Z á p i s n i c a č. 2/2020
zo zasadnutia Komisie školstva a športu,
konaného dňa 10.06.2020

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 na rok 2019.
3. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2020.
4. Návrh Doplnku č. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2019 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení.
5. Diskusia.
6. Záver.

K bodu č. 1. Otvorenie.
Predseda komisie Igor Jendruch privítal členov a otvoril zasadnutie komisie. Členov komisie
informoval, že po ukončení zasadnutia sa presunú do priestorov MŠ Robotnícka a pozrú si
zrekonštruované priestory.

K bodu č. 2. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení na rok 2019.
Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu oboznámil členov komisie so správou
o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2019. 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 2019.
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K bodu č. 3 Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2020.
Ing. Ján Znanec, vedúci OŠKaŠ informoval členov komisie, že z dôvodu obnovenia vyučovania
v základných školách pre žiakov nultého až piateho ročníka a v materských školách, je predložený
návrh úpravy rozpočtov pre zamestnancov v školských kluboch a v materských školách.
V materskej škole Hlavná je návrh úpravy rozpočtu – navýšenie o 5 452 €, t. j. z hodnoty
299 917 € na hodnotu 305 369 €. Z toho na mzdy s odvodami vo výške 4 452 € pri prevádzke
troch oddelení, podľa potreby prevádzka materskej školy bude zabezpečená aj v mesiaci júl
a august. Z dôvodu potreby opravy poškodených schodov v prístavbe školy je úprava – navýšenie
finančných prostriedkov vo výške 1 000 €.
V ZŠ s MŠ Maurerova – predškolská výchova je návrh úpravy rozpočtu – navýšenie o 5 065 €,
t. j. z hodnoty 179 413,99 € na hodnotu 184 478,99 €. Z toho na mzdy s odvodami vo výške
2 065 € € pri prevádzke dvoch oddelení, podľa potreby prevádzka materskej školy bude
zabezpečená aj v mesiaci júl a august. Finančné prostriedky vo výške 3 000 € sú určené na
zakúpenie šatňových skriniek a ostatného potrebného inventáru do zrekonštruovanej budovy na
ul. Robotníckej.
V ZŠ s MŠ Maurerova – školský klub detí (ŠKD) je návrh navýšenia rozpočtu o 2 680 €, t. j.
z hodnoty 37 387 € na hodnotu 40 067 €. Uvedené zvýšené finančné prostriedky sú určené na
mzdové náklady. Na miesto vychovávateľky v ŠKD bola na zástup počas materskej a rodičovskej
dovolenky prijatá zamestnankyňa č. 1, ktorá ale tiež časom nastúpila na materskú a rodičovskú
dovolenku. Na voľné pracovné miesto bol na zástup prijatý zamestnanec č. 2., ktorý si vyčerpal
dovolenku po dohode so zamestnávateľom v mesiacoch marec – jún. Od 1.7.2020 sa po ukončení
rodičovskej dovolenky vracia na svoje pracovné miesto pôvodná vychovávateľka. Nakoľko
zamestnankyňa č. 1 si nemohla vyčerpať dovolenku z dôvodu nástupu na materskú dovolenku,
preto je potrebné preplatiť nevyčerpanú dovolenku.
V ZŠ Zemanská sú dve oddelenia školského klubu detí, úprava rozpočtu na mzdy
s odvodami – navýšenie vo výške 784 €, t.j. z hodnoty 34 928 € na hodnotu 35 712 €.
Komisia školstva športu odporúča MsZ schváliť úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na
rok 2020.
K bodu č. 4 Návrh Doplnku č. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení.
Členovia komisie sa oboznámili s priloženým materiálom. Ing. Ján Znanec, vedúci OŠKaŠ doplnil,
že z dôvodu úpravy poukázania finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na rok
2020 je určená výška dotácie pre jednotlivé školské zariadenia na žiaka.
Komisia školstva a športu berie na vedomie Doplnok č. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Krompachy č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských
zariadení a odporúča ho MsZ schváliť.

K bodu č. 5. Diskusia.
Igor Jendruch, predseda komisie sa opýtal, či sa počíta s výmenou skriniek v ZŠ Zemanská
a navrhol, že ak v súčasnosti nie je na výmenu dostatok finančných prostriedkov, aby sa vymieňali
postupne.
Alena Gmucová, členka komisie informovala prítomných členov, že zo ZŠ s MŠ Maurerova na
osemročné gymnázium nastúpi v budúcom školskom roku 2020/2021 osem žiakov.
Mgr. Jana Farkašová, členka komisie doplnila, že zo ZŠ Zemanská v nasledujúcom školskom roku
na osemročné gymnázium nastúpia traja žiaci.
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K bodu č. 6. Záver.
Igor Jendruch predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť a zasadnutie ukončil.
Členovia komisie sa následne presunuli na obhliadku priestorov MŠ Robotnícka.

V Krompachoch dňa 10.06.2020
Zapísala: Mgr. Lucia Saloková
referentka OŠKaŠ

Igor Jendruch
predseda komisie
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