
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie Školstva a športu pri MsZ Krompachy, konaného dňa 16.8.2017 

___________________________________________________________________________ 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie, ktorá privítal všetkých prítomných.  

Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom zasadnutia, s ktorým súhlasili 

všetci prítomní členovia. 

 

Program rokovania: 

1. Úvod, privítanie 

2. Správa o plnení rozpočtov škôl k 30.6.2017 

3. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení 

4. Doplnok č. 9 k VZN č.1/2015 

5. Informácia o výberovom konaní 

6. Informácia o návrhu  na ocenenie občanov pri oslavách Dni mesta Krompachy 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Rokovanie 

Bod 1. Predseda komisie Školstva a športu p. Igor Jendruch privítal prítomných členov 

a zároveň požiadal o slovo Ing. J. Znanca. 

 

Bod 2.  Ing. Ján Znanec oboznámil členov komisie o čerpaní finančných prostriedkov škôl a školských 

zariadené k 30.6.2017. Poukázanie finančných prostriedkov na prenesené kompetencie boli naplnené na 

50,62 %, na originálne kompetencie na 50,3 %. Finančné prostriedky na výdavkových účtoch boli 

dostatočné, aby všetky záväzky  do doby splatnosti mohli byť uhradené. Záväzky po dobe splatnosti 

neboli vykazované. 

 

Komisia predloženú  správu vzala na vedomie. 

 

Bod 3.Návrh úpravy rozpočtov je z dôvodu navýšenia tarifných platov o 6 % pre pedagogických 

zamestnancov a o 2 % priznaných funkčných platov pre nepedagogických zamestnancov. Úprava 

originálnych kompetencií (MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ a školské kluby) je z rozpočtu mesta, na prenesené 

kompetencie (základné školy) navýšenie platov sú zahrnuté v normatívnych finančných prostriedkov na 

rok 2017. Celkové navýšenie na originálne kompetencie je vo výške 11 554 €. 

Úprava rozpočtu pre ZŠ s MŠ  47 v celkovej výške 2 581,50 je určená na vyplatenie odmeny v zmysle 

kolektívnej zmluvy pre zamestnanca školy pri príležitosti 50. rokov života  vo výške 1 781,50 a na 

obstaranie brány v budove elokovaného pracoviska na ul. SNP 56 vo výške 800 €. 

 

Komisia odporučila MsZ schváliť predloženú úpravu rozpočtov. 

 

Bod 4. Školám a školským zariadeniam boli pridelené finančné prostriedky na základe schválených 

dotácií na žiaka. Z dôvodu úpravy navýšenia tarifných platov pedagogických zamestnancov o 6 % 

a nepedagogických zamestnancov o 2 % funkčných platov, boli rozpočty školám a školským zariadeniam 

upravené. Z uvedeného dôvodu je predložený návrh Dodatku č. 9 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie 



na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa materskej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy, aby boli v súlade s rozpočtami škôl a školských 

zariadení a počtom žiakov a detí v týchto školských zariadeniach. 

 

Komisia odporučila MsZ schváliť predložený dodatok k VZN 
 

Bod 5. Funkčné obdobie riaditeľky Základnej školy s materskou školou, SNP, Krompachy, bolo do 

31.10.2017. Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, SNP 47, Krompachy, Mgr. Jana Bucová 

dňa 22.5.2017 písomne požiadala zriaďovateľa školy o uvoľnenie z funkcie riaditeľky uvedenej školy 

k 30.6.2017, ktoré jej bolo vyhovené.  Mesto Krompachy vyhlásilo dňa 25.5.2017, v zmysle § 4, odst. 

1 zákona NR SR č. 556/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov, § 5, ods. 3  zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov, výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, s materskou školou, 

SNP 47, Krompachy, do ktorého sa prihlásila jedná uchádzačka, a to Mgr. Mária Žiltová z Krompách. 

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 26.6.2017 v Základnej škole, s materskou školou, SNP 47, 

Krompachy. 

Na základe splnených kritérií ustanovených v oznámení o vyhlásení výberového konania a na základe 

osobného pohovoru výberová komisia určila Mgr. Máriu Žiltovú ako úspešného uchádzača 

výberového konania na obsadenie funkcie  riaditeľky Základnej školy, s materskou školou, SNP 47, 

Krompachy.  

Bod 6. Ing. Ján Znanec informoval o návrhu udelenia na ocenenie pri príležitosti osláv Dni mesta 

Krompachy týmto občanom.  

Udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“ Mgr. Lenke ŠOLDROVEJ. 

Udelenie ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“  Oľge DZIMKOVEJ, Ing. Jane 

TUREKOVEJ,  Mgr. Jozefovi PALUŠÁKOVI, Ľubomírovi BRAVČOKOVI,  Mgr. Darine 

KANDROVEJ,  Mgr. Anne PUSTAYOVEJ,  Mgr. Slavomíre KAŠICKEJ, Gizele ŠČURKOVEJ, 

Silvii VOJTEKOVEJ, Róbertovi TEJBUSOVI. 

 

 Bod 7. V diskusii oboznámil prítomných p. Pavol Vaľko o Behu ulicami Krompách, ktorý sa 

uskutoční druhú októbrovú nedeľu, t.j. 8.10.2017. Nakoľko digitálne meranie je finančne náročné, 

bude potrebné zdvojiť meranie, aby hodnoty boli správne. Dĺžku trate hlavného preteku premeria, aby 

bola v súlade s propozíciami. Nakoľko organizátori tohto podujatia už nie sú najmladší, bude potrebné 

oslovovať mladšiu generáciu, aby bola nápomocná a do budúcna organizovala dané podujatie. 

Členka komisie p. Alena Gmucová upozornila na zlý stav v triede materskej školy v ZŠ s MŠ 

Maurerova 14, v dôsledku zatekaniu zo strechy opadáva omietka. Prítomná p. prednostka oboznámi s 

danou situáciou oddelenie výstavby a taktiež škola osloví podnikateľov s možným návrhom 

odstránenia poruchy. 

 

Bod 8. Záver: 

Predseda sa poďakoval prítomným členom za účasť, poprial všetkým príjemné strávenie 

dovoleniek a zasadnutie ukončil.  

 

V Krompachoch dňa 19.8.2017  

 

Zápis vyhotovil: Ing. Ján Znanec 

 



 

 

 

   

 

 

      

 

 

 

     

     

 


