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Z á p i s n i c a   č. 5/2019 

 

zo zasadnutia Komisie školstva a športu, 

konaného dňa 13.08.2019 

 

 

Prítomní: Igor JENDRUCH – predseda komisie, poslanec MsZ 

Slávka ŠMIDOVÁ, PaedDr. – podpredsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

Alena GMUCOVÁ – členka komisie 

Mária REPKOVÁ – členka komisie 

Jana FARKAŠOVÁ, Mgr. – členka komisie 

Pavol VAĽKO – člen komisie 

Ján ŠMIDA – člen komisie 

Anna GRONDŽELOVÁ, Mgr. – členka komisie 

 

Pozvaný:  Ján ZNANEC, Ing. – vedúci OŠKaŠ 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Návrh úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2019 

3. Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 1/2019 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení 

4. Správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy k 30.06.2019 

5. Záver 

 

K bodu č. 1. Otvorenie 

Predseda komisie Igor Jendruch privítal prítomných členov a oboznámil ich s programom 

zasadnutia. 

 

K bodu č. 2. Návrh úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2019 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu oboznámil členov komisie 

s úpravou rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2019. 

Z dôvodu umiestnenia zdravotne znevýhodneného dieťaťa v materskej škole ZŠ s MŠ 

Maurerova, pre ktoré je potreba asistenta učiteľa sú finančné prostriedky určené na mzdy 

s odvodmi na polovičný úväzok od nového školského roku vo výške 2 653 €. 

Od nového školského roku bude navýšený počet detí v školskom klube detí v ZŠ s MŠ 

Maurerova, z toho dôvodu bude potrebné prevádzkovať ďalšie oddelenie školského klubu. Pri 

počte 76 detí, ktoré budú umiestnené v školskom klube detí, sú potrebné tri oddelenia. 

Navrhovaná úprava rozpočtu – navýšenie 6 472 € je určená na mzdy s odvodmi pre 

vychovávateľa v školskom klube detí. 
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Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na prevádzkové náklady (dopad poklesu žiakov 

odchodom na osemročné gymnázium) je návrh úpravy na bežné výdavky pre základné 

vzdelávanie v ZŠ s MŠ Maurerova vo výške 4 000 € z rozpočtu mesta. 

V MŠ Hlavná v súčasnosti pôsobí asistent učiteľa na polovičný úväzok. Z dôvodu umiestnenia 

ďalších troch detí so zdravotným znevýhodnením je potreba navýšiť asistenta učiteľa o 1,5 

úväzku od nového školského roku. Od septembra by v MŠ Hlavná pracovali 2 asistenti učiteľa 

na plný úväzok a finančné prostriedky vo výške 6 545 € sú určené na mzdy a odvody. 

Žiaci tanečného odboru základnej umeleckej školy – mažoretky vzorne reprezentujú nielen 

školu, ale aj mesto Krompachy na rôznych súťažiach na Slovensku, ako aj v zahraničí. Návrh 

úpravy rozpočtu pre základnú umeleckú školu vo výške 4 716 € je určená na činnosť tanečného 

odboru. 

Komisia školstva a športu berie na vedomie Návrh úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení 

na rok 2019.  

 

K bodu č. 3. Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy 

č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských 

zariadení 

 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu informoval členov komisie, že 

z dôvodu úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení sa upravuje aj Doplnok č. 2 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení.  

Komisia školstva a športu berie na vedomie Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu Mesta Krompachy č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

a žiaka škôl a školských zariadení. 

 

K bodu č. 4 Správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Krompachy k 30.06.2019 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu informoval členov komisie, že 

Mestu Krompachy boli oznámené finančné prostriedky na rok 2019 na prenesené kompetencie 

vo výške 1 894 311 €, z toho normatívne finančné prostriedky na bežné výdavky pre základné 

školy vo výške 1 790 612 €. 

Nenormatívne finančné prostriedky, ktoré zahŕňajú vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti 

učiteľov, sociálne znevýhodnené prostredie, lyžiarsky kurz, škola v prírode, príspevok na 

učebnice a odchodné vo výške 90 220 €. Pre materské školy sú finančné prostriedky vo výške 

13 479 €. Od 01.01.2019 do 30.06.2019 boli školám poukázané finančné prostriedky vo výške 

982 242 €, t. j. 51,9 %. 

Na originálne kompetencie sú v rozpočte mesta pre rok 2019 finančné prostriedky vo výške 

1 364 176 €. Od 01.01.2019 do 30.06.2019 boli školám a školským zariadeniam na bežné 

výdavky poukázané finančné prostriedky vo výške 663 748 €, t. j. 48,7 %. 
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V rámci originálnych kompetencií boli ZŠ Zemanská a ZŠ s MŠ Maurerova schválené finančné 

prostriedky vo výške 20 924,28 € a to pre ZŠ Zemanská 1 152,28 € na spolufinancovanie 

schváleného projektu pre operačný program „Ľudské zdroje“ (špeciálny pedagóg a psychológ) 

a pre ZŠ s MŠ Maurerova 19 722 € na odstránenie havarijného stavu – oprava strechy v „C“ 

pavilóne.  

Komisia školstva a športu berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy k 30.06.2019. 

 

K bodu č. 5 Záver  

Predseda komisie Igor Jendruch poďakoval členom za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Krompachoch dňa 13.08.2019 

 

Zapísala: Mgr. Lucia Ďorková     Igor Jendruch 

                 referentka OŠKaŠ                         predseda komisie 

 


