
Zápisnica zo zasadnutia komisie Školstva a športu 

 

 

Dňa: 11.12.2017 

Čas: 15,00 hod. 

Miesto: Kancelária ved. OŠKaŠ 

Predsedajúci: Igor Jendruch 

Prítomní: viď prezenčná listina 

Zapisovateľ: Ing. Ján Znanec 

 

Program 

1. Otvorenie 

2. Návšteva pamätnej izby krompašských rodákov 

3. Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2017 

4. Doplnok č. 10 k VZN 1/2015  

5. Návrh rozpisu finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na rok 2018 

6. Rozpočet mesta na rok 2018 

7. Oboznámenie s dokumentami spoločnosti Ekover, s.r.o. 

8. Diskusia 

9. 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 komisia sa zúčastnila návštevy pamätnej izby krompašských rodákov v oratóriu rímsko-

katolíckeho kostola, kde všetkých privítal p. farár Jozef Palušák. Členovia komisie odporučili návštevy 

žiakov našich škôl, aby sa viac dozvedeli o našich významných rodákov. Po ukončení sa komisia 

presunula do domu kultúry, kde si prezreli v mestskej knižnici vianočnú  výstavu ručných prác a vo 

výstavnej miestnosti výstavu fotografií Nicholasa Wintzlera. 

K bodu 3  Úprava  rozpočtu  školským zariadeniam  v rámci   prenesených  kompetencií  je  na  základe  

oznámenia Okresného  úradu  Košice, odbor  školstva  o úprave  finančných  prostriedkov  na   rok 2017. 

Úprava rozpočtu – navýšenie  finančných  prostriedko v pre ZŠ  s MŠ Maurerova 14  vo výške 19 470 €, 

 Sú  určené  na opravu  a zariadenie odbornej učebne Fyziky a Chémie (10 660 €) a ostatné prevádzkové 

 náklady. Úprava finančných prostriedkov vo výške 1 213,52 €  z dôvodu preplatku  ročného zúčtovania 

zdravotného postenia 2016 za zamestnávateľa.  

Úprava rozpočtu – navýšenie finančných prostriedkov pre ZŠ Zemanská 2 vo výške 9 440 €, sú určené 

 na opravu a rekonštrukciu sociálnych zariadení v telocvični (2 910 €), na dopravné (1 226 €) a ostatné 

prevádzkové náklady. 



Úprava rozpočtu – navýšenie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ SNP 47 vo výške 20 315,50 € sú 

 určené  na  mzdy  a  odvody  pre   dvoch  novoprijatých  učiteľov (11 312 €)  a  ostatné prevádzkové 

 náklady.   Úprava     finančných    prostriedkov  vo výške 1 697,50   z  dôvodu    preplatku    ročného 

 zúčtovania zdravotného postenia 2016 za zamestnávateľa.  

Úprava  školských  zariadení  v  originálnych  kompetenciách  je  vo  vlastných  príjmoch   na základe 

 poukázaných vlastných príjmov. 

 

Komisia odporúča prijať predložený návrh úpravy rozpočtov na rok 2017 
 
K bodu 4 o úprave VZN - dodatok č .10 k VZN 1/ 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 

Krompachy. Školám a školským zariadeniam sú prideľované finančné prostriedky na základe 

schválených dotácií na žiaka. Z dôvodu navýšenia platov pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov ako aj  celkových prevádzkových nákladov je predložený návrh výšky dotácií pre 

jednotlivé školy a školské zariadenia, aby boli v súlade s rozpočtami škôl a školských zariadení 

a počtom žiakov a detí v týchto školských zariadeniach. Ing. Znanec informoval o pripomienkovaní 

VZN Ing. Derdákovej, poslankyne MsZ a členky RŠ pri ZŠ Zemanská o návrhu zvýšenia dotácie na 

obedové balíčky v ŠJ ZŠ Zemanská. Nakoľko väčšina balíčkov je zabezpečovaná nákupom hotových 

potravín (buchty, záviny, šatôčky, pagáče, pľundre a pod.), komisia doporučuje schváliť VZN v nižšej 

sume, ako je pripomienkované. 

 

K bodu 5 Návrh rozpisu finančných prostriedkov na prenesené kompetencie porovnateľný s rokom 2017 

na počet žiakov, nakoľko zverejnenie rozpočtov pre základné školy na rok 2018 je v prvom kvartály 

roku 2018. Návrh rozpisov na originálne kompetencie vychádza zo schválených dotácii pre jednotlivé 

školské zariadenia. 

 

K bodu 6  Komisia po oboznámení sa s návrhom rozpočtu na rok 2018 doporučuje predložený rozpočet 

schváliť MsZ. 

K bodu 7  Komisia mala poskytnuté materiály spoločnosti Ekover, s.r.o., a to Výročnú správu, Cenník 

práce, Plán práce na rok 2018, Ročnú zmluvu o zbere, odpade, zneškodňovaní komunálneho odpadu 

a výkonu iných činností medzi Mestom Krompachy a Ekoverom, s.r.o. 

Predložené materiály zobrala na vedomie a doporučuje ich prijať. 

K bodu 8 predseda komisie I. Jendruch sa srdečne poďakoval všetkým za dobrú spoluprácu počas roka 

a poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka. 

K bodu 9  predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil.. 

 

 

V Krompachoch 12.12.2017 



 

 

 

 

 


