
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie Školstva a športu pri MsZ Krompachy, konaného dňa 9.12.2020 

___________________________________________________________________________ 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla podpredsedníčka komisie Ing. Alžbeta Perháčová, ktorá privítala 

všetkých prítomných. Oboznámil prítomných členov s programom zasadnutia, s ktorým súhlasili 

všetci prítomní členovia. 

 

Program rokovania: 

1. Úvod, privítanie 

2. Návrh úpravy rozpočtov škôl  

3. Návrh Doplnku č. 7 k VZB 1/2019 

4. Informácia o obsadenosti škôl v šk. roku 2020/2021 

5. Záver 

 

Rokovanie 

Bod 1. Podpredsedníčka komisie  Školstva  a športu Ing. Alžbeta  Perháčová  privítala  prítomných 

členov komisie. 

 

Bod  2. Ing. Znanec informoval o pripravenej úprave rozpočtov škôl.  

Úprava  rozpočtu  školám v  rámci prenesených kompetencií  je  na  základe oznámenia  Okresného 

úradu  Košice, odbor  školstva  o  úprave  normatívnych  finančných prostriedkov  na  rok  2020 po  

zbere dát v rezortnom informačnom systéme k 15.9.2020. Pre ZŠ s MŠ Maurerova je návrh úpravy 

o 13 711,00  Eur, t.j. 101,76 %  normatívneho  príspevku  na  rok 2020. Finančné    prostriedky   sú  

určené  na  výmenu  časti  okien  v  pavilóne  A.  Pre ZŠ  Zemanská poníženie o 529,00 Eur, t.j.  do  

výšky  100 %  normatívneho   príspevku na rok  2020 a pre  ZŠ s  MŠ SNP  bez úprav,  t.j. 98,34 % 

 normatívneho príspevku na rok 2020. 

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku o spolufinancovaní schválené- 

ho projektu pre Operačný program „Ľudské zdroje“ (špeciálny psychológ a pedagóg)  pre Základnú 

školu, Zemanská 2, Krompachy, sú vlastné zdroje vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov 

Je predložený návrh poskytnutia finančných prostriedkov vo výške 1 211,34 Eur za rok 2020.  

Na   základe  Zmluvy medzi  Metodicko  -  pedagogickým  centrom   (MPC),  ZŠ s MŠ  Maurerova  

a  Mestom  Krompachy, boli  škole pridelení dvaja pedagogickí asistenti. Škola  požiadala o úpravu  

rozpočtu– navýšenie o 2 362 Eur, ktorá je určená na preklenutie časového nesúladu medzi výplatou 

mzdy  pedagogických  asistentov a  refundáciou oprávnenej  ceny práce od MPC Prešov  za mesiac 

december  2020. Táto  suma  bude  naspäť  poukázaná  mestu po  poskytnutí  mzdy  pedagogickým  

zamestnancom od MPC v roku 2021. 

V rámci „Projektu  udržania  zamestnanosti v  materských  školách“ boli ÚPSVaR  pridelené MŠ na 

na  ul. Hlavná v celkovej  výške 47 413,71 Eur.  Z toho  na  mzdy  pre   MŠ vo výške 38 529,04 Eur  

a na  mzdy  pre  zamestnancov ŠJ  vo výške 8 884,67 Eur. Materskej   škole v ZŠ  s  MŠ Maurerova  

boli  ÚPSVaR  pridelené  finančné  prostriedky v celkovej výške 27 703,77 Eur, z toho na mzdy pre  

MŠ  vo výške  24 060,66  Eur  a   na  mzdy   pre  zamestnancov   ŠJ vo  výške 3 642,41 Eur.  Mesto 



Krompachy  pravidelne v mesačných splátkach vo výške 1/12 schváleného rozpočtu poukázalo 

finančné prostriedky. Z uvedeného dôvodu je predložený návrh – poníženie  rozpočtu  o uvedené 

sumy. Nakoľko školské jedálne počas prerušenia vyučovania na školách z  dôvodu   mimoriadnej 

situácie  neboli v prevádzke, zamestnancom bola  nariadená prekážka v práci s   náhradou  príjmu 

80 %, resp. 70 %. Z uvedeného dôvodu  je úprava rozpočtu – poníženie  mzdových   prostriedkov 

a to ŠJ v MŠ Hlavná o 820,54 Eur,  ŠJ v ZŠ s MŠ Maurerova o 3 598,04 Eur a ŠJ v ZŠ Zemanská 

o 667,30 Eur. Materskej škole na ul. Hlavnej bol i poskytnuté finančné prostriedky na odstránenie 

 havárie – oprava strechy vo výške 20 074,34 Eur. Pri oprave strechy sa zistilo, že pôvodná hydro- 

izolácia bola zle ukotvená, bola  voľne položená k tehlám po obvode strechy. Na opravu sa použili 

OSB dosky, ktoré sa tam položili, napenetrovalia  vytvorili  trvácny spoj medzi atykou a lepenkou 

Z uvedeného dôvodu je návrh úpravy – navýšenie na opravu strechy – havária o 2 294,95 Eur. 

Z dôvodu potreby dezinfekcie priestorov materských škôl je úprava rozpočtu pre MŠ Hlavná aj pre 

MŠ v ZŠ s MŠ Maurerova navýšenie o 400 € na nákup ozónovačov vzduchu ( 2 ks pre každú MŠ). 

Na  základe  zmien  počtu detí v novom  školskom  roku je  úprava – poníženie  rozpočtu pre CVČ 

vo výške 1 500,00 Eur a pre ZUŠ vo výške 22 000 Eur.  

Úpravy vlastných príjmov sú na základe skutočnosti.  

Komisia odporučila MsZ predložený návrh úpravy rozpočtov schváliť. 

 

Bod. 3 Návrh   Doplnku č .7 k VZN 1/ 2019 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  

a  žiaka škôl  a   školských  zariadení  je  z   dôvodu  úpravy rozpočtov, aby boli   dotácie v   súlade  

s počtami žiakov a detí v školských zariadeniach. 

 

Bod. 4 Informácia o obsadenosti škôl v šk. roku 2020/2021 

V novom školskom  roku 2020/2021  do školských lavíc v základných školách a stredných školách 

nastúpilo 1 672 žiakov, čo je oproti  predchádzajúcemu roku viacej o 59 žiakov. 

Na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je oproti predchádzajúcemu školskému 

vyšší počet detí o 17. 

Zmeny počtu žiakov v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom sú uvedené v tabuľke: 

 

Názov školy,šk. Počet ž. v šk. r. zmena počtu % 
vyjadr. 

zariadenia 2019/
20 

2020/
21 

žiakov  zmeny 

ZŠ Zemanská 246 245 -1  99,59 

ZŠ Maurerova 375 368 -7  98,13 

ZŠ SNP  400 425 25  106,25 

ŠZŠ  140 135 -5  96,43 

Gymnázium 137 128 -9  93,43 

SSŠ EDURAM 
Kromp. 

315 371 56  117,78 

MŠ Hlavná 95 91 -4  95,79 

MŠ ZŠ s MŠ 
Maurer. 

62 76 14  122,58 

MŠ ZŠ s MŠ SNP 16 0 -16  0,00 

ZUŠ  526 371 -155  70,53 

CVČ  681 630 -51  92,51 



  

Bod 5.  Podpredsedníčka sa poďakovala prítomným členom za účasť, poďakovala sa za dobrú 

spoluprácu  počas celého roka, popriala príjemné vianočné sviatky a šťastný nový rok. 

 

Zapísal Ing. Ján Znanec, 10.12.2020 


