Zápisnica

č. 2/2019

zo zasadnutia Komisie školstva a športu,
konaného dňa 3. 4. 2019
Prítomní:

Igor JENDRUCH – predseda komisie, poslanec MsZ
Slávka ŠMIDOVÁ, PaedDr. – podpredsedníčka komisie, poslankyňa MsZ
Alena GMUCOVÁ – členka komisie
Mária REPKOVÁ – členka komisie
Jana FARKAŠOVSKÁ, Mgr. – členka komisie
Pavol VAĽKO – člen komisie
Anna GRONDŽELOVÁ, Mgr. – členka komisie

Neprítomní: Ján ŠMIDA – člen komisie
Pozvaní:

Ján ZNANEC, Ing. – vedúci OŠKaŠ
Terézia VALEKOVÁ, Mgr. – riaditeľka ZŠ Zemanská

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2019
Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2019
Diskusia
Záver

K bodu č. 1. Otvorenie
Predseda komisie Igor Jendruch privítal prítomných členov komisie a pozvaných hostí,
oboznámil ich s programom zasadnutia a doplnil, že zasadnutia komisie sa budú konať
v priestoroch škôl a školských zariadení, ktoré budú spojené s obhliadkou. Zasadnutie komisie
sa konalo v priestoroch ZŠ Zemanská.

K bodu č. 2. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2019
Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu oboznámil členov komisie
s materiálom, týkajúceho sa úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení.
Návrh úpravy rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy je na základe
oznámenia finančných prostriedkov na rok 2019 Ministerstvom školstva zo dňa 15.2.2019
prostredníctvom OÚ Košice pre školy na bežné výdavky, t. j. 100 % normatívny príspevok.
Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku o spolufinancovaní
schváleného projektu pre Operačný program „Ľudské zdroje“ (špeciálny psychológ a pedagóg)
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pre Základnú školu, Zemanská 2, Krompachy, sú vlastné zdroje vo výške 5 %
z celkových oprávnených nákladov. Je predložený návrh poskytnutia finančných
prostriedkov vo výške 1 152,28 € za rok 2019, ktorý bude poskytnutý z rezervy na originálne
kompetencie.
Pre ZŠ s MŠ SNP 47, Krompachy v rámci prenesených kompetencií je návrh úpravy rozpočtu
na bežné výdavky z preplatku energií za rok 2018, ktorý bol poukázaný škole (základné
vzdelávanie) vo výške 1 157,26 €.
Z dôvodu vzniknutej havarijnej situácie – vplyvom silného vetra došlo k odtrhnutiu strešnej
krytiny zhotovenej z natavených asfaltových pásov na pavilóne „C“ Základnej školy
s materskou školou, Maurerova 14, je predložený návrh úpravy rozpočtu vo výške 19 772 € na
opravu strechy celoplošne aj so zateplením.
Predložený návrh úpravy rozpočtu pre CVČ Prima vo výške 3 000 € súvisí so zabezpečovaním
priestorov CVČ pre potreby dočasného umiestnenia detí materskej školy na ul. Robotníckej
počas jej rekonštrukcie. Je potrebné upraviť najmä výdajňu stravy, doplnenie
prietokového ohrievača vody aj s umývadlom, prívod vody, nákup a inštaláciu umývačky
riadu, doplniť ohrievacia telesá na chodbe a v sociálnych zariadeniach.
Komisia školstva a športu odporúča MsZ schváliť úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení
na rok 2019.

K bodu č. 3. Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019
Predseda komisie Igor Jendruch informoval členov komisie, že v tomto roku je možné
žiadateľom o dotáciu rozdeliť dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 70 000,- €, pričom výška
žiadostí o dotáciu je nad limit rozpočtu. Jednotlivé organizácie podali žiadosti o dotáciu
v celkovej výške až 120 606,- €.
Komisia školstva a športu odporúča MsZ prerozdeliť financie žiadateľom o dotáciu podľa
priloženej tabuľky. Nakoľko žiadosti o dotáciu presahovali schválený rozpočet, nebolo možné
vyhovieť všetkým žiadateľom o dotáciu.

K bodu č. 4. Diskusia
Mgr. Terézia Valeková, riaditeľka základnej školy na Zemanskej ulici sa poďakovala členom
komisie, že prijali pozvanie a že sa zasadnutie konalo na pôde školy. Zároveň informovala
členov komisie, že počas uplynulého roka prešla škola rekonštrukciou. Vo všetkých triedach a
na schodoch bola vymenená podlaha. V obnove priestorov školy chcú pokračovať a plánujú
vymeniť podlahu na chodbách, kde je tiež potrebná modernizácia šatne. Staré šatňové skrine
by nahradili nové. Doplnila, že úprava šatní na jednom poschodí by stála do 7 000,- €.
Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu doplnil, že v tomto roku nebude
možná rekonštrukcia šatní, pretože to nedovolí rozpočet.
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K bodu č. 5. Záver
Predseda komisie Igor Jendruch sa všetkým poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

V Krompachoch dňa 03.04.2019
Zapísala:

Mgr. Lucia Ďorková
zapisovateľka

Igor Jendruch
predseda komisie
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