Zápisnica zo zasadnutia komisie Školstva a športu
Dňa: 19.10.2016
Čas: 15,15 h
Miesto: Odbor školstva, kultúry a športu- prízemie Ing. J. Znanaec
Predsedajúci: Igor Jendruch
Zapisovateľ: Ing. Ján Znanec
Prítomní: viď prezenčná listina
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Beh ulicami Krompách
Informácia o predkladaných materiálov na rokovanie MsZ
Koncepcia športu mesta Krompachy
Žiadosť o poskytnutie dotácií
Diskusia
Záver

K bodu 1 predseda komisie Školstva a športu, I. Jendruch srdečne privítal prítomných a zároveň ich
oboznámil s jednotlivými bodmi zasadnutia.
K bodu 2 predseda komisie srdečne poďakoval prítomným členom komisie za ochotu a pomoc pri
príprave a realizácii športového podujatia: Beh ulicami Krompách. Prekvapila nás účasť pretekárov.
Uvedeného podujatia sa zúčastnilo 180 pretekárov, z toho bolo 105 detí a žiakov, 75 dospelých. Mgr.
J. Farkašová a PaedDr. S. Šmidová upozornili na problémy pri zaraďovaní žiakov vo veku od 6 rokov.
P. Vaľko a prítomní súhlasili, že sa budú v budúcnosti zaoberať zmenou niektorých údajov v
propozíciách športového podujatia.
K bodu 3 vedúci odboru Školstva, kultúry a športu, Ing. J. Znanec prítomných členov informoval o:


Obsadenosti škôl a školských zariadení v našom meste (počet žiakov a detí) spracované
prehľadne v tabuľke. Ing. J. Znanaec navrhol zverejniť tabuľku s uvedenými údajmi do
Krompašského spravodajcu.
Vyjadrenie komisie:
Komisia školstva a športu berie na vedomie správu o obsadenosti škôl a školských zariadení
v našom meste.



Návrhu doplnku č.7 VZN č.4/2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach.
Doplnenie príspevku na ďalšie skupinové štúdium v ZUŠ v sume 10 €.
Vyjadrenie komisie:

Komisia školstva a športu berie na vedomie návrh doplnku.



Oboznámenie s návrhom VZN o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných
športových podujatí na území mesta Krompachy
Vyjadrenie komisie:
Komisia školstva a športu odporúča prijať VZN o organizácii športových podujatí.



O úprave rozpočtu ZŠ s MŠ, Maurerova 14, na opravu strechy pre jej zatekanie do pavilónu
A. Zároveň uvedené prednesie aj na finančnej komisii.



O úprave rozpočtu ZŠ s MŠ, Maurerova 14, na zakúpenie chladničky a dodávky žalúziíí na
elok. pracovisko: MŠ, Robotnícka 3
Vyjadrenie komisie:
Komisia školstva a športu odporúča schváliť žiadostiam o úprave rozpočtu.

K bodu č.4 podpredseda komisie , PaedDr. S. Šmidová prítomných oboznámila s podkladmi, ktoré
jej boli doručené , resp. nedoručené za jednotlivé športové kluby k vypracovaniu Koncepcie rozvoja
športu v meste Krompachy. Zároveň prítomných upozornila, že niektorí členovia do vopred
stanoveného termínu neodovzdali vyplnené formuláre a z tohto dôvodu do 15.10.2016 uvedená
koncepcia spracovaná nebola. Predseda komisie požiadal podpredsedu, aby do nasledujúceho
týždňa ku dňu konania MsZ t.j.:26.10.2016 bola koncepcia pripravená. Podpredseda komisie
PaedDr. S. Šmidová uviedla, že sa bude snažiť a v spolupráci s vedúcim odboru školstva, kultúry a
športu, Ing. J. Znanca, ku 26.10.2016 koncepciu pripravia.
K bodu 5 predseda komisie informoval prítomných o úprave dátumu o poskytovaní, schvaľovaní a
čerpaní dotácií.
K bodu 6 predseda komisie prítomným členom poďakoval za účasť.
V Krompachoch dňa 20.10.2016
Zapísal Ing. Ján Znanec

