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

 konaného dňa 22.04. 2013 

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

1. Otvorenie 

2. Dôvodová správa k hospodáreniu škôl a školských zariadení za rok 2012 

3. Doplnok č. 1 k VZN 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy 

4. Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta na rok 2013 pre športové, kultúrne a iné organizácie 
pôsobiace v meste Krompachy 

5. Správa o priebehu a výsledku verejného obstarávania – Efektívna dodávka tepla do objektov Základnej 
školy s materskou školou na ulici Maurerovej 

6. Diskusia 

7. Záver  
 
K bodu 1. Otvorenie  

Zasadnutie otvoril predseda Igor Jendruch  a privítal prítomných. 
 
K bodu 2. Dôvodová správa k hospodáreniu škôl a školských zariadení za rok 2012 

 Ing. Znanec informoval prítomných o hospodárení jednotlivých škôl a školských zariadení za rok 2012. 
Poukázal na zdroje financovania: 
-  prenesené kompetencie – kód 111 = fin. prostriedky z KŠÚ v Košiciach, z ktorých sú financované základné 
školy,  
-  originálne kompetencie – kód 41 = finančné prostriedky z podielových daní od zriaďovateľa, z ktorých sú 
financované materské školy, školské kluby, školské zariadenia, školské jedálne a  
-  vlastné príjmy jednotlivých škôl a školských zariadení – kód 46 = napr. z prenájmov miestností, z preplatkov  
za energie, zo školného a pod., ktoré sú tiež použité na financovanie prevádzky, miezd a iných činností škôl  
a školských zariadení.  

Dôvodová správa o čerpaní rozpočtov bude predložená na najbližšom zasadnutí MsZ v Krompachoch – 
dňa 24.04.2013 a príloha – čerpanie rozpočtov jednotlivých škôl a školských zariadení podľa jednotlivých kódov 
a položiek – bude pripravená poslancom k nahliadnutiu. 
 Komisia berie Dôvodovú správu ... na vedomie a odporúča ju predložiť na zasadnutie MsZ 
v Krompachoch. 
   
K bodu 3. Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa 
MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy 

Ing. Znanec informoval prítomných o spracovanej analýze príjmu z podielových daní na deti v obci  
vo veku 5 – 15 rokov. Detí v tomto veku je 1130, z čoho vyplýva výška prijatých finančných prostriedkov  
- 68 000,00 €. 
Pri počte detí v CVČ PRIMA v Krompachoch (655) a zachovaní výšky predloženej potreby finančných 
prostriedkov (63 481,00 €) je potrebné zvýšiť dotáciu na 1 dieťa na 97,00 €. 

S okolitými obcami boli podpísané Dohody o financovaní krompašského CVČ z dôvodu návštevnosti detí 
z obcí Kaľava, Víťaz, Široké, Slovinky, Kluknava, Richnava, Kolinovce. Pri dotácii vo výške 97,00 € a príspevkov 
od obcí by mesačná dotácie pre CVČ PRIMA predstavovala výšku cca 8 500,00 €, čo by pokrylo potreby pre 
zachovanie CVČ. Je potrebné poznamenať, že Dohoda z obcou Richnava, kde je najvyšší počet detí (378) je 
uzavretá len do 30.6.2013, takže výška dotácie nemusí byť zachovaná na celých 12 mesiacov roku 2013 a bude 
nižšia. 
Čo sa týka záväzkov mesta Krompachy voči iným obciam, v ktorých centrá voľného času navštevujú krompašské 
deti, sú vo výške 1 032,00 € (65,00 e x 15 detí). Jedná sa o Spišské Vlachy, Spišskú Novú Ves  a Košice.  
 Komisia súhlasí s navrhovanou výškou príspevku na jedno dieťa (97,00 €) a odporúča predložiť  
Doplnok ... na zasadnutie MsZ. 
 
 
 
 
 



K bodu 4. Návrh rozdelenia dotácii z rozpočtu mesta na rok 2013 pre športové kultúrne a iné organizácie 
pôsobiace v meste Krompachy. 

 Komisia berie predložený návrh na vedomie a odporúča pridelené dotácie využiť skôr na činnosť klubov 
ako na opravy a údržbu budov, v ktorých  jednotlivé organizácie resp. kluby sídlia.  
 
K bodu 5. Správa o priebehu a výsledku verejného obstarávania – Efektívna dodávka tepla do objektov 
Základnej školy s materskou školou na ulici Maurerovej 

 Mesto Krompachy, ako verejný obstarávateľ, zahájilo proces verejného obstarávania na vyššie uvedené 
služby. Do procesu sa zapojil jeden uchádzač – spoločnosť KOOR Východ, s.r.o. Košice, ktorá predložila  
3 varianty, z ktorých komisia vyhodnotila variant 3, ako najvýhodnejší. Podľa predloženej ponuky spoločnosť 
uhradí všetky náklady na realizáciu prác a dodávok pre zefektívnenie dodávky tepla do objektov na montáž novej 
technológie v objekte základnej školy s materskou školou a všetky náklady na čiastočnú výmenu okien 
v pavilónoch A,B,C (triedy). So spoločnosťou bude podpísaná Zmluva na najbližších 10 rokov na zabezpečovanie 
servis a správy. 
 Komisia berie predloženú správu na vedomie. 
 
K bodu 5. Diskusia 

 Ing. Znanec informoval komisiu o vytvorenej štúdii na realizáciu detských jaslí a 2 tried materskej školy, 
ktoré by sa nachádzali v priestoroch jedného z pavilónov Základnej školy s materskou školou na ulici Maurerovej. 
Jednalo by sa o 2 triedy po 25 detí a detských jaslí s kapacitou 10 detí. Realizácia tohto návrhu je však značne 
nákladná, nakoľko je potrebné zrealizovať úpravy ako interiérové tak aj exteriérové. 
 
 Ing. Znanec informoval prítomných o vypovedaní Zmluvy o zabezpečovaní obedových balíčkov pre ZŠ 
s MŠ na ulici SNP 47 v Krompachoch, zo strany ZŠ na ulici Zemanskej, ktorá obedové balíčky doteraz 
pripravovala. Zmluva bude ukončená k 30.6.2013. Do 1.9.2013 je potrebné nájsť náhradné riešenie vzniknutej 
situácie.  
 
 Ing. Znanec upozornil na potrebu nahradiť 2 členov Redakčnej rady (Ing. Imricha Holečka a  
Mgr. Adrianu Kočanovú). Za nových členov navrhol Mgr. Anetu Grondželovú a Ing. Máriu Brejkovú Ondovú. 
 Komisia s návrhom súhlasí a odporúča predložiť návrh na najbližšie zasadnutie MsZ. 
 
 Predseda komisie požiadal o informáciu, kto sa momentálne venuje Mestskej kronike, na čo  
mu Ing. Znanec odpovedal, že kronika sa priebežne elektronicky zapisuje v knižnici. Spracuvávajú sa  
roky 2008,2009 pracovníčkou mestskej knižnice. Predseda komisie podotkol, že by bolo potrebné nájsť 
„kronikára“, ktorý by mestskú kroniku zodpovedne spravoval, zhromažďoval materiály pre zápisy a zapisoval 
udalosti v meste Krompachy za príslušné roky. 
              Podľa informácie Ing. Znanca  sa pani Janka Chibelová, ako návštevníčka mestskej knižnice, sama 
ponúkla, že by mala o túto činnosť záujem a že už z vedením kroniky skúsenosti má. 
 Predseda komisie doporučil pozvať p. Chibelovú na najbližšie zasadnutie komisie školstva, kultúry, 
mládeže a športu a taktiež požiadal o predloženie Mestskej kroniky k nahliadnutiu pre členov komisie. 
 
K bodu 6. Záver  

Predseda komisie - Igor Jendruch - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.   

 

 

V Krompachoch dňa 23.04. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal/a:  Eva Rimská     Igor Jendruch, v.r. 

         referentka oddelenia                 predseda komisie 

       organizačno-správneho  

           a sociálnych vecí     

       


