Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu,
konaného dňa 24.06. 2013
Prítomní:
Ospravedlnení:
Za mestský úrad:

Igor Jendruch - predseda komisie
Ing. Lívia Kozlová – podpredseda
Pavol Vaľko, Ing. Alena Ontková,– členovia
Bc. Soňa Kočanová, Ivan Šľacký, Libuša Pavlíková, Iveta Gengeľová
Ing. Ján Znanec – vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu
Mgr. Emil Muľ – prednosta MsÚ

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Úprava rozpočtu CVČ PRIMA na rok 2013
Diskusia
Záver

K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda Igor Jendruch a privítal prítomných.
K bodu 2. Úprava rozpočtu CVČ PRIMA na rok 2013
Ing. Znanec informoval prítomných s dôvodovou správou, ktorá bude predložená na najbližšie
zasadnutie MsZ v Krompachoch ( 26.06.2013 ), ktorá sa týka úpravy rozpočtu pre CVČ v Krompachoch.
Predkladaný návrh predstavuje navýšenie rozpočtu o 19 951,63 €, čo sú príspevky od obcí, ktorých tedi
navštevujú CVČ PRIMA. Tieto finančné prostriedky budú slúžiť na čiastočné krytie nákladov na prevádzku CVČ.
Výšku príspevku od okolitých obcí na obdobie 9/2013-12/2013 ešte nepoznáme, nakoľko nie sú podpísané
zmluvy medzi mestom Krompachy a obcami, nakoľko ešte nie je známi presný počet detí v budúcom školskom
roku. Zmluvy budú podpísané do 15.10.2013.Tento príspevok je veľkou pomocou pre CVČ, nakoľko pri súčasnej
finančnej situácii mesta nie je možné pokryť všetky predložené potreby CVČ. Mesto Krompachy prispieva tiež a to
do centra voľného času v Spišskej Novej Vsi a v Spišských Vlachoch, ktoré navštevujú krompašské deti.
Komisia berie správu o úprave rozpočtu pre CVČ na rok 2013 na vedomie a odporúča ju predložiť na
schválenie MsZ v Krompachoch.
K bodu 3. Diskusia
Predseda komisie, Igor Jendruch oboznámil prítomných s programom osláv 100-ho výročia založenia
futbalu v Krompachoch, ktoré sa budú konať dňa 29.06.2013.Okrem futbalových zápasov program spestria
mažoretky, folklór, detské atrakcie a samozrejme dobrá nálada všetkých, ktorí toto podujatie navštívia.
Ďalej informoval, že v základnej škole na ulici Maurerovej, sa dňa 24.06.2013 konalo stretnutie detí,
rodičov a predstaviteľov krompašského športu, s cieľom predviesť ukážky z basketbalu a stolného tenisu a tak
pritiahnuť deti do športových krúžkov a neskoršie do športových tried, z ktorých by vyšli ďalší reprezentanti nášho
mesta.
K bodu 5.
Predseda komisie - Igor Jendruch - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Krompachoch dňa 25.06. 2013

Zapísal/a:

Eva Rimská
referentka oddelenia
organizačno-správneho
a sociálnych vecí

Igor Jendruch, v.r.
predseda komisie

