Zápisnica zo zasadnutia komisie Školstva a športu
Dňa: 29.11.2016 o 15.15 hod. v kancelárii ved. OŠKaŠ
Predsedajúci: Igor Jendruch
Prítomní: viď prezenčná listina
Program
1.
Otvorenie
2.
Oboznámenie s materiálmi na rokovanie MsZ
3.
Koncepcia rozvoja športu
4.
Pozvánka
5.
Diskusia
6.
Záver
K bodu 1 zasadnutie otvoril predseda komisie Školstva a športu, I. Jendruch a srdečne privítal
prítomných .
K bodu 2 Ing. J. Znanec oboznámil prítomných s návrhom úpravy rozpočtu pre školy a školské
zariadenia na rok 2016 a návrhom rozpisu finančných prostriedkov školám na rok 2017. Všetky
potrebné informácie ohľadom financovania škôl a školských zariadení boli uvedené v prehľadne
spracovanej tabuľke. V súlade s uvedenými rozpočtami a počtami žiakov v školských zariadeniach
bol predložený návrh Doplnku č.7 k VZN Mesta Krompachy 1/2015 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
mesta Krompachy. Zároveň Ing. J. Znanec oboznámil prítomných, že počas vianočných trhov budú
pripravovať a predávať zamestnanci ZUŠ vianočný punč a výťažok pôjde práve uvedenej organizácii
na materiálno – technické vybavenie školy.
K bodu 3 podpredseda PaedDr. S.Šmidová oboznámila prítomných so spracovanou Koncepciou
rozvoja športu mesta Krompachy. Srdečne poďakovala Mgr. A. Grondželovej za jazykovú úpravu a
Ing. J. Znancovi za pomoc v oblasti informácií finančných prostriedkov a športového vyžitia v meste
Krompachy. Zároveň Ing. J. Znanec požiadal o úpravu a vynechanie podkapitoly 2.3 a 2.4 z dôvodu
opakovania textov.
K bodu 4 predseda I. Jendruch prítomných oboznámil s pozvánkou p. primátorky na priateľské
stretnutie pri príležitosti ukončenia roka 2016, ktoré sa uskutoční pre všetkých členov komisií dňa:
7.12.2016 v reštaurácii Centrum.
K bodu 5 predseda komisie I. Jendruch upozornila prítomných na podávanie žiadostí dotácií pre kluby
a organizácie najneskôr do 15.1. v príslušnom roku, aby získané finančné prostriedky mohli kluby a
organizácie efektívne využívať hneď od začiatku kalendárneho roka. Prítomní súhlasili. Zároveň by
bolo vhodné dať uvedenú požiadavku do pripomienok a doplnenia VZN.
K bodu 6 predseda komisie I. Jendruch srdečne poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal Ing. Ján Znanec, 30.11.2016

