
Záznam 
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ, 21. 11.2019, MsÚ Spišská Nová Ves 

_l 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Miesto zasadnutia: malá zasadacia miestnosť MsÚ Spišská Nová Ves
Program: 

1. Úvod
2. 5. Zmena rozpočtu
3. Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022
4. Diskusia
5. Rôzne

K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda KŠ Mgr. Jozef Kačenga
K bodu 2: 
Ing. Mrnková: Realizované rozpočtové opatrenia boli v účelových finančných prostriedkoch štátu
určených na asistenta učiteľa, na učebnice, na dotáciu na obedy. 5. zmena rozpočtu obsahuje iba
presuny bez zaťaženia zriaďovateľa a zmenu vo výdavkoch z vlastných príjmov, kde sme
zreálňovali výdavky v školských jedálňach na potraviny z finančných prostriedkov prevedených
z roku 2018 a transfery od štátu. Rozpustila sa rezerva z normatívnych finančných prostriedkov pre
školy. Rozpočet škôl bol po 15.9.2019 znížený o cca 46000,- Eur na základe poklesu počtu žiakov
v novom školskom roku o 50. Pokles školy vo svojom rozpočte nepocítia, keďže o túto sumu sa
znížila rezerva. Zvyšná časť rezervy sa použije na navýšenie rozpočtu školám, ktorým sa zvýšil
počet žiakov ana dofinancovanie miezd a odvodov. V 5. zmene rozpočtu zároveň navrhujeme
presuny medzi prevádzkovým a mzdovým normatívom na zabezpečenie odmien pre zamestnancov
škôl v závere kalendárneho roka.
Celkový rozpočet po 5. zmene je 17455429 €.
Návrh rozpočtu na rok 2020 je 17 452 055 E. Návrh rozpočtu obsahuje predpokladané výdavky škôl
z prostriedkov štátu jednak na osobné náklady a mzdy zamestnancov základných škôl, účelové
finančné prostriedky na asistentov učiteľa, dopravné, na žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia, na učebnice, na lyžiarske kurzy, na školy v prírode, účelové finančné prostriedky na
materské školy, d'alej prostriedky ÚPSVaR určené na obedy pre predškolákov a žiakov základných
škôl, na stravu pre deti MŠ v hmotnej núdzi, na školské pomôcky pre deti a žiakov vh motnej núdzi
a tiež prostriedky z externých zdrojov na rôzne projekty a dotácie iných obcí pre CVČ. Dotácie
zriaďovateľa vzrástli oproti roku 2019 len v minimálnom rozsahu cca 150000,- € z dôvodu zmeny
počtu žiakov a zvýšenia miezd pedagogických a odborných zamestnancov škôl. V prípade ŠKD
a ŠJ kryjú len mzdy a odvody zamestnancov, prevádzkové výdavky musia byť hradené
z príspevkov rodičov na úhradu nákladov. V MŠ je už časť miezd a odvodov hradená z vlastných
príjmov MŠ. V prípade CVČ a ZUŠ sa jedná o minimálne navýšenie vlastných príjmov, preto celé
navýšenie dotácie pre tieto 2 organizácie znáša zriaďovateľ. Pripravované VZN stanovuje
jednotkové dotácie v zmysle návrhu rozpočtu na rok 2020.
Ing. Ďuríková: 5. zmena rozpočtu mesta sa týka navýšenia účelovej dotácie na predškolákov
o 1137 €. Ostatné zmeny sa týkajú len presunov medzi jednotlivými prvkami, hlavne presunov
z miezd na tovary a služby. Ide o úsporu mzdových prostriedkov na základe zníženia počtu
pracovníkov z realizovaných organizačných zmien v materských školách a presťahovania MŠ
S.Tomášika do priestorov MŠ P. Jilemnického.
Rozpočet r. 2020 sa navýši oproti terajšiemu rozpočtu o 34000,- €. Nárast mzdových výdavkov
z plánovaného zákonného zvýšenia miezd od 1. januára je plánovaný o 139 tis. €, z toho 129 tis. €
bude hradených z vlastných príjmov MŠ. Bežné výdavky sú oproti tohtoročnému rozpočtu
plánované nižšie.
Materské školy boli optimalizované, počet tried klesol z 57 na 53.
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K bodu 3 a 4: 
Ing. Iovdijová: Aký je stav po presune MŠ S. Tomášika 2 do priestorov MŠ P. Jilemnického 2/A:
Ing. Ďuríková: situácia medzi rodičmi sa ukl'udnila, rodičia detí z MŠ S. Tomášika sú spokojní.
Priestory v MŠ na Jilemnického ul. sú pekné, veľké, vyhovujúce po hygienickej aj estetickej
stránke, sociálne zariadenie je novo zrekonštruované.
Priestory MŠ P. Jilemnického sú teraz využité takmer na 100%. 
Mesto zatial' nerozhodlo o ďalšom použití budovy S. Tomášika 5.
Mgr. Kačenga: Aké % miezd ide na pohyblivú časť?
Ing. Mrnková: 2-6% miezd ide na nenárokovú variabilnú zložku mzdy v závislosti od školy.
Mgr. Cpin: Aké havarijné stavy v školách evidujeme?
Ing. Mrnková:

v ZŠ Komenského 2, sú 3 triedy vytopené - preteká strecha a voda tečie následne dole cez
poschodia. Na MŠVVaŠ SR máme zaevidovanú žiadosť na kapitálové výdavky v sume, ide
o projekt rekonštrukcie strechy so zateplením v celovej sume 250 000,- Eur.
v ZŠ Levočská 11 je potrebné odizolovať od zeme časť budovy, v ktorej sa nachádza
školská jedáleň. Permanentne zamoká podlaha a následne vlhkosť stúpa po stenách.
V ZŠ Lipová 13 sa prepadáva podlaha v školskej kuchyni.
V havarijnom stave sú taktiež strecha a okná ZUŠ, potrebné je odizolovanie celej budovy.

Nasledujúce stretnutie bude vo februári - marci roku 2020.

~ 
predseda Komisie školstva

Zapísala: Ing. EvaŠtubňová, 2/.Il.20/9
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