Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu,
konaného dňa 27.02. 2013
Prítomní:

Igor Jendruch - predseda komisie
Ing. Lívia Kozlová – podpredseda
Iveta Gengeľová, Libuša Pavlíková, Pavol Vaľko, Ing. Alena Ontková,
Bc. Soňa Kočanová - členovia

Za mestský úrad:

........................................

Ostatní:

Ing. Ján Znanec – vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
CVČ a zmluvy s okolitými obcami
Financovanie CVČ - normatív
Zlúčenie ZŠ Zemanská s MŠ Hlavná
Záver

K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda Igor Jendruch a privítal prítomných členov komisie.
K bodu 2. CVČ a zmluvy s okolitými obcami
Ing. Znanec podal informáciu o prejednávaní zmlúv medzi CVČ PRIMA a okolitými obcami, ktoré sa budú
podieľať na financovaní nákladov pre CVČ, nakoľko detí z týchto obcí navštevujú CVČ v Krompachoch a opačne,
deti z Krompách navštevujú centrá voľného času v iných obciach.
K bodu 3. Financovanie CVČ PRIMA - normatív
Ing. Znanec informoval členov komisie o výške normatívu pre CVČ PRIMA podľa predložemej kalkulácie.
Pôvodný rozpočet
Zmena rozpočtu
Zmena normatívu

777 detí x 86,00 € x 95% = 63 481,00 €
655 detí x 86,00 € x 95% = 53 513,00 €
655 detí x 65,00 € x 95% = 40 446,00 €

1/12 = 5 290,00 €
1/12 = 4 459,00 €
1/12 = 3 371,00 €

Komisia doporučuje ponechať pôvodný normatív, nakoľko znížením výšky mormatívu pri súčasnom počte detí,
nie je možné vykryť všetky predpokladané náklady na činnosť a prevádzku CVČ.
K bodu 4. Zlúčenie ZŠ Zemanská s MŠ Hlavná
Komisia rozoberala návrh zlúčenia základnej školy na ulici Zemanská a materskej školy na ulici Hlavná.
Konštatuje, že zlúčenie neprinesie úsporu nákladov, nakoľko nedôjde k zániku ani jednej z budov, či jedální,
z dôvodu veľkého počtu detí, taktiež materská škola na Hlavnej ulici zabezpečuje stravu pre iné materské školy
(MŠ na ulici SNP a MŠ na ulici Maurerovej).
Komisia nedoporučuje zlúčenie týchto dvoch subjektov.
K bodu 5. Záver
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Krompachoch dňa 28.02. 2013

Zapísal/a:

Eva Rimská
referentka oddelenia
organizačno-správneho
a sociálnych vecí

Igor Jendruch, v.r.
predseda komisie

