
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie školstva a športu, 

konaného dňa 24.08.2015 
 

 Prítomní:   Igor Jendruch - predseda komisie  
PaeDr. Slávka Šmidová – podpredsedníčka komisie 
Pavol Vaľko, Mária Repková, Mgr. Anna Grondželová, Ján Šmida  - členovia 

 
Za mestský úrad:  
                                               Anna Nemčíková- prednostka MsU 
                                               Ing. Ján Znanec – vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu 
 
 
Program: 
 

Otvorenie 
1. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení k 30.06.2015 
2. Úprava rozpočtov ZŠ s MŠ SNP-MŠ, MŠ Hlavná-ŠJ, ZŠ s MŠ Maurerová- ŠJ na rok 2015 
3. Doplnok č.2  k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č.1/ 2015  
4. Doplnky k zriaďovacím listom 
5. Návrh na udelenie ocenení „Návrh  na udelenie Čestné občianstvo mesta Krompachy“, „Cena mesta 

Krompachy“ a „Cena primátora mesta Krompachy“ za rok 2015 podľa Štatútu mesta Krompachy, Čl. č. 
27 „Čestné občianstvo, ceny a odmeny“. 

6. List MŠK Krompachy  vo veci vybavenia herne  
7. 50. ročník Behu ulicami Krompách 
8. Diskusia  

Záver 
 

 
K bodu  
Otvorenie 
Zasadnutie otvoril predseda komisie – p. Igor Jendruch a privítal prítomných. 
 
K bodu 1 
Správa o hospodárení škôl a školských zariadení k 30.06.2015 
 
Ing. Ján Znanec – vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu informoval prítomných s analýzou hospodárenia 
škôl a školských zariadení  k prvému polroku 2015. Schválené finančne prostriedky na prenesene kompetencie 
na rok 2015 celkom vo výške 1 509 300€. V priemere je celkove plnenie rozpočtu na 48,87% t.j 725 907 €. 
Celková schválená  výska na originálne kompetencie  na rok 2015 je 905 500 € . Schválene rozpočty školským  
zariadeniam vo výške 869 719€ . Nerozdelená rezerva  na OK vo výške 35 781 €. V priemere celkove plnenie je 
na 51,12%  t. j 444 567 €. 
 
Komisia berie predloženú Správu o hospodárení škôl a školských zariadení  na vedomie . 
 
 
 K bodu 2 
 Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ SNP-MŠ, MŠ Hlavná-ŠJ, ZŠ s MŠ Maurerová- ŠJ na rok 2015 
 
Ing. Ján Znanec – vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu vyhodnotil  doterajší stav. V  rámci schváleného 
rozpočtu poukazované finančné prostriedky školám a školským zariadeniam Krompachy. Pre ZŠ s MŠ SNP – 
materská škola na originálne kompetencie (OK) – úprava navýšenia rozpočtu vo výške 1 350  €. Pôvodný 
rozpočet pre materskú školu na rok 2015 vychádzal zo skutočnosti z roku 2014, kedy bolo nižšie čerpanie 
rozpočtu z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti jednej učiteľky.  Z uvedeného dôvodu je predložený návrh 



navýšiť rozpočet materskej školy o sumu 1 350 € (hodnota mzdy s odvodmi za obdobie práceneschopnosti 
danej učiteľky).  

 Pre MŠ Hlavná – školská jedáleň na originálne kompetencie je úprava - navýšenie vo výške 1 347 

€ je z dôvodu nenaplnenia plánovanej príjmovej časti rozpočtu kvôli poklesu detí- stravníkov z MŠ na ul. 

Robotníckej, pre ktorú bola pripravovaná strava v MŠ Hlavná.  Materská škola z Robotníckej ulice bude od 

septembra 2015 umiestnená v pavilóne „D“ v ZŠ s MŠ Maurerova, pre ktorú bude pripravovať stravu školská 

jedáleň ZŠ s MŠ Maurerova.  

Pre ZŠ s MŠ Maurerova– školská jedáleň na originálne kompetencie z dôvodu poruchy elektrickej 

panvice, ktorá sa nedá odstrániť, je predložený návrh na navýšenie rozpočtu na opravu panvice na základe 

cenovej ponuky  vo výške 345 €. Uvedené finančné prostriedky sú účelovo viazané na uvedenú opravu. 

 Pre ZŠ s MŠ SNP – materská škola na prenesené kompetencie (PK) je úprava – navýšenie 

rozpočtu vo výške 7 000  €. Uvedené finančné prostriedky sú určené na materiálno-technické vybavenie troch 

novovzniknutých tried  a ostatných miestností, ktoré vznikli po rekonštrukcií  v bývalom rodinnom dome 

(odkúpený dom p.  Pavlíka. 

Komisia berie predložený návrh na vedomie a odporúča predložiť ho na zasadnutie MsZ v Krompachoch na 
schválenie. 

 

K bodu 3 

Doplnok č.2  k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č.1/ 2015  

 

 

Ing. Ján Znanec – vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu k Návrhu  Doplnku č.2 k Všeobecnému záväznému 
nariadeniu Mesta Krompachy č. 1/2015 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy uviedol dôvody novej 
úpravy.  Základná škola Zemanská pripravuje stravu pre ZŠ s MŠ SNP aj pre špeciálnu základnú školu. Každý žiak 
základnej školy na území mesta je potenciálny stravník, na ktorého v rámci podielových daní mesto dostáva 
finančné prostriedky. Najvyšší kontrolný úrad pri kontrole upozornil, že neboli refundované výkony prípravy 
a rozvozu stravy – obedových balíčkov, z uvedeného dôvodu je predložený návrh dotácie prípravy obedových 
balíčkov vo výške 0,02 € za jeden balíček. 
Úprava dotácie pre ZŠ s MŠ SNP – materská škola, je na základe upraveného rozpočtu pre materskú školu. Dopad 
na rozpočet mesta a činnosť ostatných orgánov samosprávy mesta sú v  rámci schváleného rozpočtu mesta na 
originálne kompetencie.  

Komisia berie predložený návrh na vedomie a odporúča predložiť ho na zasadnutie MsZ v Krompachoch na 
schválenie. 
 
 
K bodu 4 

Doplnky k zriaďovacím listom 

 

Ing. Ján Znanec – vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu k návrhu doplnkov Zriaďovacie listiny s príslušnými 
doplnkami škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. V zmysle § 21 zákona 
č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve názov školy sa skladá z označenia druhu alebo 
typu školy a názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy. Na základe zistení z 
vykonanej kontroly NKÚ sú k zriaďovacím listinám doplnené vecné a finančné vymedzenia majetku 
spravovaného školou a doplnené v predmete činnosti pre ZŠ s MŠ  predprimárne vzdelávanie. 
 

Komisia berie predložený návrh na vedomie a odporúča predložiť ho na zasadnutie MsZ v Krompachoch na 
schválenie 
 
 
 
K bodu 5 



Návrh na udelenie ocenení „Návrh  na udelenie Čestné občianstvo mesta Krompachy“, „Cena mesta 

Krompachy“ a „Cena primátora mesta Krompachy“ za rok 2015 podľa Štatútu mesta Krompachy, Čl. č. 

27 „Čestné občianstvo, ceny a odmeny“. 

 

Predseda komisie p. Igor Jendruch  informoval prítomných o Návrhu  na udelenie Čestné občianstvo mesta 

Krompachy“, „Cena mesta Krompachy“ a „Cena primátora mesta Krompachy“ za rok 2015 podľa Štatútu mesta 

Krompachy, Čl. č. 27 „Čestné občianstvo, ceny a odmeny“. 

Komisia berie predložený návrh na vedomie a odporúča predložiť ho na zasadnutie MsZ v Krompachoch. 
 
 
K bodu 6 

List MŠK Krompachy vo veci vybavenia herne . 

 

Predseda komisie p. Igor Jendruch  informoval prítomných s obsahom listu MŠK Krompachy  vo veci vybavenia 

herne. MŠK Krompachy žiada KSS a vedenie mesta Krompachy o pomoc s sprístupnením  priestorov herne,  kde 

STO Krompachy  dané priestory taktiež využíva  na trénovanie a prípravu na majstrovské zápasy. 

Komisia berie list  na vedomie. Danú vec postupuje na riešenie vedeniu mesta Krompachy. 

  

 
K bodu 7 

50. ročník Behu ulicami Krompách 

 

Pani Grondželová informovala o bulletine, ktorý bude vydaný pri príležitosti 50. ročník Behu ulicami Krompách. 
Pán Vaľko informoval členov komisie o prebiehajúcej príprave k behu a informoval o potrebe propagácie na ZŠ 
a Stredných školách /oslovenie riaditeľov škôl a telocvikárov/, ktorí budú organizovať žiakov k účasti  50. ročníka 
Behu ulicami Krompách. Zabezpečiť  tlačenie plagátov, komentátor Viktor Fotul,  Pripomenul potrebu zabezpečiť 
predjazdca / cyklistu/ , medaily, zábrany, pásky, stánok, fotodokumentáciu na pútače, vyznačenie trate, zmeniť 
vizuál pohárov, občerstvenie, bezpečnosť. Na ďalšom stretnutí KSS presne delegovať úlohy spojené s  50. 
ročníkom  Behu ulicami Krompách. 
  
  
K bodu 8 
Diskusia 
 
V rámci tohto bodu rokovania Predseda komisie navrhol po dohode s členmi komisie zasadnutie k príprave 
a organizácií podujatia na deň na 28.09.2015/ pondelok/ . 
Pani prednostka navrhla zabezpečiť do tohto stretnutia medaily/ cca 200/ po kategóriu dorast, zábrany, 
zabezpečiť propagáciu na školách .    
 
K bodu 9. 
Záver 
 
Predseda komisie – Igor Jendruch – poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal:                        Mgr.Beáta Hudáková                                                           Igor Jendruch, v.r. 
  asistentka  primátorky mesta        


