
Zápisnica č. 2/2021 
zo zasadnutia komisie školstva a športu   

konaného 15.6.2021 
 

Prítomní:  Igor Jendruch – predseda komisie 

Ing. Alžbeta Perháčová - podpredseda komisie 

  Mária Repková  - členka komisie 

Mgr. Jana Farkašová - členka komisie 

Pavol Vaľko – člen komisie 

Ján Šmida – člen komisie  - PN 

Mgr. Anna Grondželová – členka komisie   

  Alena Gmucová – členka komisie 

                        Mgr. Martina Kokavcová – členka komisie 

  

   

Zapisovateľ:  Mgr. Mária Šimoňáková 

 

Program rokovania: 

1. Dôvodová správa k hospodáreniu škôl a školských zariadení za rok 2020 

2. Dôvodová správa k návrhu úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2021 

3. Diskusia 

 

 

 

K bodu č. 1:  Dôvodová správa k hospodáreniu škôl a školských zariadení za rok 2020 

Prenesené kompetencie: 

Základné školy – prenesené kompetencie 

Normatívne finančné prostriedky určené Ministerstvom školstva na prenesené kompetencie na 

rok 2020 boli poukázané v plnej výške, ktoré boli poukazované školám na základe 

schválených rozpočtov. 

Nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy, dopravné, finančné prostriedky na 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, asistenti učiteľa) boli poukázané v plnej 

výške. Z pridelených finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy  boli vyplatené 



odmeny za vedenie krúžkov záujmových činností a nákup všeobecného materiálu. 

Z finančných prostriedkov určených na  dopravné bolo vyplatené žiakom dochádzajúcich 

z obcí tvoriacich spoločný školský obvod (Hrišovce, Kaľava, Kolinovce) vo výške 

cestovných nákladov. Finančné prostriedky na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

(SZP) sú účelové finančné prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie 

žiakov zo SZP. 

Finančné prostriedky poukazované pre materské školy sú účelovo určené na financovanie 

nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí. Finančný príspevok je určený 

pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

 

Originálne kompetencie: 

Školské zariadenia – originálne kompetencie 

Školské zariadenia, ktoré tvoria materské školy, školské kluby detí, školské jedálne, výdajné 

školské jedálne,  centrum voľného času a základná umelecká škola sú rozpočtové organizácie 

financované z rozpočtu mesta.  

Finančné prostriedky na prevádzku boli poukazované na základe schválených rozpočtov. 

 

Všetci prítomní členovia Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu berú na vedomie 

uvedenú správu.  

         

K bodu č. 2: Dôvodová správa k návrhu úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2021 

 

Základným školám  boli schválené normatívne finančné prostriedky vo výške 98 % normatívneho 

rozpočtu. Zo vzniknutej rezervy, ktorá je vo výške 43 092 €, je návrh úpravy rozpočtu pre ZŠ s MŠ 

Maurerova vo výške 20 000 €, t. j. z hodnoty 897 870,12 € na hodnotu 917 870,12 €. Finančné 

prostriedky sú určené na nákup školských lavíc, stoličiek do tried a na údržbu priestorov v škole 

(oprava omietok, maľovanie).  

Základnej škole na ul. Zemanskej na dokončenie výmeny všetkých poškodených PVC podláh na 3. 

a 4. podlaží a dodaním nových šatňových skriniek pre všetkých žiakov (pôvodné šatňové skrinky 

veľmi poškodené, neuzatvárateľné)  je predložený návrh úpravy rozpočtu na bežné výdavky vo výške 



30 000 €, t. j.  z hodnoty 548 623 € na hodnotu 578 623 € (z rezervy 23 092 € a z rozpočtu ZŠ s MŠ 

SNP vo výške 6 908 €).  

Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ SNP- poníženie   o  6 908 €, t. j. z hodnoty 924 588,36 € na hodnotu 

917 680,36 €. Úprava rozpočtu bola prekonzultovaná s riaditeľkou školy.  

 

Po rekonštrukcii budovy materskej školy na ulici SNP bude od septembra obnovená prevádzka 

v štyroch oddeleniach pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

Z uvedeného dôvodu je návrh rozpočtu na mzdy s odvodmi pre 4 učiteľky, školníčku na 80 % 

úväzok, upratovačku na 40 % úväzok,  údržbára na 60 % úväzok a na ostatné prevádzkové náklady 

v celkovej výške 48 339 €. Vo výdajnej školskej jedálni (VŠJ) bude jeden zamestnanec na 40 % 

úväzok. Pre činnosť VŠJ je potrebné zakúpenie inventáru (taniere  hlboké, plytké, malé, hrnčeky,  

misky, podnosy, príbory a umývačky riadu). Je predložený návrh rozpočtu pre VŠJ v celkovej výške 

3 457 €.  

Prípravu a dovoz stravy  zabezpečí Základná škola Zemanská. Na prepravu stravy je potrebné 

zakúpenie inventáru (termosky, gastronádoby s držadlami, polykarbonátové gastronádoby, pokrievky, 

naberačky a pod.) vo výške 1 330 €. Prevoz stravy bude vykonávať spoločnosť Kandrik s.r.o., dovoz 

2 x denne v sume 10 €/deň. Na dopravu sú potrebné finančné prostriedky vo výške 750 €. Spolu 

úprava pre ŠJ je vo výške 2 080 €, t. j. z hodnoty 110 300 € na hodnotu 112 380 €. 

 

Úprava vlastných príjmov v CVČ PRIMA – navýšenie o 2 000 € je z dôvodu preplatku za energie 

(407 €) a z projektu Svet očami detí (1 500 €).  Zmena rozpočtu je z hodnoty 100 278,75 na hodnotu 

102 278,74 €.  

 

Návrh na uznesenie prerokovaný v Komisii školstva, mládeže, kultúry a športu dňa 15.6.2021.  

Komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení.  

 

Diskusia: 

 

V diskusii vystúpila podpredsedníčka komisie A. Perháčová. Zaujímala sa o obsadenosť materských 

škôl v šk. roku 2021/22.  

J. Znanec informoval, že naplnenosť MŠ je zabezpečená. Do MŠ budú prijímané aj deti do 3 rokov. 

 



Člen komisie P. Vaľko sa zaujímal, ako to bude s organizovaním Behu ulicami Krompách v tomto 

roku.   

J. Znanec informoval, že financie na športové podujatie sú rozpočtované. Mesto má v pláne podujatie 

zorganizovať. Všetko však závisí od epidemiologickej situácie.  

 

Predseda komisie I. Jendruch informoval o rozdelení dotácií mesta pre tento rok.  

 

 

V Krompachoch 15.6.2021 

Zapísala: Mgr. Mária Šimoňáková 

 

 

Igor Jendruch 

predseda komisie školstva a športu 

 

 

    

  

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 



 

   

   

   
 

  

 

 

 
 


