
Zápisnica 
 zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a  športu, 

 konaného d ňa 24.02. 2014 

Prítomní:   Igor Jendruch - predseda komisie 
   Pavol Vaľko, ,Iveta Gengeľová, Ing. Lívia Kozlová,  
                                           Libuša Pavlíková,  Ing. Alena Ontková – členovia  
Neprítomní:  Ivan Šľacký, Bc. Soňa Kočanová,   
Za mestský úrad: Ing. Ján Znanec – vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu 

 
    

   
 
 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia úloh 
3. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2014 
4. Príprava podujatia „Pankuškové fašiangy 2014“ 
5. Rôzne 
6. Záver  

 
 
K bodu 1. Otvorenie  

Zasadnutie otvoril predseda komisie – p. Igor Jendruch  a privítal prítomných. 
 
K bodu 2. Kontrola plnenia úloh 
 Úlohy z predchádzajúcich zasadnutí sú splnené. 
 
K bodu 3. Návrh úpravy rozpo čtov škôl a školských zariadení na rok 2014 
 Z dôvodu zverejnenia minimálneho objemu finančných prostriedkov pre rok 2014, ktoré musí zriaďovateľ 
prideliť každej škole (jedná sa o prenesené kompetencie), je potrebné dofinancovať rozpočty jednotlivých škôl 
a to : 

- ZŠ s MŠ Maurerova ulica – o 3 900,00 € - na asistenta učiteľa na polovičný úväzok 
- ZŠ s MŠ na ulici SNP       – o      13,00 € - doplatok do povinného minima schválenej dotácie na  

                                                                   prenesené kompetencie 
       Podľa výšky pridelených finančných prostriedkov na prenesené kompetencie (základné školy ) a výšky 

rozpísaných finančných prostriedkov (schválené rozpočty škôl) zostáva ešte rezerva v celkovej výške  
66 577,00 €. Časť rezervy bude rozpustená v dohodovacom konaní, ktoré bude prebiehať v mesiaci marec 
2014.Zvyšok rezervy bude rozdelený do konca roku 2014. 
 
 Z dôvodu prideľovania dotácii na stravu a školské pomôcky z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi, 
navštevujúce školy a školské zariadenia v meste Krompachy, je potrebné upraviť rozpočty škôl a školských 
zariadení v celkovej výške: 

- na stravu = 52 824,00 € 
- na školské pomôcky = 5 710,00 € 

(Konkrétny rozpis finančných prostriedkov pre jednotlivé školy a školské zariadenia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice...) 
 
 Na základe zmlúv s obcami, ktorých deti navštevujú Centrum voľného času PRIMA v Krompachoch, je 
daný návrh na úpravu rozpočtu pre CVČ vo výške 12 262,00 €. K dnešnému dňu ešte nie je podpísaná zmluva 
s obcou Slovinky a Richnava, v prípade, že zmluva bude podpísaná, bude daný ďalší návrh na úpravu rozpočtu 
pre CVČ.      
 
Komisia berie predložené návrhy na vedomie a odporú ča predloži ť ho na schválenie MsZ 
v Krompachoch.  
 
K bodu 4. Príprava podujatia „Pankuškové fašiangy 201 4“ 
 V rámci programu „TERRA INCOGNITA“ mesto Krompachy organizuje tak, ako v minulom roku, 
„Pankuškové fašiangy“. Toto podujatie sa uskutoční v dňoch 28.02.2014-01.03.2014 v areály Plejsy 
v Krompachoch. Je financované s podporou KSK a to vo výške cca 5 000,00 €. Dofinancovanie podujatia je cez 
mesto Krompachy – cca 2 000,00 €. Zapoja sa doň krompašské školy (maľovanie a následné vyhodnotenie 
pútačov s fašiangovým motívom), bude vyhlásená súťaž o najlepšiu fotografiu z podujatia, pripravené je 



vystúpenie FS zo Sloviniek, Kluknavy, Harichoviec, ľudová hudba Gregovci a iní účinkujúci.    
 
 
K bodu 5. Rôzne  
               Ing. Znanec informoval členov komisie o pripravovanej rekonštrukcii pavilónu ZŠ s MŠ na ulici 
Maurerovej, ktorej výsledkom budú nové priestory pre deti navštevujúce MŠ a deti navštevujúce detské jasle. 
Kapacita nových priestorov je 50 +10 detí. 
Predseda komisie navrhol, že v rámci pripravovanej rekonštrukcie, by bolo dobré vypomôcť škole pri drobných 
úpravách terénu aktivačnými pracovníkmi, ktorí sú koordinovaní mestom Krompachy. 
 
              Ing. Znanec informoval tiež o oslovení všetkých športových organizácií v meste Krompachy ohľadne 
„Vyhlásenia najlepšieho športovca/kolektívu roku 201 3“  avšak neúspešne, nakoľko nikto z opýtaných 
nespĺňa podmienky pre nomináciu. 
 
 
K bodu 6. Záver  
Predseda komisie - Igor Jendruch - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.   

 

V Krompachoch dňa 25.02.2014 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal/a:  Eva Rimská     Igor Jendruch, v.r.  

         referentka oddelenia                  predseda komisie 
       organizačno-správneho  
           a sociálnych vecí     

       


