Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu,
konaného dňa 07.04. 2014
Prítomní:

Neprítomní:
Za mestský úrad:

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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola plnenia úloh
Súhrnná správa k hospodáreniu škôl a školských zariadení za rok 2013
Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní na rok 2014
Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta klubom a organizáciám v meste Krompachy
Rôzne
Záver

K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda komisie – p. Igor Jendruch a privítal prítomných.
K bodu 2. Kontrola plnenia úloh
Úlohy z predchádzajúcich zasadnutí sú splnené.
K bodu 3. Súhrnná správa k hospodáreniu škôl a školských zariadení za rok 2013
Základné školy – prenesené kompetencie
Normatívne finančné prostriedky, určené MŠ SR, ktoré boli poukazované jednotlivým školám, boli poukázané
v plnej výške.
Z nenormatívnych finančných prostriedkov bolo 23 000,00 € presunutých do roku 2014 na výmenu okien
v telocvični ZŠ s MŠ na ulici Maurerovej.
Z finančných prostriedkov za vzdelávacie poukazy boli vyplatené odmeny za vedenie krúžkov ZUČ a boli použité
na nákup všeobecného materiálu.
Z finančných prostriedkov na dopravné boli uhradené náklady na cestovné pre dochádzajúcich žiakov z obcí
tvoriacich spoločný školský obvod (Hrišovce, Kaľava, Kolinovce).
Finančné prostriedky poukazované pre materské školy sú účelovo viazané pre financovanie nákladov na
výchovno-vzdelávací proces a určené pre deti, ktoré majú jeden rok pred nástupom na povinnú školskú
dochádzku – predškoláci.
Školské zariadenia – originálne kompetencie
Medzi školské zariadenia patria materské školy, školské kluby, školské jedálne, CVČ a ZUŠ. Tieto sú financované
z rozpočtu mesta Krompachy.
Základným školám a školským zariadeniam v hodnotenom období boli uskutočňované úpravy rozpisov rozpočtu.
Rozpis finančných prostriedkov vychádzal z legislatívy upravujúcej financovanie v školstve v roku 2013 a súčasne
rešpektoval účelovosť a čerpanie výdavkov na bežnú prevádzku, potrebu krytia mzdových nákladov
zamestnancov a štruktúru ich čerpania. Za účelné a hospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami
zodpovedá riaditeľ školy a školského zariadenia.
Komisia berie predloženú správu na vedomie a odporúča predložiť ju na schválenie MsZ
v Krompachoch.
K bodu 4. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní na rok 2014
Po prehodnotení požiadaviek jednotlivých škôl a školských zariadení v Krompachoch bol predložený
návrh rozpisu finančných prostriedkov na bežné výdavky. Pri posudzovaní požiadaviek boli zohľadnené vlasné
rozpočtované príjmy jednotlivých škôl a školských zariadení. Podrobný rozpis finančných prostriedkov tvorí
prílohu č. 1 zápisnice.
Komisia berie návrh na dofinancovanie na vedomie a odporúča predložiť ho na schválenie MsZ
v Krompachoch.

K bodu 5. Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta klubom a organizáciám v meste Krompachy
Komisia berie predložený návrh na vedomie, s pripomienkou, aby kluby a organizácie využili
pridelené dotácie na 100 % na svoju činnosť, nie napr. na úpravy a údržbu budov, kde organizácie a kluby sídlia
a odporúča predložiť ho na zasadnutie MsZ v Krompachoch.
K bodu 6. Rôzne
Členka komisie p. Gengeľová upozornila na financovanie opráv budovy bývalej základnej školy na ulici
M. Šprinca, v ktorej momentálne pôsobí ZUŠ v Krompachoch. Ak budova nie je daná do správy ZUŠ, nie je
možné z prostriedkov rozpočtovaných v tomto subjekte financovať opravy „cudzej“ budovy. Ing. Znanec toto
preverí na majetkovom oddelení MsÚ.
Ing. Znanec informoval o vypovedaní zmluvy na financovanie čiastočných nákladov spojených
s návštevou detí v CVČ, medzi mestom SNV a mestom Krompachy. Zmluva bude uzavretá medzi mestom SNV
a priamo s CVČ v Krompachoch. Navrhuje tiež, aby takto bola poriešená aj zmluva s obcou Richnava, ktorá
doteraz ešte nie je podpísaná s mestom Krompachy.
V súvislosti s požiadavkami jednotlivých škôl a školských zariadení, pri dohodovacom konaní, na
navýšenie finančných prostriedkov, okrem iného, aj na platy učiteľov z dôvodu zvýšenia kreditov u jednotlivých
učiteľov, alebo prechodu do vyššej platovej triedy z dôvodu zvýšenia kvalifikácie a s počtom žiakov v jednotlivých
triedach, sa vynára otázka zlučovania tried a tým znižovania počtu učiteľov. Ing. Znanec však pripomenul, že
zriaďovateľ nemôže posudzovať počty žiakov v jednotlivých triedach, nakoľko riaditeľ každého samostatného
právneho subjektu je zodpovedný za počty a úväzky učiteľov. Pri ZŠ s MŠ na ulici Maurerovej a ZŠ na ulici
Zemanskej sa školy musia pri rozdeľovaní žiakov do tried riadiť aj napr. veľkosťou tried, výučbou cudzích jazykov
a pod.
Čo sa týka počtu žiakov v MŠ na ulici Robotníckej, predpokladá sa, že tento počet sa presťahovaním do
nových priestorov – pavilón základnej školy na ulici Maurerovej – cca začiatkom roku 2015, zvýši.

K bodu 7. Záver
Predseda komisie - Igor Jendruch - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Krompachoch dňa 08.04.2014

Zapísal/a:

Eva Rimská
referentka oddelenia
organizačno-správneho
a sociálnych vecí

Igor Jendruch, v.r.
predseda komisie

