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Z á p i s n i c a   č. 4/2020 

 

zo zasadnutia Komisie školstva a športu, 

konaného dňa 10.09.2020 

 

 

Prítomní:  Igor JENDRUCH – predseda komisie, poslanec MsZ 

Alena GMUCOVÁ – členka komisie 

Mária REPKOVÁ – členka komisie 

Jana FARKAŠOVÁ, Mgr. – členka komisie 

Pavol VAĽKO – člen komisie 

Anna GRONDŽELOVÁ, Mgr. – členka komisie 

Ján ŠMIDA – člen komisie 

Ospravedlnený: 

 

Pozvaný:  Ján ZNANEC, Ing. – vedúci OŠKaŠ    

   Slávka ŠMIDOVÁ, PaedDr. 

Program rokovania: 

1. Otvorenie. 

2. Návrh úpravy rozpočtu MŠ Hlavná v Krompachoch. 

3. Návrh na odvolanie a schválenie člena rady školy za zriaďovateľa. 

4. Diskusia. 

5. Záver. 

 

K bodu č. 1. Otvorenie. 

Predseda komisie Igor Jendruch privítal členov a otvoril zasadnutie komisie.  

 

K bodu č. 2. Návrh úpravy rozpočtu MŠ Hlavná v Krompachoch. 

Ing. Ján Znanec, vedúci OŠKaŠ informoval členov komisie, že úprava rozpočtu sa týka MŠ Hlavná 

vo výške 20 074,34 €, t.j. z hodnoty 315 155 € na hodnotu 335 229,34 €. Dôvodom je havarijný 

stav strechy budovy, cez ktorú počas dažďa zateká voda do priestorov školy.  

Z dôvodu prasknutia hadice – prívodu vody k umývadlu došlo k zaliatiu priestorov sociálnych 

zariadení, herne a úložného priestoru. Bolo potrebné odstrániť starú PVC krytinu a koberca. 

Z tohto dôvodu je predložený návrh úpravy rozpočtu vo výške 1 298 € na odstránenie havarijného 

stavu, t.j. dodanie a montáž PVC krytiny (996 €) a nového koberca (302 €). 

Komisia školstva a športu odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu MŠ Hlavná v Krompachoch. 

 

K bodu č. 3. Návrh na odvolanie a schválenie člena rady školy za zriaďovateľa. 

Ing. Ján Znanec, vedúci OŠKaŠ dodal, že z dôvodu skončenia mandátu poslanca PaedDr. Slávke 

Šmidovej je za člena Rady školy ZŠ Zemanská za zriaďovateľa navrhovaná Ing. Alžbeta 

Perháčová. 
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Komisia školstva a športu berie na vedomie odvolanie a schválenie člena rady školy za 

zriaďovateľa.  

 

K bodu č. 4. Diskusia. 

Ing. Ján Znanec, vedúci OŠKaŠ informoval členov komisie, že v dňoch od 19. do 26. septembra 

2020, Mesto Krompachy pripravuje Dni mesta Krompachy. Členovia komisie sa oboznámili 

s programom. 

Komisia školstva a športu zhodnotila, že v prípade organizovania tohtoročných pretekov Beh 

ulicami Krompách, sa zrušia detské kategórie a bude len kategória „hlavný pretek dospelých“, 

pretože od 1. októbra 2020 budú platiť nové opatrenia ÚVZ SR k organizovaniu hromadných 

kultúrno-spoločenských a športových podujatí.  

 

K bodu č. 5. Záver. 

Igor Jendruch predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Krompachoch dňa 10.09.2020 

Zapísala: Mgr. Lucia Saloková     Igor Jendruch 

                 referentka OŠKaŠ                         predseda komisie 


