Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva a športu,
konaného dňa 15.06.2015
Prítomní:

Za mestský úrad:

Igor Jendruch - predseda komisie
PaeDr. Slávka Šmidová – podpredsedníčka komisie
Pavol Vaľko, Alena Gmucová, Mária Repková, Jana Farkašová, Mgr. Anna
Grondželová - členovia
Ing. Ján Znanec – vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu

Program:
Otvorenie
List predsedu KSK na zaslanie návrhov na udelenie verejných ocenení
Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky
3. Návrh na úpravu rozpočtu CVČ Prima, ZŠ Zemanská, ZŠ Maurerova, ZŠ s MŠ SNP
4. 50. ročník Behu ulicami Krompách
5. Diskusia
Záver
1.
2.

K bodu Otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda komisie – p. Igor Jendruch a privítal prítomných.
K bodu 1. List predsedu KSK na zaslanie návrhov na udelenie verejných ocenení
Predseda komisie informoval prítomných o možnosti zaslania návrhov na udelenie cien KSK – Cena Košického
samosprávneho kraja, Cena predsedu Košického samosprávneho kraja a Plaketa predsedu Košického
samosprávneho kraja, ktorými KSK oceňuje významných jednotlivcov a kolektívy aj miest a obcí kraja. V rámci
diskusie boli členovia oboznámení s podmienkami nominácií. Pani Grondželová predniesla návrh na nomináciu
pre p. Ing. Ivetu Rušinovú na Cenu predsedu KSK za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja a významné
výsledky vo verejnoprospešnej činnosti.
Predseda komisie poveril p. Grondželovú prípravou návrh na toto ocenie do najbližšieho zasadania komisie.
K bodu 2. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky
Z dôvodu podaného protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 5/2008
o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o zápise na predprimárne vzdelávanie bol
spracovaný návrh nového Všeobecne záväzného nrariadenia č. 2/2015o určení miesta a času zápisu na plnenie
povinnej školskej dochádzky. Návrh nariadenia hovorí o určení miesta a času zápisu pre školské roky 2016/2017
až 2019/2020.
Komisia berie predložený návrh na vedomie a odporúča predložiť ho na zasadnutie MsZ v Krompachoch.
K bodu 3. Návrh na úpravu rozpočtu CVČ Prima, ZŠ Zemanská, ZŠ Maurerova, ZŠ s MŠ SNP
Predkladaný návrh úpravy rozpočtu pre CVČ na originálne kompetencie (OK) – navýšenie vo výške 5 500 € je na
základe poskytnutých finančných prostriedkov z obcí na základe zmlúv o čiastočnej úhrade nákladov spojených
s činnosťou centra voľného času.
Úprava rozpočtu vlastných príjmov je na základe poukázaných finančných prostriedkov CVČ mestu Krompachy.

Na základe oznámenia Okresného úradu Košice, odbor školstva, o úprave nenormatívnych finančných
prostriedkov – prenesené kompetencie (PK) - predložený návrh na úpravu rozpočtu určuje príspevok na učebnice
pre ZŠ Zemanská, ZŠ s MŠ Maurerova a ZŠ s MŠ SNP.
Komisia berie predložený návrh na vedomie a odporúča predložiť ho na zasadnutie MsZ v Krompachoch.
K bodu 4. 50. ročník Behu ulicami Krompách
Pán Valko informoval členov komisie o prebiehajúcom zbere údajov a informácií o víťazoch jednotlivých ročníkov
podujatia potrebných k príprave pamätného buletínu. Pripomenul potrebu zistenia finančného rozpočtu na
organizáciu akcie a zabezpečenia finálneho materiálu k buletínu.
Predseda komisie navrhol po dohode s členmi komisie zasadnutie k príprave a organizácií podujatia na deň
29.6.2015.
Pán Jendruch v diskusii navrhol na udelenie Ceny primátora mesta Krompachy pána Pavla Valka za jeho dlhoročnú
činnosť v kultúrnom a športovom živote mesta.
K bodu 7. Diskusia
V rámci tohto bodu rokovania boli p. Farkašovej zodpovedané otázky týkajúce sa Krompašského spravodajcu,
rekonštrukcie objektu školy na ulici Maurerovej a zriadenia jaslí v meste.
K bodu 7. Záver
Predseda komisie – Igor Jendruch – poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísal:

Mgr. Miloš Klein
asistent primátorky mesta

Igor Jendruch, v.r.
predseda komisie

