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

 konaného dňa 20.05. 2013 

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

1. Otvorenie 

2. Úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní na rok 2013 

3. Návrh na udelenie Ceny mesta Krompachy pre FK POKROK SEZ Krompachy 

4. Diskusia 

5. Záver  
 
K bodu 1. Otvorenie  

Zasadnutie otvoril predseda Igor Jendruch  a privítal prítomných. 
 
K bodu 2. Úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní na rok 2013 

 Ing. Znanec informoval prítomných o priebehu dohodovacieho konania v roku 2013.  
Požiadavky na dohodovacie konanie boli jednotlivými školami a školskými zariadeniami podrobne rozpracované. 
Komisia v zložení: Mgr. Muľ Emil, Barbuš Stanislav, Ing. Znanec Ján, Breznayová Anna, Jendruch Igor a  
Ing. Kozlová Lívia, požiadavky zosumarizovala a upravila rozpočty tak, aby finančné prostriedky pokryli 
predpokladané náklady na prevádzku a činnosť príslušných zariadení a aby zostala aj určitá finančná rezerva na 
prípadné havarijné situácie. Do mzdových nákladov odsúhlasila 6% nenárokovateľnej položky, ktorá môže byť 
použitá na odmeny, v prípade vyrovnania všetkých záväzkov v roku 2013. Rezerva pre prenesené kompetencie 
po dohodovacom konaní = 25 000,00 € a rezerva na originálne kompetencie po dohodovacom konaní  
= 55 000,00 €. V prípade, že rezerva nebude použitá do konca roka 2013, je možné ju v mesiaci december 2013 
rozdeliť medzi jednotlivé školy a školské zariadenia.   
 Komisia berie správu o rozdelení finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia na vedomie 
a odporúča ju predložiť na zasadnutie MsZ v Krompachoch. 
   
K bodu 3. Návrh na udelenie Ceny mesta Krompachy pre FK POKROK SEZ Krompachy 

 Zástupca primátorky mesta - Stanislav Barbuš – predkladá na zasadnutie MsZ v Krompachoch Návrh na 
udelenie Ceny mesta pre FK POKROK SEZ Krompachy pri príležitosti 100. výročia založenia klubu.  
 Komisia berie predložený Návrh ... na vedomie a odporúča predložiť ho na zasadnutie MsZ 
v Krompachoch. 
 
K bodu 4. Diskusia 

 Pani Gengeľová – ekonómka CVČ, informovala členov komisie, že CVČ bude v období prázdnin 
organizovať Prímestský letný detský tábor. Keďže v mesiacoch 7,8/2013 nebudú už príjmy z dotácii obcí, ktorých 
deti navštevujú školské zariadenia v Krompachoch počas školského roku, bude potrebné aby časť nákladov na 
tento tábor vyfinancovali rodičia detí, ktoré budú tábor navštevovať a to prostredníctvom darovacích zmlúv.  
 
K bodu 5.  

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

 

V Krompachoch dňa 22.05. 2013 
 
 
 
 
 
Zapísal/a:  Eva Rimská     Igor Jendruch, v.r. 

         referentka oddelenia                  predseda komisie 

       organizačno-správneho  

           a sociálnych vecí     

       


