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Z á p i s n i c a   č. 4/2019 

 

zo zasadnutia Komisie školstva a športu, 

konaného dňa 04.06.2019 

 

 

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 

Anna GRONDŽELOVÁ, Mgr. – členka komisie 

 

Ospravedlnený: Ján ŠMIDA – člen komisie 

Pozvaný:  Ján ZNANEC, Ing. – vedúci OŠKaŠ 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2018 

3. Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 2/2012 o výške 

a príspevku na režijné náklady v školskej jedálni 

4. Návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2019 

o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení 

5. Návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2019 

o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

6. Záver 

 

K bodu č. 1. Otvorenie 

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

zasadnutia. 

 

K bodu č. 2. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2018 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu oboznámil členov komisie so 

správou o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2018. Správa obsahuje príjmy 

a výdavky škôl a školských zariadení. 

Komisia školstva a športu berie na vedomie správu o hospodárení škôl a školských zariadení 

za rok 2018. 
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K bodu č. 3. Doplnok č. 2 k Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2012 

o výške a príspevku na režijné náklady v školskej jedálni 

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

01.09.2019 je poskytovaná dotácia od štátu na nákup potravín pre všetkých žiakov základných 

škôl, ktorí sú prihlásení n stravu, zúčastnia sa vyučovacieho procesu a odoberú obed. Návrh 

úpravy režijných nákladov na obed pre žiakov základných škôl je z dôvodu zvýšenia nákladov 

na prípravu stravy v školských jedálňach. 

Komisia školstva a športu berie na vedomie Doplnok č. 1 k Všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Krompachy č. 2/2012 o výške a príspevku na režijné náklady v školskej jedálni 

a odporúča ho MsZ schváliť. 

 

K bodu č. 4 Návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 

1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských 

zariadení 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom. Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia 

školstva, kultúry a športu doplnil, že z dôvodu navýšenia počtu obedov v základných školách 

od 01.09.2019 – dotácia od štátu pre všetkých žiakov, ktorí sa zúčastnia vyučovania a odoberú 

obed, je predložený návrh úpravy dotácie na hlavné jedlo – obed. Nakoľko počet obedov 

v materských školách zostáva nezmenený, dotácia pre MŠ zostáva na pôvodnej úrovni. 

Komisia školstva a športu berie na vedomie návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa a 

žiaka škôl a školských zariadení a odporúča ho MsZ schváliť. 

 

K bodu č. 5 Návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 

2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

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

s materiálom a bližšie špecifikoval zmeny v príspevkoch na čiastočnú úhradu v školách 

a školských zariadeniach. V ZUŠ sa prípravne štúdium posudzuje ako skupinové vyučovanie, 

preto je návrh úpravy príspevku vo výške skupinovej formy vyučovania. Nakoľko žiak môže 

navštevovať aj inú ZUŠ, ale dotáciu cez podielové dane môže obec (zriaďovateľ) dostať len za 

dieťa, ktoré je zapísané v jednej ZUŠ, je doplnený príspevok pre žiakov, ktorí navštevujú aj inú 

ZUŠ, za ktorú obec (zriaďovateľ) dostáva podielové dane. 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku 

finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, 

výdaj jedál a nápojov. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo s platnosťou od 01.09.2019 

zmenu pôvodnej aktualizácie finančných pásiem nákladov potravín na jedno jedlo pre všetky 

vekové kategórie stravníkov. Z uvedeného dôvodu je predložený návrh výšky príspevku 
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v školských jedálňach na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo a je určená podľa 

2. finančného pásma nákladov na nákup potravín. 

Komisia školstva a športu berie na vedomie návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach a odporúča ho MsZ schváliť. 

 

K bodu č. 6 Záver 

Predseda komisie Igor Jendruch poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

V Krompachoch dňa 04.06.2019 

 

Zapísala: Mgr. Lucia Ďorková    Igor JENDRUCH 

    referentka OŠKaŠ                        predseda komisie 


