
Zápisnica zo zasadnutia komisie Školstva a športu 

 

 

Dňa: 22.8.2016 

Čas: 15,15 h 

Miesto: Malá zasadačka MÚ, Krompachy 

Predsedajúci: Igor Jendruch 

Prítomní: viď prezenčná listina 

Zapisovateľ: Ing. Ján Znanec 

 

Program 

1. Otvorenie 

2. Hospodárenie škôl a šk. zariadení k 30.6.2016 

3. Úprava rozpočtu 

4. Doplnok č. 6 k VZN 1/2015 a č. 6 k VZN 4/2008  

5. Koncepcia rozvoja športu 

6. Beh ulicami Krompách 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

K bodu 1 predseda komisie Školstva a športu, I. Jendruch srdečne privítal prítomných a zároveň ich 

oboznámil s jednotlivými bodmi zasadnutia. 

K bodu 2 Ing. J. Znanec oboznámil prítomných o čerpaní finančných prostriedkov škôl a školských 

zariadení k 30.6.2016 v prenesených kompetenciách a originálnych kompetenciách. Komisia berie 

na vedomie správu o hospodárení škôl k 30.6.2016 

K bodu 3 informoval Ing. J. Znanec o úprave rozpočtov z dôvodu zvýšenia miezd o 6% tarifných 

platov pre školy k 1.9.2016.: Komisia odporúča prijať predložený návrh úpravy rozpočtov na rok 

2016. 

K bodu 4 o úprave VZN - dodatok č .6 k VZN 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. Zmena dotácií pre jednotlivé školské zariadenia je na základe úpravy rozpočtov. 

V ďalšom predloženom návrhu doplnku č. 6 k VZN 4 /2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach Ing. Znanec informoval o zvýšenom príspevku 

zákonných zástupcov detí v MŠ z 10 € na 12 € a v  ŠKD z 5 € na 6 €, a to z dôvodu nárastu 

prevádzkových nákladov v týchto zariadeniach. Posledná úprava príspevkov bola v roku 2011. 

Komisia odporúča schváliť doplnky k VZN.. 



Predseda komisie, I. Jendruch požiadal o informáciu týkajúcu sa počtu detí v MŠ. MŠ Hlavná : 

97 detí, ZŠ s MŠ , Maurerova : 49 detí a Robotnícka: 22 detí. 

K bodu 5 predseda komisie, I. Jendruch navrhol termín zasadnutia komisie aj s ostatnými členmi 

jednotlivých športových klubov v meste. Po dohode s ostanými členmi sa dohodli na spoločnom 

termíne:7.9.2016, čas: 16,00 h, miesto: MÚ- veľká  zasadačka. Požiadal prítomných členov, aby si 

dôkladne preštudovali návrh koncepcie a po prípade navrhli pripomienkovaním zmenu či doplnení 

obsahu uvedenej koncepcie. Prítomní súhlasili. Zároveň predseda komisie požiadal P. Vaľka o 

oboznámenie s programom ,, Behu ulicami Krompách" 

K bodu 6  P. Vaľko prítomných oboznámil s programom a priebehom ,, Behu ulicami Krompách", 

ktorý sa bude konať 9.10.2016. 

K bodu 7  predsedníčka Matice slovenskej Mgr. A. Grondželová oboznámila prítomných s blížiacim 

sa podujatím : 100. výročie J.H. Vajanského a zároveň so sprievodnými akciami pripravovaným k 

uvedenému podujatiu. 

Mgr. J. Farkašová sa informovala o mesačníku KS, či školy majú naďalej posielať príspevky. Mgr. 

Gronželová sa poďakovala za doposiaľ zasielané príspevky a bude rada, ak budú naďalej prispievať 

do KS. Zároveň sa spýtala, či by nebolo vhodnejšie, aby KS vychádzal každý druhý mesiac – kvalita 

novín by bola lepšia a aj nižšie náklady. Predseda komisie I. Jendruch to prejedná s poslancami.   

K bodu 7  predseda komisie I. Jendruch srdečne poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

V Krompachoch 23.8.2016 

 

 

 

 


