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

 konaného d ňa 07.10. 2013 

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

Mgr. Emil Muľ – prednosta MsÚ    
   
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Informácia o obsadenosti škôl a školských zariadení v meste Krompachy v školskom roku 2013/2014 
3. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2013 
4. 48. ročník Behu ulicami mesta Krompachy 
5. Diskusia 
6. Záver  

 
K bodu 1. Otvorenie  

Zasadnutie otvoril predseda Igor Jendruch  a privítal prítomných. 
 
K bodu 2. Informácia o obsadenosti škôl a školských  zariadení v meste Krompachy v školskom roku 
                 2013/2014 
               Túto informáciu podal členom komisie Ing. Znanec – ved. odd. kultúry, mládeže a športu. 
Z predkladaného materiálu vyplýva, že v školskom roku 2013/2014 zasadlo do školských lavíc 1 482 žiakov, čo je 
oproti minulému šk. roku o 52 žiakov menej. Pokles žiakov je v každej základnej škole, okrem ZŠ na ulici SNP, 
kde je nárast o 12 žiakov na počet 267 a na ŠZŠ, kde je taktiež nárast o 12 žiakov, na celkový počet 132 žiakov. 
Na MŠ na ulici Robotníckej a SNP nie je rozdiel v počte žiakov – tam je zákonom č. 245/2008 Z.z. stanovený 
najvyšší počet detí v triede. MŠ Robotnícka má 30 detí a MŠ SNP má 48 detí. 
Pre informáciu : ZŠ Zemanská má 259 žiakov, ZŠ Maurerova má 369 žiakov, Gymnázium má 214 žiakov, SSOŠ 
SEZ Krompachy má 241 žiakov, MŠ Hlavná má 99 detí, ZUŠ má 436 žiakov a CVČ navštevuje 1 350 detí. 

Komisia berie predložený návrh na vedomie a odporúča predložiť ho na zasadnutie MsZ 
v Krompachoch.    
   
K bodu 3. Návrh na úpravu rozpo čtu škôl a školských zariadení na rok 2013.  
 Ing. Znanec informoval členov komisie o úprave rozpočtov na rok 2013.  
Finančné prostriedky z dotácie na prenesené kompetencie navrhuje navýšiť pre ZŠ s MŠ na ulici Maurerovej 
z dôvodu vzniknutej havarijnej situácie – prasknutie vodovodného potrubia a únik vody – je predložený návrh na 
odstránenie havárie vo výške 1 500,00 € z rezervy finančných prostriedkov na prenesené kompetencie, ktorá je 
vo výške 25 000,00 €. (Zostatok rezervy na prenesené kompetencie : 25 000,00  € – 1 500,00 € = 23 500,00 €.) 
 

Finančné prostriedky z dotácie na originálne kompetencie navrhuje navýšiť nasledovne : 
ZŠ s MŠ Maurerova  - Školská jedále ň s výdaj ňou    
Z dôvodu poruchy na škrabke zemiakov (vybité ložiská a opotrebovaná vnútorná časť škrabky) je predložený 
návrh na nákup novej škrabky vo výške 1 027,00 €, nakoľko oprava starej je nerentabilná.  
Z dôvodu poruchy na varnom kotle (poistná armatúra) je predložený návrh na opravu kotla vo výške 274,00 €.  
 
MŠ Hlavná    
Suma 15 856,00 € je vyčlenená na výmenu okien na poschodí v materskej škole na ulici Hlavnej, čím by bola 
dokončená výmena okien v celej budove s dosiahnutím zníženia nákladov na teplo. 

Z dôvodu zatekania strechy vo výdajni materskej školy (vedľa prístavby) je návrh na úpravu rozpočtu vo výške 
3 654,00 € na opravu - výmenu  celej strechy.  

CVČ PRIMA 
Navýšenie rozpočtu vo výške 2 691,25 € je na základe poskytnutých finančných prostriedkov z obcí na základe 
zmlúv o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času. Tieto prostriedky boli 
poukázané mestu Krompachy a zatiaľ neboli prevedené na účet CVČ. 



 
Na dofinancovanie rastu 5 % tarifných platov nepeda gogických zamestnancov regionálneho školstva 
(úprava platových taríf podľa prílohy č. 7 zákona č. 553/2003 Z.z.) Z kapitoly Ministerstva financií SR boli 
poukázané finančné prostriedky na obdobie 1 – 6/ 2013.Nakoľko už finančné prostriedky z ministerstva financií 
nebudú poskytnuté,  je predložený návrh poukázania finančných prostriedkov z rezervy na originálne 
kompetencie na dofinancovanie zvýšenia miezd o 5 % za obdobie 7-12/2013.  
Návrh na dofinancovanie je nasledovný: 
 
pre ZŠ s MŠ Maurerova  - Školská jedáleň s výdajňou = 654,00 €   
      ZŠ s MŠ Maurerova  - Školský klub detí = 450,00 € 
      ZŠ s MŠ Maurerova  - Materská škola = 1 008,00 € 
      ZŠ Zemanská - Školská jedáleň = 672,00 € 
      ZŠ Zemanská  - Školský klub detí = 450,00 € 
      ZŠ s MŠ SNP  - Školský klub detí = 144,00 €  
      ZŠ s MŠ SNP  - Materská škola = 744,00 € 
      ZŠ s MŠ SNP  - Výdajná ŠJ = 42,00 €  
      MŠ Hlavná = 2 970,00 € 
      MŠ Hlavná  - Školská jedáleň = 642,00 €  
      CVČ = 1 116,00 €  
      ZUŠ = 5 828,00 €    

Rekapitulácia:  
Výška finančných prostriedkov na originálne kompetencie v rozpočte mesta : 810 000,00 € 
Schválený rozpis:   755 000,00 € ( s kapitál. výdavkami 6 717 €) 
Nerozdelená rezerva: 55 000,00 € 
Zostatok nerozdelenej rezervy na originálne kompete ncie : 55 000,00 € - 35 531,00 € = 19 469,00 € 
               Komisia berie návrh na úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení v meste Krompachy na vedomie 
a odporúča preložiť ho na zasadnutie MsZ v Krompachoch k schváleniu.    

K bodu 4. 48. ro čník Behu ulicami mesta Krompachy 
 Tento pretek sa uskutoční dňa 13.10.2013 so začiatkom o 9,00 hod. Ing. Znanec informoval členov 
komisie, že realizácia športového podujatia je zabezpečená cez oddelenie školstva, kultúry a športu v spolupráci 
s komisiou školstva, kultúry, mládeže a športu a so školami a školskými zariadeniami v meste Krompachy. 
  
K bodu 5. Diskusia 
               Členka komisie Iveta Gengeľová, upozornila na úpravu VZN, ktoré stanovuje výšku poplatku za členstvo 
v krúžkoch CVČ, v súvislosti s úhradami finančných prostriedkov od okolitých obcí za deti, ktoré navštevujú CVČ 
v Krompachoch. Finančné prostriedky slúžia na krytie časti nákladov na prevádzku a činnosť tohto zariadenia.  
Konkrétne sa jedná o výšku príspevku na jedno dieťa, ak obec za toto dieťa príspevok neuhradí. Podľa VZN je 
v takomto prípade povinný uhradiť príspevok rodič dieťaťa, ale vo výške, ktorá je stanovená vo VZN pre mesto 
Krompachy. Táto čiastka však môže byť vyššia, ako čiastka, ktorú poukazuje príslušná obec za  jedno dieťa.  
                Komisia berie pripomienku na vedomie a odporúča Ing. Znancovi prehodnotiť VZN 2/2013.    
 
K bodu 6. Záver  
Predseda komisie - Igor Jendruch - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.   

 

V Krompachoch dňa 08.10.2013 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal/a:  Eva Rimská     Igor Jendruch, v.r.  

         referentka oddelenia                  predseda komisie 
       organizačno-správneho  
           a sociálnych vecí     

       


