Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu,
konaného dňa 21.03. 2013
Prítomní:

Za mestský úrad:
Ostatní:

Igor Jendruch - predseda komisie
Ing. Lívia Kozlová – podpredseda
Iveta Gengeľová, Libuša Pavlíková, Pavol Vaľko, Ing. Alena Ontková,
- členovia
Ing. Ján Znanec – vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu
Mgr. Viera Lovásová – riaditeľka CVČ PRIMA v Krompachoch

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Finančná situácia CVČ PRIMA
Návrh komisie
Záver

K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda Igor Jendruch a privítal prítomných členov komisie.
K bodu 2. Finančná situácia CVČ PRIMA
Členovia komisie sa stretli na pôde CVČ Prima z dôvodu zmeny financovania Centier voľného času od 1.1.2013.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili príspevok na žiaka v CVČ k 1.1.2013 vo výške 86,00 €, následne dňa
20.2.2012 po poslaneckom návrhu pána Barbuša schválili VZN s príspevkom 65,00 € na dieťa, ktoré navštevuje
krúžok v CVČ. Dôvodom tohto zníženia bolo, že je potrebné uzatvoriť zmluvy s obcami, ktorých deti navštevujú
krompašské CVČ. Po predložení finančnej analýzy CVČ PRIMA a podpísaní zmlúv s okolitými obcami sa táto
suma prehodnotí a môže dôjsť k jej navýšeniu. Členom komisie bola predložená finančná analýza nákladov CVČ
z ktorej jednoznačne vyplýva, že 65,00 € na dieťa je nepostačujúcich na chod centra, dokonca ani suma 86,00 €
im nepokryje nevyhnutné náklady.
Pani riaditeľka informovala, že pri predchádzajúcom financovaní centier im finančné prostriedky stačili na
financovanie činnosti, dokonca výrazne prispievali aj pri organizovaní akcii v meste a na školách. Momentálne im
finančne prostriedky poskytnuté z mesta nestačia ani na vyplatenie miezd zamestnancov. V CVČ majú 99
dohodárov a z toho dôvodu sa navýšili náklady od 1.1.2013 - platenie odvodov z dohôd. Zo zákona vyplýva, že
okolité obce nemusia platiť CVČ , ktoré navštevuje dieťa z obce. Je potrebné uzatvoriť zmluvy s okolitými obcami
a na ich základe budú obce platiť sumu podľa zmluvy. Ing. Znanec podal informáciu, že už boli rozposlané zmluvy
do jednotlivých obcí a prebiehajú rokovania zo starostami obci.
K bodu 3. Návrh komisie
Po predložení finančnej analýzy spracovanej pracovníčkami CVČ PRIMA jednoznačne vyplýva, že suma 65,00 €
je nepostačujúca na financovanie ďalšej činnosti CVČ PRIMA. Komisia navrhuje zvýšiť čiastku v doplnku VZN
minimálne na sumu 86,00 €. Komisia požiadala Ing. Znanca spracovať analýzu príjmu z podielových daní na deti
v obci vo veku 5 – 15 rokov a na základe nej určiť, v akej výške môže byť financovanie na 1 dieťa v CVČ. Je
potrebné počítať aj s platením záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv s obcami, kde deti z Krompách navštevujú CVČ .
Komisia má za to, že je potrebné podporiť CVČ PRIMA, aby mali krompašské deti aj naďalej možnosť
zúčastňovať sa krúžkov a akcii organizovaných Centrom voľného času. V minulosti CVČ výrazne prispievalo pri
organizovaní mestských kultúrnych, športových akcii, na čo netreba zabúdať a v tomto ťažkom období.
Centra voľného času jednoznačne zachovať!
K bodu 4. Záver
Predseda komisie - Igor Jendruch - poďakoval prítomným za účasť a termín ďalšieho stretnutia určil v týždni pred
zasadnutím MsZ v Krompachoch v mesiaci apríl. V prípade potreby sa komisia zíde s Ing. Znancom aj v skoršom
termíne.
V Krompachoch dňa 22.03. 2013

Zapísal/a:

Eva Rimská
referentka oddelenia
organizačno-správneho
a sociálnych vecí

Igor Jendruch, v.r.
predseda komisie

