Zápisnica
zo zasadnutia Komisie Školstva a športu pri MsZ Krompachy, konaného dňa 28.6.2016
___________________________________________________________________________
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie, ktorá privítal všetkých prítomných.
Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom zasadnutia, s ktorým súhlasili
všetci prítomní členovia.
Program rokovania:
1. Úvod, privítanie
2. Otvorenie triedy v materskej škole na ul. Robotníckej od 1.9.2016
3. Návrh úpravy rozpočtu
4. Koncepcia rozvoja športu
5. Diskusia
6. Záver
Rokovanie
Bod 1. Predseda komisie Školstva a športu p. Igor Jendruch privítal prítomných členov
a zároveň požiadal o slovo Ing. J. Znanca.
Bod 2. Ing. J. Znanec prítomných oboznámil o stave zapísaných detí v materských školách
a o neprijatých detí na základe podaných žiadostiach o umiestnenie v MŠ. Nakoľko záujem
rodičov je o umiestnenie detí v MŠ, od 1.9.2016 bude otvorená trieda v MŠ na ul. Robotníckej,
ktorá je elokovaným pracoviskom ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy. Maximálna kapacita
v triede (podľa m2) je 23 detí. Členovia komisie sa zaujímali, v akom stave je budova, či sa
môže prevádzkovať, keď bola zatvorená. Ing. Znanec informoval, že materská škola, ako elok.
pracovisko je zaradená v sieti škôl a po vykonaní hygienických náterov a malých opráv bude
prevádzkyschopná.
Informáciu o otvorení triedy v materskej škole na ul. Robotníckej komisia zobrala na vedomie.
Bod 3. Predseda komisie požiadal Ing. J. Znanca o oboznámenie s predloženým návrhom
úpravy rozpočtov, ktorý informoval o predložených návrhov:
Pre ZŠ s MŠ Maurerova 14 – základné vzdelanie na prenesené kompetencie (PK) –
návrh úpravy navýšenia rozpočtu vo výške 482 € na bežné výdavky. Z dôvodu havárie
kanalizácie v A pavilóne boli vykonané potrebné opravy na zabezpečenie plynulého chodu
školu. Finančné prostriedky sú účelovo viazané na odstránenie havárie.
Na základe žiadosti boli škole MV SR schválené a poukázané finančné prostriedky –
kapitálové výdavky na odstránenie havarijného stavu – oprava strechy v O pavilóne vo výške
50 000 €. Celková oprava je vo výške 58 908,71 €. Mesto sa podieľa spolufinancovaním, je
predložený návrh úpravy rozpočtu na kapitálové výdavky vo výške 8 908,71 € z rozpočtu
mesta. Aj na rekonštrukciu strechy telocvične v rámci rozvojového projektu boli schválené

a poukázané finančné prostriedky – kapitálové výdavky, vo výške 63 000 € so spoluúčasťou
mesta vo výške 21 000 €. Na vybavenie telocvične boli poskytnuté finančné prostriedky na
bežné výdavky vo výške 2 400 € so spoluúčasťou mesta vo výške 240 €.
V súvislosti s otvorením triedy na materskej škole na Robotníckej ul. bude potrebné
prijať do pracovného pomeru dvoch pedagogických zamestnancov na plný úväzok, 0,5 %
nepedagogického zamestnanca a 1 zamestnanca do výdajnej školskej jedálne. Z dôvodu veľmi
nízkej návštevnosti detí v materskej škole na ul. SNP (v priemere pod 30 %), budú od nového
školského roku otvorené dve triedy, a jeden uvoľnený pedagogický zamestnanec bude pracovať
v materskej škole na ul. Robotníckej v ZŠ s MŠ, Maurerova 14, Krompachy. Mzdové finančné
prostriedky za obdobie 9-12/2016 budú ponížené v ZŠ s MŠ SNP – predškolská výchova
a poukázané pre ZŠ s MŠ Maurerova – predškolská výchova.
Návrh úpravy rozpočtu pre ZŠ s MŠ Maurerova 14 – predškolská výchova, je navýšenie
o 15 000 € a pre ZŠ s MŠ SNP 47 - predškolská výchova, je poníženie o 4 703 €.
Pre ZŠ s MŠ Maurerova 14 – školská jedáleň, je návrh úpravy rozpočtu - navýšenie vo
výške 858 €, ktoré sú účelovo viazané na vyplatenie odchodného zamestnancovi z dôvodu
prvého ukončenia pracovného pomeru po nadobudnutí starobného dôchodku (dva funkčné
platy).
Komisia odporučila MsZ predložený návrh úpravy rozpočtov schváliť.
Bod 4. Rozpracovaný materiál prípravy koncepcie rozvoja školstva predložila PaedDr. S.
Šmidová, ktorú požiadal predseda komisie o oboznámenie s prípravou materiálu.
PaedDr. S. Šmidová oboznámila s prípravou materiálu, požiadala členov
o preštudovanie a doplnenie údajov a požiadala aby boli oslovené jednotlivé športové kluby
a zaslali údaje o ich činnosti (počty detí, žiakov, dospelých , dosiahnuté výsledky,
reprezentácia, finančné zabezpečenie a pod.).
Ing. J. Znanec za školy a školské zariadenia doplní počty podľa údajov k 15.9.
Členovia komisie sa budú zaoberať prípravou podkladov koncepcie rozvoja športu.
Bod 5. Diskusia
V diskusii Ing. J. Znanec oboznámil členov komisie s komunálnou legislatívou, kde sa
pripravuje miestny poplatok za rozvoj. Tento poplatok môže ustanoviť obec na svojom území,
v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území všeobecne záväzným
nariadením. Komisia zobrala informáciu na vedomie.
Bod 6. Záver:
Predseda sa poďakoval prítomným členom za účasť, poprial všetkým príjemné strávenie
dovoleniek a zasadnutie ukončil.
V Krompachoch dňa 1.7.2016
Zápis vyhotovil: Ing. Ján Znanec

