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Z á p i s n i c a   č. 1/2019 

 

zo zasadnutia Komisie školstva a športu, 

konaného dňa 11.2.2019 

 

 

Prítomní: Igor JENDRUCH – predseda komisie, poslanec MsZ 

Slávka ŠMIDOVÁ, PaedDr. – podpredsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

Alena GMUCOVÁ – členka komisie 

Mária REPKOVÁ – členka komisie 

Jana FARKAŠOVÁ, Mgr. – členka komisie 

Pavol VAĽKO – člen komisie 

Ján ŠMIDA – člen komisie 

Anna GRONDŽELOVÁ, Mgr. – členka komisie 

 

Pozvaní: Ján ZNANEC, Ing. – vedúci OŠKaŠ 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Predstavenie členov komisie 

3. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl 

a školských zariadení 

4. Návrh VZN č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach 

5. Návrh rozpisu finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na rok 2019 

6. Informácia o konaní dobrovoľnej zbierky pre ZŠ s MŠ SNP 47, Krompachy 

7. Diskusia  

8. Záver 

 

K bodu č. 1. Otvorenie 

Predseda komisie Igor Jendruch privítal prítomných členov a oboznámil ich s programom 

zasadnutia. 

 

K bodu č. 2. Predstavenie členov komisie 

Predseda komisie skonštatoval, že v Komisii školstva a športu sa členovia nemenili a v takej 

zostave budú pokračovať aj v nasledujúcom volebnom období.  
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K bodu č. 3. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

a žiaka škôl a školských zariadení 

Členovia komisie sa oboznámili s Návrhom VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. Ing. Ján Znanec, vedúci 

oddelenia školstva, kultúry a športu skonštatoval, že Návrh VZN č. 1/2019 pripravil na základe 

požiadaviek škôl. 

Komisia školstva a športu odporúča MsZ schváliť návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 

 

K bodu č. 4. Návrh VZN č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach 

Členovia komisie sa oboznámili s Návrhom VZN č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach, v ktorom sú uvedené zmeny poplatkov 

v jednotlivých školských zariadeniach. Úprava poplatkov je z dôvodu navýšenia nákladov na 

základe zvýšenia tarifných platov a energií. 

Komisia školstva a športu odporúča MsZ schváliť návrh VZN č. 2/2019 o príspevkoch na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

 

K bodu č. 5. Návrh rozpisu finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na 

rok 2019 

Návrh rozpisu finančných prostriedkov na prenesené kompetencie je rozpísaný pre základné 

školy. Normatívne ako aj nenormatívne finančné prostriedky budú upravené po oznámení 

rozpisu finančných prostriedkov na rok 2019 z Okresného úradu Košice, odbor školstva.  

Návrh rozpisu finančných prostriedkov na originálne kompetencie je v súlade s VZN č. 1/2019  

o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na príslušný 

počet detí v školách a školských zariadeniach. 

  

K bodu č. 6. Informácia o konaní dobrovoľnej zbierky pre ZŠ s MŠ SNP 47, Krompachy 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu informoval členov komisie, že 

počas vianočných trhov ponúkala ZŠ s MŠ SNP 47 primátorsky punč a vyzbieralo sa 1.200,-€. 

Táto finančná čiastka bude použitá na materiálno-technické vybavenie školy. 

Komisia školstva a športu zobrala na vedomie informáciu o konaní dobrovoľnej zbierky pre ZŠ 

s MŠ SNP 47, Krompachy. 
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K bodu č. 7. Diskusia 

Predseda komisie Igor Jendruch pozval všetkých členov komisie na podujatie Pankuškové 

fašiangy, ktoré sa budú konať 23.02.2019 na Plejsoch a opýtal sa, ako v súčasnosti školy 

zvládajú nával, týkajúci sa bezplatnej stravy. 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu – na základe schválených 

kapitálových výdavkov si školy postupne dokupovali zariadenie do školských jedální a neskôr 

bude potrebné prijať do jednotlivých kuchýň novú silu. 

Mgr. Anna Grondželová – tiež bude potrebné riešiť organizáciu vydávania stravy, aby nebol 

veľký nával žiakov. 

Podpredsedníčka komisie PaedDr. Slávka Šmidová sa poďakovala prítomným členom komisie 

za výbornú spoluprácu a verí, že v takom duchu budú spolupracovať aj v nasledujúcom 

volebnom období. 

 

K bodu č. 8. Záver 

Predseda komisie Igor Jendruch poďakoval členom komisie sa účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

V Krompachoch dňa 11.02.2019 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Lucia Ďorková    Igor JENDRUCH 

    referentka OŠKaŠ                        predseda komisie 

 


