský raj a Spiš (propagácia pripravovaných podujatí v synergii
s propagačnými aktivitami samotného Múzea Spiša za účelom efektívnejšej publicity
a prilákania návštevníkov nielen z regiónu). Za účelom publicity projektu bola zriadená
projektová webstránka www.zazitokvmuzeu.sk v dvojjazyčnej verzii.
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 januári bola podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom na predmet zákazky „Zhotovenie
scenára výstavy“. Zároveň bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotovenie stavebných
prác predmetu zákazky s názvom: „Rekonštrukcia oplotenia areálu kaštieľa v Trebišove“.
Predpokladaný termín ukončenia uvedenej zákazky je v marci 2022. Projekt napreduje podľa
časového a finančného harmonogramu.
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
Prebieha príprava ďalšieho vzdelávacieho bloku pod názvom „Ako robiť dobrú výstavu“,
ktorý sa uskutoční koncom februára v Košiciach pre 20 účastníkov.
Uznesenie v plnení.
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22. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 14. 12. 2020
Číslo a názov uznesenia
471/2020
Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 445/2020 – Zámer rekonštrukcie
nehnuteľností pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Stav realizácie
Po výbere energetického poradcu, prebieha realizácia prípravy dokumentácie a podkladov pre
verejné obstarávanie – rekonštrukcia nehnuteľnosti pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti
pre objekt bývalej polikliniky JUH.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
496/2020
Intenzita pomoci pre Strednú odbornú školu technickú a ekonomickú Jozefa Szakkayho Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
V procese plnenia. Z hľadiska finančného hodnotenia nedošlo k zmenám oproti ostatnému
plneniu. Na bežné výdavky boli poukázané finančné prostriedky z rozpočtu KSK vo výške
95 500 €, z tejto sumy boli refundované výdavky vo výške 90 725 € a na spolufinancovanie
projektu vo výške 4 775 €. Na úhradu faktúr boli škole zaslané finančné prostriedky vo výške
54 279,80 €.
Uznesenie v plnení.

23. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 19. 02. 2021
Číslo a názov uznesenia
502/2021, 631/2021
Podpora Košického samosprávneho kraja iniciatíve „Diaľnica na Zemplín“
Stav realizácie
V súčasnosti prebiehajú prípravné práce, to znamená príprava opisu predmetu zákazky
pre obstaranie Štúdie uskutočniteľnosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
512/2021, 131/2018
Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného
plánu 2020 a Akčný plán na rok 2021
Program obnovy krajiny Košického kraja
Stav realizácie
Odpočet akčného plánu Programu obnovy krajiny za rok 2021 a Akčný plán na rok 2022 bude
predložený na februárové zasadnutie zastupiteľstva.
Uznesenia č. 512/2021 a 131/2018 v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
513/2021
Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji 2021 – 2030
Stav realizácie
Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal stanovisko, že dokument
je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. V súčasnosti prebieha proces výberu
zhotoviteľa hodnotenia.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
514/2021
Plán vodných rád Programu obnovy krajiny Košického kraja
Stav realizácie
Prebieha propagácia plánu a hľadajú sa možnosti financovania navrhovaných opatrení.
Uznesenie v plnení.
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 KSK vypracoval zadanie pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 5/2022. Na základe
odsúhlasenia obsahu a rozsahu návrhu zmien ÚPN VÚC Košický kraj bolo začaté verejné
obstarávanie na spracovateľa tejto územnoplánovacej dokumentácie.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
528/2021
Spolufinancovanie projektu s názvom
„Ochrana a obnova biodiverzity v lesných
ekosystémoch Košického kraja – projekt č. 2“
Stav realizácie
Projekt bol podaný v rámci 29. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku so zameraním na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich
služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru dňa 15. 04. 2021, bol doplnený
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dňa 12. 08. 2021 a 01. 10. 2021 v rámci administratívnej kontroly. V súčasnosti prebieha
odborné hodnotenie predloženej žiadosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
529/2021, 483/2020
Aktualizácia uznesenia č. 483/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva KSK: „Schválenie
realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark Kysak“
Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia
Stav realizácie
Projekt KlimaPark Kysak bol podaný zo strany Košického samosprávneho kraja cez
Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 29. 07. 2021. Momentálne prebieha
administratívna kontrola žiadosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
534/2021, 318/2016
Aktualizácia Uznesenia č. 318/2016 zo dňa 22. 02. 2016 – Koncepcia rozvoja sociálnych
služieb v Košickom kraji na roky 2016 – 2020
Stav realizácie
Uznesenie v plnení. Informatívna správa o plnení koncepcie za rok 2021 bude predložená
Zastupiteľstvu KSK v roku 2022.
Uznesenie v plnení.

25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 28. 06. 2021
Číslo a názov uznesenia
549/2021
Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území KSK na roky 2021 – 2025 (2030)
Stav realizácie
V procese plnenia. Do pracovnej skupiny pre podporu práce s mládežou bol prijatý nový člen
- zakladateľka programu IAMbitious (ročného sebarozvojového programu pre študentov).
Koncom roka 2021 boli zrealizované 3 teambuildingy pre žiacke školské rady (na SZŠ
v Rožňave, na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča a na SSOŠ Bukovecká v Košiciach).
Zároveň sa dňa 16. 12. 2021 konalo stretnutie koordinátoriek žiackych školských rád a ďalšie
v januári 2022 v Regionálnom centre mládeže. Na pravidelnej báze sú realizované stretnutia
Krajskej rady študentských školských rád Košického kraja pod vedením Regionálneho centra
mládeže (výstup: kampaň za zvýšenie povedomia o očkovaní + info o svetových
a medzinárodných dňoch). Odbor školstva zrealizoval stretnutie so zástupcom IUVENTY
a zástupcom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a pripravil
výzvu pre stredné školy s možnosťou zapojiť sa do pilotného projektu participatívnych
rozpočtov na vybraných 15 stredných školách v Košickom kraji. Odbor školstva nadviazal
spoluprácu s Li(e)nkou detskej istoty za účelom podpory realizácie rovesníckej poradne. Na
školách sa tesne pred Vianocami na mnohých školách realizoval dobrovoľnícky projekt
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“Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ s cieľom potešiť seniorov v DSS, V rámci
destigmatizácie vznikol Instagramový profil @psychelpsk, ktorého cieľom je cez rovesnícky
prístup zvyšovať povedomie o duševnom zdraví a destigmatizovať duševné poruchy.
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. Regionálna
stratégia vychádza zo šiestich kľúčových priorít zameraných na:
1. Optimalizáciu a stabilizáciu siete stredných škôl v KSK,
2. Aktívne školy - posilnenie vnútorných kapacít stredných škôl KSK,
3. Partnerstvá škôl v KSK – NETWORKING,
4. Digitálnu transformáciu stredných škôl v KSK,
5. Školy s inkluzívnym vzdelávaním v KSK,
6. Zelené školy v KSK.
Aktivity vyplývajúce z napĺňania špecifických cieľov a opatrení v kľúčových prioritách
sú plánované pre každý školský rok samostatne, vyhodnocované budú v súlade s hodnotami
v merateľných ukazovateľoch a uverejňované pre školy a školské zariadenia v pedagogickoorganizačných pokynoch. Pre školský rok 2021/2022 bolo v pedagogicko-organizačných
pokynoch zverejnených 16 úloh vyplývajúcich zo schválenej regionálnej stratégie. V období
november 2021/január 2022 bolo splnené opatrenie 1.1.3 z kľúčovej priority 1, zverejnením
zoznamu určenia najvyššieho počtu žiakov do 1. ročníkov SŠ v územnej pôsobnosti KSK
pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku dňa 30. 11. 2021 na webovom sídle
kraja. Ku kľúčovej priorite 2, k bodu 2.1.7. Zvyšovať jazykovú kompetenciu pedagogických
a odborných zamestnancov s využitím potenciálu bilingválnych škôl a jazykových škôl
v KSK boli zahájené jazykové vzdelávania učiteľov v Jazykovej škole, Hlavá 113, Košice.
Ku kľúčovej priorite 3,k bodu 3.3.1 Vytvárať podmienky a metodicky usmerňovať školy
pri zapájaní sa do grantových schém sa v uvedenom období online formou uskutočnili
školenia riaditeľov škôl a ich projektových tímov k Iniciatíve CURI. Ku kľúčovej priorite 4,
k bodu 4.1.1 Podporiť inovácie foriem vzdelávania a využívania aktivizačných vyučovacích
metód na školách (zameraných na znalosti, zručnosti, tvorivosť, kritické myslenie a postoje
žiakov pre život v digitálne transformujúcej sa spoločnosti) je v realizácii projekt „ Farming“
v spolupráci s IT firmami a TU Košice pre gymnázia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Ku kľúčovej priorite 5, k bodu 5.2.1 Vytvoriť programy vzdelávania pre seniorov
prostredníctvom voľno-časových aktivít s dôrazom na udržanie a zlepšenie ich duševného
zdravia, predchádzanie chorobám, pestovanie sociálnych kontaktov a digitálnu komunikáciu
je v súčasnosti aktívny projekt SKHU Ambassadors, ktorý sa zameriava na aktívnych
seniorov. Ku kľúčovej priorite 6, k bodu 6.1.7 Vytvárať podmienky pre zabezpečenie
väčšieho počtu vegetačných fasád, striech, dažďových záhrad a lagún, ďalšie aktívne školy
vstúpili do realizácie výstavby dažďových záhrad aj vďaka Podpore obnovy krajiny, ktorý
realizuje KSK.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
553/2021
Založenie a vstup Košického samosprávneho kraja do Inovačného centra Košického kraja

45

Stav realizácie
Inovačné centrum Košického kraja bolo založené v septembri 2021. V decembri prehlo
výberové konanie na generálneho riaditeľa Inovačného centra, ktorým sa stal Peter Breyl.
Uznesenie je v plnení.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
554/2021
Založenie a vstup Košického samosprávneho kraja do Košického klastra nového priemyslu
Stav realizácie
Košický klaster nového priemyslu – záujmové združenie právnických osôb bol založený
v septembri 2021. Účelom združenia je príprava projektu s názvom „Košický klaster nového
priemyslu“ ktorý má byť významným projektom Inovačného centra Košického kraja. Cieľom
projektu je podporiť rozvoj inovácií a nových technológií vo východoslovenskom regióne.
V zmysle Stanov združenia, Košický samosprávny kraj uhradil členský príspevok vo výške
1 000 eur. V súčasnosti prebieha registrácia, administratívne úkony spojené s naštartovaním
činnosti združenia a prebiehajú rokovania s predstaviteľmi MIRRI SR a ďalšími
ministerstvami o zdrojoch financovania predmetného projektu. Vzhľadom na charakter
a náročnosť predmetného projektu, na základe rokovaní s národnou úrovňou budú postupne
pripravované podklady k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok zamerané
na výstavbu/rekonštrukciu budov, technologickej infraštruktúry a iné. Bližšie informácie
o poslaní a cieľoch projektu nájdete tu: www.upjs.sk/public/media/14238/PRILOHA-3CNIC-2020.pdf
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. Nájom pozemku so spoločnosťou Svet zdravia, a.s. bol ukončený.
Kúpna zmluva je v štádiu pripomienkovania.
Uznesenie v plnení.

26. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. 08. 2021
Číslo a názov uznesenia
574/2021
Prevod vlastníctva pozemkov v Dobšinej
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Kúpna zmluva je v štádiu pripomienkovania.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
575/2021
Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice novej generácie Michalovce, a. s.
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Stav realizácie
Pripravuje sa zvolanie valného zhromaždenia.
Uznesenie v plnení.

27. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 25. 10. 2021
Číslo a názov uznesenia
590/2021
Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Sobrance do vlastníctva Košického samosprávneho
kraja
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Vklad bol povolený dňa 29. 12. 2021. Kúpna cena bola zaplatená
KSK dňa 30. 12. 2021. Pripravuje sa protokolárne odovzdanie nehnuteľností.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
592/2021
Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných
odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68
Stav realizácie
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú v procese vyhodnocovania.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
593/2021
Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Banícke múzeum v Rožňave, projekt „Otvorená
galéria“
Stav realizácie
Na strane vyhlasovateľa výzvy Ministerstva kultúry SR prebieha hodnotenie projektovej
žiadosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
594/2021
Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň, projekt
„Modernizácia priestorov Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne v Michalovciach“
Stav realizácie
Na strane vyhlasovateľa výzvy Ministerstva kultúry SR prebieha hodnotenie projektovej
žiadosti.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
595/2021
Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, projekt
„Interaktívna a bezpečná knižnica – rozšírenie a modernizácia služieb“
Stav realizácie
Na strane vyhlasovateľa výzvy Ministerstva kultúry SR prebieha hodnotenie projektovej
žiadosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
596/2021
Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Bábkové divadlo v Košiciach, projekt „Modernizácia
divadelných sál“
Stav realizácie
Na strane vyhlasovateľa výzvy Ministerstva kultúry SR prebieha hodnotenie projektovej
žiadosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
597/2021
Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Spišské divadlo, projekt „Modernizácia divadelnej
techniky“
Stav realizácie
Na strane vyhlasovateľa výzvy Ministerstva kultúry SR prebieha hodnotenie projektovej
žiadosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
598/2021
Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Východoslovenské múzeum v Košiciach, projekt
„Expozícia Zaži Barok“
Stav realizácie
Na strane vyhlasovateľa výzvy Ministerstva kultúry SR prebieha hodnotenie projektovej
žiadosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
599/2021
Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Zemplínske múzeum v Michalovciach, projekt
„Archeologická expozícia Zemplínskeho múzea“
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Stav realizácie
Na strane vyhlasovateľa výzvy Ministerstva kultúry SR prebieha hodnotenie projektovej
žiadosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
600/2021
Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína
v Trebišove, projekt „Zemplín Antiqua“
Stav realizácie
Na strane vyhlasovateľa výzvy Ministerstva kultúry SR prebieha hodnotenie projektovej
žiadosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
601/2021
Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, projekt
„Letohrádok Dardanely – Hudobná perla Spiša“
Stav realizácie
Na strane vyhlasovateľa výzvy Ministerstva kultúry SR prebieha hodnotenie projektovej
žiadosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
602/2021
Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Východoslovenská galéria, projekt „Modernizácia
osvetlenia a IT infraštruktúry vo Východoslovenskej galérii“
Stav realizácie
Na strane vyhlasovateľa výzvy Ministerstva kultúry SR prebieha hodnotenie projektovej
žiadosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
603/2021
Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Divadlo Thália Színház, projekt „Modernizácia
divadla Thália“
Stav realizácie
Na strane vyhlasovateľa výzvy Ministerstva kultúry SR prebieha hodnotenie projektovej
žiadosti.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
604/2021
Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Spišské kultúrne centrum a knižnica, projekt
„Kompletné zmodernizovanie a zvýšenie hygienických štandardov v priestoroch Knižnice
SKCaK v Spišskej Novej Vsi“
Stav realizácie
Na strane vyhlasovateľa výzvy Ministerstva kultúry SR prebieha hodnotenie projektovej
žiadosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
605/2021
Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, projekt
„Odkaz pre budúcnosť“
Stav realizácie
Na strane vyhlasovateľa výzvy Ministerstva kultúry SR prebieha hodnotenie projektovej
žiadosti.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
610/2021
Schválenie spolufinancovania projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 (projekt ID - R002 II/576 Bohdanovce – Herľany – II. etapa)
Stav realizácie
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok predložená na riadiaci orgán v rámci výzvy
č. IROP-PO1-SC11-2021-76 dňa 18. 11. 2021. V súčasnosti prebieha administratívna
kontrola predloženej žiadosti riadiacim orgánom.
Uznesenie v plnení.

28. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 13. 12. 2021
Číslo a názov uznesenia
612/2021
Združenie finančných prostriedkov na opravu časti cestného úseku cez obec Košická Polianka
Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Návrh zmluvy o združení finančných prostriedkov je v štádiu
pripomienkovania.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
613/2021
Prevod vlastníctva pozemkov v Bidovciach pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s.
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Stav realizácie
Uznesenie sa realizuje. Kúpna zmluva je v štádiu prípravy.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
617/2021
Personálne zmeny v spoločnosti Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o.
Stav realizácie
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
618/2021
Informácia predsedu Košického samosprávneho kraja o príprave a priebehu nákupu
teplomerov pre potreby Úradu Košického samosprávneho kraja a organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
V stave plnenia. Kontrola na žiadosť zastupiteľstva bola neodkladne začatá na základe
poverenia hlavného kontrola č. 1/2022 – 1/TK/N.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
619/2021
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
na obdobie 1. polroka 2022
Stav realizácie
Uznesenie je priebežne plnené. Kontroly budú vykonávané podľa plánu pri súčasnom
dodržiavaní Pravidiel kontrolnej činnosti ÚHK KSK. Uznesenie vzhľadom na povahu sa bude
sledovať v polročnom intervale.
Uznesenie v plnení, v polročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
621/2021
Zmena verejnoprospešného účelu Nadácie Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Finančné prostriedky v zmysle uznesenia boli Nadácii KSK poukázané dňa 23. 12. 2021.
V mesiaci december 2021 bol podaný návrh na zmenu registrácie na Ministerstvo vnútra SR.
Uznesenie v časti A) bod 2 v plnení, v časti A) bod 1 a v časti B) splnené.
Číslo a názov uznesenia
624/2021
Založenie obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s.r.o. a schválenie
majetkovej účasti Košického samosprávneho kraja v tejto spoločnosti
Stav realizácie
Finalizujú sa podklady na založenie obchodnej spoločnosti v obchodnom registri.
Uznesenie v plnení.
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Číslo a názov uznesenia
625/2021
Spolufinancovanie projektu: „Margecany – komunikácia pre cyklistov a peších“
Stav realizácie
Projekt bol podaný v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku so zameraním na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených
osôb dňa 21. 12. 2021. Prebieha administratívna kontrola žiadosti. Nakoľko došlo ku zmene
spolufinancovania projektu a k spojeniu s projektom cyklo-webového portálu sa navrhuje
zrušiť predmetné uznesenie. Predmetom februárového zasadnutia je schválenie nového
spolufinancovania projektu.
Uznesenie sa navrhuje zrušiť.
Číslo a názov uznesenia
626/2021
Spolufinancovanie projektu: „Cyklistická cestička Zalužice
cyklomagistrála)“

–

Lúčky (Zemplínska

Stav realizácie
Projekt bol podaný v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku so zameraním na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených
osôb dňa 21. 12. 2021. Prebieha administratívna kontrola žiadosti. Nakoľko došlo ku zmene
spolufinancovania projektu navrhuje sa zrušiť predmetné uznesenie. Predmetom februárového
zasadnutia je schválenie nového spolufinancovania projektu.
Uznesenie sa navrhuje zrušiť.
Číslo a názov uznesenia
627/2021
Spolufinancovanie projektu: „Cyklo-webový portál Košického kraja“
Stav realizácie
Projekt bol podaný ako súčasť projektu: „Margecany – komunikácia pre cyklistov a peších.
Nakoľko došlo k spojeniu s projektom Margecany, navrhuje sa zrušiť predmetné uznesenie.
Uznesenie sa navrhuje zrušiť.
Číslo a názov uznesenia
628/2021
Rozšírenie predmetu činností v Zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Správa ciest
Košického samosprávneho kraja
Stav realizácie
Predmet činnosti bol rozšírený. Prebiehajú rokovania so správou ciest ohľadom špecifikácie
agendy.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
630/2021
Zámer vytvorenia programu podpory pre malých
prostredníctvom zriadenia regionálnych rozvojových centier
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a stredných

podnikateľov

Stav realizácie
Realizuje sa. Úrad KSK pripravuje sprievodné dokumenty naviazaných na vytvorenie
programu podpory pre malých a stredných podnikateľov prostredníctvom zriadenia
regionálnych rozvojových centier, v ktorých vymedzuje konkrétne aktivity a následne kroky
v procese podpory v oblasti MSP.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
631/2021
Založenie neziskovej organizácie „Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho
kraja, n. o.“
Stav realizácie
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
632/2021
Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja 2021
Stav realizácie
Udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja za rok 2021 bude realizované v rámci
slávnostného ceremoniálu Ocenenie osobností KSK v roku 2022.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
633/2021
Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja 2021
Stav realizácie
Udelenie Historickej osobnosti regiónu za rok 2021 bude realizované v rámci slávnostného
ceremoniálu Ocenenie osobností KSK v roku 2022.
Uznesenie v plnení.
Číslo a názov uznesenia
636/2021
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2022
Stav realizácie
Rokovania komisií budú v II. polroku 2021 obsahovo pripravované v zmysle plánu úloh
komisií. Uznesenie vzhľadom na povahu sa bude sledovať v polročnom intervale.
Uznesenie v plnení, v polročnom intervale.
Číslo a názov uznesenia
637/2021
Spolufinancovanie projektu v rámci EÚ programu LIFE ”Protection of waterfowl life and the
native habitats restoration in Zemplin Region by removing PCBs from the environment”
za účelom prípravy dekontaminácie Zemplínskeho regiónu
Stav realizácie
Projekt bol podaný a je v procese hodnotenia. Predseda KSK listom kontaktoval ministra
MŽP SR a štátneho tajomníka MIRRI SR a informoval ich o podaní projektu LIFE s názvom
”Protection of waterfowl life and the native habitats restoration in Zemplin Region by
removing PCBs from the environment”.
Uznesenie v plnení.
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3. Prehľad zrušených uznesení
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zrušené uznesenia zastupiteľstva

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

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

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

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

Vysvetlivky
II. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2005 – 2009
1. Prehľad splneného uznesenia (strana 9).
2. Prehľad uznesení v realizácii (strana 9 – 11).
3. Prehľad zrušených uznesení (strana 11 – 12).
4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 12 – 13).
III. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2009 – 2013
1. Prehľad splneného uznesenia (strana 14).
2. Prehľad uznesenia v realizácii (strana 14).
3. Prehľad zrušených uznesení (strana 15).
4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 15 – 16).
IV. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2013 – 2017
1. Prehľad splnených uznesení (strana 16 – 18).
2. Prehľad uznesení v realizácii (strana 18 – 24).
3. Prehľad zrušených uznesení (strana 24 – 25).
4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 25).
V. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2017 – 2022
1. Prehľad splnených uznesení (strana 26 – 29).
2. Prehľad uznesení v realizácii (strana 29 – 53)
3. Prehľad zrušených uznesení (strana 54).
4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 54).
Košice, 08. 02. 2022
Spracovala na základe podkladov z jednotlivých
odborov a oddelení Úradu KSK: Mária Rogozinská
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