
Zápisnica zo zasadnutia komisie Školstva a športu 

 

 

Dňa: 23.4.2018 

Čas: 15,15 h 

Miesto: Malá zasadačka MÚ, Krompachy 

Predsedajúci: Igor Jendruch 

Prítomní: viď prezenčná listina 

Zapisovateľ: Ing. Ján Znanec 

 

Program 

1. Otvorenie 

2. Oboznámenie s návrhom rozdelenia dotácií 

3. Hospodárenie škôl a šk. zariadení za rok 2017 

4. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení 

5. Diskusia 

6. 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 I. Jendruch oboznámil členov komisie s návrhom rozdelenia 

finančných prostriedkov  dotácie z rozpočtu mesta jednotlivým organizáciám na základe 

podaných žiadostí. Schválené finančné prostriedky v rozpočte mesta sú vo výške 69 000 €, 

požadovaná výška dotácií je vo výške 81 770 €. Návrh na rozdelenie je vo výške 

rozpočtovaných finančných prostriedkov. Komisia predložený návrh doporučuje  MsZ prijať. 

K bodu 3 Ing. J. Znanec oboznámil prítomných o čerpaní finančných prostriedkov škôl 

a školských zariadení v roku 2017 v prenesených kompetenciách a originálnych 

kompetenciách. Komisia berie na vedomie správu o hospodárení škôl za rok 2017. 

K bodu 4 informoval Ing. J. Znanec o úprave ukazovateľov hlavných kategórií na základe 

podaných rozpočtových opatrení ZŠ s MŠ Maurerova a ZŠ s MŠ SNP v rámci schválených 

rozpočtov. Úprava rozpočtu – vlastné príjmy pre CVČ PRIMA z dôvodu naplnenia 

rozpočtovaných  vlastných príjmov o 1 500 €. 

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rámci zavádzania tzv. 

eliminovania mimorozpočtového hospodárenia, je rozpočtovanie prostriedkov z príjmov za 



stravné na nákup potravín od zamestnancov a cudzích stravníkov v školských jedálňach. 

Z uvedeného dôvodu sú pre školské jedálne v ZŠ Zemanská, v ZŠ s MŠ Maurerova a v MŠ 

Hlavná upravené rozpočty na potraviny v celkovej výške 100 000 €.  Komisia odporúča prijať 

predložený návrh úpravy rozpočtov na rok 2018. 

K bodu 5 predseda komisie I. Jendruch vyjadril poďakovanie všetkým žiakom a študentom, 

ktorí sa zúčastnili pri jarnom upratovaní nášho okolia. 

Mgr. J. Farkašová sa informovala kedy sa bude realizovať úprava  športového areálu na Hlavnej  

ulici. Realizácia by mala byť do konca roka, Zmluva o nenávratný finančný príspevok (NFP) 

bola zaslaná, po podpise bude zadané verejné obstarávanie. 

PaedDr. S. Šmidová sa informovala ohľadom rekonštrukcie MŠ na ul. Robotníckej. Podobne 

ako aj pri športovom areály bola zaslaná Zmluva o NFP, a následné postup VO.  

K bodu 6  predseda komisie I. Jendruch srdečne poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

V Krompachoch 23.8.2016 

 


