
Pn'tomí:

Zápisnica č. 4/2022
zo zasadnutia komisie ško]stva a športu

konaného dňa 20.10.2022

Igor Jendruch - predseda komisie
lgor Hlaváč - podpredseda komisie - prítomní
Mária Repková  - členka komisie - prítomná
Mgr. Jana Farkašová - členka komisie - prítomná
Pavol Valko - člen komisie - prítomní
Ján Šmida - člen komisie - prítomní
Mgr. Anna Grondželová - členka komisie - prítomná
Alena Gmucová -členka komisie -prítomná
Mgr. Martina Kokavcová - členka komisie - prítomná

Hostia: Ing. Ján Znanenc  - vedúci oddelenia školstva a kultúry

Zapísala:             Mgr. Mária šimoňáková

Program rokovania:

1.    Úvod, privítanie

2.    Doplnku č. 3   Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2019 o pn'spevkoch na

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Informácia o obsadenosti škôl

3.    Infomácia o zmene výpožičnej doby v mestskej knižnici

4.    Infomácia o konaní dobrovoľnej zbierky pre ZŠ Zemanská 2, Krompachy

5.    Infomácia o obsadenosti škôl a školských zariadení v meste Krompachyv šk. roku 2022/2023

6.    Diskusia

7.    Záver

K bodu č. 1 : Otvorenie

Predseda  komisie  školstva  a športu  lgor  Jendruch    privítal    prĺtomných  členov  komisie.  V úvode

poďakoval členom komisie za výbome odvedenú prácu počas 56. Behu ulicami mesta Krompachy.

K bodu č. 2:  Doplnok č. 3 k VZN č.2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách

a školských zariadeniach.

Ako  infomoval  Ján  Znanenc  z dôvodu  nárastu  cien  potravín je  predložený  návrh  výšky  príspevku

v  školských jedálňach  na  úhradu  nákladov  na  nákup  potravín  na jedno jedlo  aje  určená  podľa  3.

finančného pásma nákladov na nákup potravín.



/
Komisia odporúča MsZ predložený Doplnok č. 3 k VZN č. 2/2019 schváliť.

K bodu č. 3: Informácia o zmene výpožičnej doby v mestskej knižnici

Komisiu infomoval Ján Znanec. Výpožičná doba v dňoch utorok a štvrtok do  18.00 hod.

nezodpovedala návštevnosti čitateľov knižnice. Nakolko  návštevníci knižnice využívali služby

knižnice do cca 17.00 hod. je predložená zmena výpožičnej doby, nasledovne.

Pracovná dobaje:            Pondelok, Streda, Piatok:             8,00 -16,00 hod.

Utorok, Štvrtok:                              9,00 -17,00 hod.

Komisia odporúča MsZ schválit' predložený doplnok.

K bodu č. 4: Informácia o konaní dobrovol'nej zbierlqr pre ZŠ Zemanská 2, Krompachy

lnformoval Ján Znanec.  Mesto Krompachy vyhlasuje  dobrovoľnú  zbierku na zlepšenie materiálno -

technického vybavenia školy. Zbierka sa bude konať pred budovou MsÚ v Krompachoch, spôsobom:

predajom primátorského punču v dňoch  16.12.2022 a zároveň samotná zbierka  -dobrovoľné finančné

príspevky na účet -bude trvať od  16.12. do 31.12. 2022.

Komisia infomáciu vzala na vedomie.

K bodu č.  5: Informácia o obsadenosti škô] a škoLských zariadení v meste Krompachyv šk.  roku

2022/2023

Informoval Ján Znanec. V šk.  roku 2022/23  nastúpilo do ZŠ  a SŠ v meste  1  700 žiakov,  čo je oproti

predchádzajúcemu  šk.  roku  o 22  žiakov  viac.  Na  ZŠ  v zriaďovatel'skej  pôsobnosti  mesta je  oproti

predchádzajúcemu šk. roku menej žiakov o 9.

Komisia informáciu vzala na vedomie.

K bodu č. 6: Diskusia

Vystúpil predseda komisie lgor Jendruch, ktorý s blížiacim sa ukončením funkčného obdobia komisie,

poďakoval  všetkým  členom  komisie  za 4-ročnú  prácu.  Poďakoval  za  účast'  na  poslednom  zasadaní

komisie v tomto volebnom období a zasadanie komisie ukončil.

V  Krompachoch 20.10.2022

Zapísala: Mgr. Mária Šimoňáková

Igor Jendruch, komisie kolstva a Športu


