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Z á p i s n i c a   č. 9/2019 

 

zo zasadnutia Komisie školstva a športu, 

konaného dňa 05.12.2019 

 

 

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 

Anna GRONDŽELOVÁ, Mgr. – členka komisie 

Ján ŠMIDA – člen komisie 

 

Pozvaný: Ján ZNANEC, Ing. – vedúci OŠKaŠ    

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie. 

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

3. Návrh rozpisu finančných prostriedkov škôl a školských zariadení na rok 2020. 

4. Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Krompachy č. 1/2019 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 

5. Záver. 

 

K bodu č. 1. Otvorenie. 

Predseda komisie Igor Jendruch privítal členov a otvoril zasadnutie komisie.  

 

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

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

úprava rozpočtu pre ZŠ s MŠ Maurerova je určená na asistenta učiteľa v materskej škole, ktorý 

tam pôsobí od septembra na polovičný úväzok. Nakoľko je dieťa so zdravotným 

znevýhodnením v materskej škole počas celodennej prevádzky, je potrebné, aby počas tejto 

doby tam bol aj asistent učiteľa. 

Z dôvodu zvýšenia počtu stravníkov v školskej jedálni ZŠ s MŠ Maurerova bolo potrebné prijať 

zamestnanca na pracovné miesto pomocník v školskej jedálni. Úprava rozpočtu 2 600 € je určená na 

mzdy pre novoprijatého zamestnanca. Časť nákladov na vytvorené pracovné miesto bude refundovaná 

ÚPSVaR až v nasledujúcom kalendárnom roku. 

Návrh úpravy rozpočtu pre ZŠ Zemanská je na obstaranie protipožiarnych dverí, ktoré boli  

rozpočtované  pre školskú jedáleň. Nakoľko dvere sú súčasťou budovy, ktorú má v správe základná 

škola, sú uvedené finančné prostriedky ponížené z rozpočtu školskej jedálne a rozpočtované pre 

základnú školu. Podobne ako v školskej jedálni v ZŠ s MŠ Maurerova je predložená úprava rozpočtu na 

mzdy s odvodmi pre pomocníka v školskej jedálni. 

Úpravy vlastných príjmov v ZŠ Zemanská sú z dôvodu vyšších vlastných príjmov ako boli 

predpokladané. 
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V ZŠ s MŠ SNP je návrh úpravy vlastných príjmov (preúčtovanie zo ZŠ na MŠ vo výške 26 €). 

Pre MŠ Hlavná predškolská výchova je návrh úpravy rozpočtu – poníženie vo výške 967 €. Z dôvodu 

prijatia asistentov učiteľa, ktorí boli zaradení do nižších platových tried ako bol predpoklad, je poníženie 

uvedených finančných prostriedkov. Úprava rozpočtu vo výške 200 € pre školskú jedáleň je účelovo 

určená na opravu umývačky riadu (150 €) a opravu batérii pri bojleri v kuchyni,  výmenu ventilov 

a tesnení v dvoch výdajniach. 

Úpravy vlastných príjmov v MŠ Hlavná, ZUŠ sú z dôvodu vyšších vlastných príjmov ako boli 

predpokladané.  

 

Komisia školstva a športu odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 

2019. 

 

K bodu č. 3. Návrh rozpisu finančných prostriedkov škôl a školských zariadení na rok 

2020. 

Návrh rozpisu finančných prostriedkov na prenesené kompetencie pre základné školy a 

originálne kompetencie pre školské zariadenia je oproti minulému roku vyšší najmä z dôvodu 

nárastu tarifných platov Návrh rozpisov na originálne kompetencie vychádza zo schválených 

dotácii pre jednotlivé školské zariadenia. 

Komisia školstva a športu odporúča MsZ schváliť rozpis finančných prostriedkov škôl 

a školských zariadená na rok 2020. 

 

K bodu č. 4. Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Krompachy č. 1/2019 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 

 

Z dôvodu poukázania finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na rok 2020 je 

určená výška dotácie pre jednotlivé školské zariadenia na žiaka.  

 

Komisia školstva a športu odporúča MsZ schváliť Doplnok č. 3 k VZN mesta Krompachy č. 

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

 

K bodu č. 5 Záver. 

Igor Jendruch, predseda komisie pozval členov komisie na slávnostné rozsvietenie vianočného 

stromčeka a výzdoby v meste, ktoré sa uskutoční 5.12.2019 o 17:30 hod. na Námestí slobody 

a o 16.00 hod. a o 18.00 hod. sa v Dome kultúry uskutoční divadelné predstavenie pre deti a na 

záver rozdá Mikuláš balíčky. Na záver sa všetkým poďakoval za účasť na stretnutí a zasadnutie 

komisie ukončil. 

 

 

V Krompachoch dňa 05.12.2019 

Zapísala: Mgr. Lucia Saloková     Igor Jendruch 

                 referentka OŠKaŠ                         predseda komisie 


