Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 18. 09. 2012

Prítomní:

Mgr. Ľubov Reháková
Mgr. Marta Birková
PaedDr. Ján Marinič
Katarína Valaliková
Svetlana Voláriková

Ospravedlnení:

MUDr. Jozef Homza
PaedDr. Mária Mandzáková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Žiadosť o finančný príspevok – ZŠ P. O. Hviezdoslava.
Nákup konvektomatu a príslušenstva – požiadavka, ZŠ Budovateľská 1992/9.
Žiadosť – ZŠ Ul. 1. mája 12.
Žiadosť o presun finančných prostriedkov – Súkromná materská škola, Komenského
2779, Mária Alušíková.
6. Žiadosť o dorovnanie rozpočtu pre rok 2012 – ZŠ Budovateľská 1992/9.
7. Žiadosť o navýšenie rozpočtu na kalendárny rok 2012 – ZŠ Komenského 2666/16.
8. Žiadosť o zvýšenie rozpočtu – MŠ Budovateľská 2205/12.
9. Analýza činnosti predmetných zariadení z hľadiska platnej výšky dotácie v zmysle VZN
č. 101/2009.
10. Žiadosť MŠ Budovateľská 2205/12, MŠ Čs. armády 1590/1 a MŠ Kukučínova 2544/7
o dofinancovanie finančných prostriedkov na kreditové príplatky na rok 2012.
11. Žiadosť Súkromnej materskej školy, Komenského 2779, Mária Alušíková o pôžičku na
23 novoprijatých detí.
12. Doplnok č. 3 k VZN č. 89/2008 o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej
oblasti.
13. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o pamätihodnostiach.
14. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľ. Reháková,
predsedníčka komisie. Pozdravila prítomných a ospravedlnila neprítomnosť členov komisie
– MUDr. J. Homzu a PaedDr. M. Mandzákovú.
2. Žiadosť o finančný príspevok – ZŠ P. O. Hviezdoslava.
Žiadateľ – Mgr. J. Skrip, riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava požiadal o poskytnutie finančného
príspevku na zakúpenie 5 ks elektrorozvádzačov vo výške 10 000,-€ z dôvodu, že škola má
ešte pôvodné elektrorozvádzače a rekonštrukcia školy nezahŕňala výmenu elektrického
vedenia a elektrorozvádzačov, ktoré je nutné vymeniť z bezpečnostných dôvodov prevádzky
školy.
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Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť žiadosť o finančný príspevok – ZŠ P. O. Hviezdoslava
vo výške 10 000,-€.
3. Nákup konvektomatu a príslušenstva – požiadavka, ZŠ Budovateľská 1992/9.
Žiadateľ – riaditeľstvo uvedenej školy žiada o zakúpenie konvektomatu s príslušenstvom
pre školskú jedáleň pri ZŠ z dôvodu, že školská jedáleň disponuje elektrickými spotrebičmi,
ktoré sú zastarané, neekonomické a ich oprava a údržba si vyžaduje stále vyššie finančné
nároky.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva neodporúča schváliť požiadavku ZŠ Budovateľská 1992/9.
4. Žiadosť – ZŠ Ul. 1. mája 12.
Žiadateľ – PaedDr. E. Štofík, riaditeľ uvedenej ZŠ žiada o poskytnutie finančných
prostriedkov na rekonštrukciu hygienicky a bezpečnostne nevyhovujúcej podlahy v pavilóne
telocvične – chodby a šatne, zriadenie regeneračno-rehabilitačnej miestnosti za účelom
regenerácie a rehabilitácie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a zakúpenie troch
chladničiek do školskej jedálne.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva neodporúča schváliť žiadosť ZŠ Ul. 1. mája 12.
5. Žiadosť o presun finančných prostriedkov – Súkromná materská škola (SMŠ), Komenského
2779, Mária Alušíková.
Žiadateľka – M. Alušíková, riaditeľka SMŠ žiada o presun finančných prostriedkov pre
SMŠ, Komenského 2779 na deti, ktoré sú prijaté do uvedenej SMŠ a predtým navštevovali
iné materské školy na území mesta Snina.
Celkový počet detí zapísaných v tejto materskej škole je 40 k 15. 09. 2012. Z toho časť detí
(17) bola evidovaná v minulom roku vo výkaze rozhodujúcom pre poskytnutie finančných
prostriedkov pre mesto na rok 2012, teda boli k 15. 09. 2011 evidované na iných materských
školách v meste Snina a k 15. 09. 2012 prestúpili do uvedenej súkromnej materskej školy.
Keďže mesto Snina na tieto deti finančné prostriedky v roku 2012 dostalo finančné
prostriedky vypočítané v súlade s VZN č. 101/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia
so sídlom na území mesta Snina v znení doplnkov prislúchajúce štyrom mesiacom
prevádzky by mali byť zapracované v návrhu zmeny rozpočtu mesta na rok 2012.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť poskytnutie finančných prostriedkov pre Súkromnú
materskú školu, Komenského 2779 nad rámec rozpočtu.
6. Žiadosť o dorovnanie rozpočtu pre rok 2012 – ZŠ Budovateľská 1992/9.
Žiadateľ – riaditeľstvo ZŠ Budovateľská 1992/9 žiada Mesto Snina ako zriaďovateľa ZŠ
o dorovnanie rozpočtu pre kalendárny rok 2012 z dôvodu, že po prepočítaní a prepracovaní
rozpočtu od septembra 2012 nastane pokles žiakov v počte o 20. Uvedená škola v rámci
šetrenia finančných prostriedkov prijala určité opatrenia v personálnej oblasti, a to
rozviazaním pracovného pomeru pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako aj
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znížením pracovných úväzkov od septembra 2012, čo tiež prispeje k zníženiu mzdových
prostriedkov.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ
Budovateľská 1992/9 vo výške 10 000,-€.
7. Žiadosť o navýšenie rozpočtu na kalendárny rok 2012 – ZŠ Komenského 2666/16.
Žiadateľ – riaditeľstvo ZŠ Komenského 2666/16 žiada o navýšenie rozpočtu na kalendárny
rok 2012 z dôvodu poklesu žiakov v školskom roku 2012/2013 a z dôvodu neplánovaného
vyplateného odstupného pre dvoch zamestnancov školy. Aj napriek tomu, že súčasná
riaditeľka školy pri organizovaní nového školského roka urobila možné opatrenia na
ušetrenie financií rozpočtu, finančné prostriedky nebudú postačovať na vykrytie chodu
školy.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ
Komenského 2666/16 vo výške 10 000,-€.
8. Žiadosť o zvýšenie rozpočtu – MŠ Budovateľská 22005/12.
Žiadateľ – riaditeľstvo MŠ Budovateľská 2205/12 žiada o zvýšenie rozpočtu na úhradu
rozdielu medzi platovou triedou 8 (učiteľka so stredoškolským vzdelaním) a platovými
triedami 9 a 10 (učiteľka s vysokoškolským vzdelaním) z dôvodu, že učiteľky so
stredoškolským vzdelaním odišli do dôchodku a do pracovného pomeru musí uvedená MŠ
prijímať učiteľky s vysokoškolským vzdelaním, čo značne zvyšuje mzdové náklady
a potrebu mzdových prostriedkov na tejto materskej škole.

Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť poskytnutie finančných prostriedkov na dorovnanie
rozdielu platových tried.
9. Analýza činnosti predmetných zariadení z hľadiska platnej výšky dotácie v zmysle VZN
č. 101/2009.
Analýzu spracovala Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva a Ing. G. Nemčíková,
referentka oddelenia finančného.
Uvedená analýza je vypracovaná na základe uznesenia MsZ číslo: 181/2012 zo dňa
05.01.2012 – „Mestské zastupiteľstvo v Snine ukladá mestskému úradu zabezpečiť po
skončení školského roka 2011/2012 v spolupráci so zástupcami všetkých základných škôl,
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území
mesta Snina vyhotovenie analýzy činnosti predmetných zariadení aj z hľadiska platnej
výšky dotácie v zmysle VZN č. 101/2009“. V zmysle uvedeného uznesenia bol spracovaný
materiál, z ktorého vyplýva, aké mimoškolské činnosti, aktivity školy a školské zariadenia
organizovali v roku 2010, v roku 2011 a v tomto kalendárnom roku 2012 a poskytuje
prehľad o uhradených (resp. pre rok 2012 rozpočtovaných) finančných prostriedkoch
jednotlivým školám a školským zariadeniam v analyzovaných rokoch.
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Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie analýzu činnosti predmetných zariadení z hľadiska
platnej výšky dotácie v zmysle VZN č. 101/2009.
10. Žiadosť MŠ Budovateľská 2205/12, MŠ Čs. armády 1590/1 a MŠ Kukučínova 2544/7
o dofinancovanie finančných prostriedkov na kreditové príplatky na rok 2012.
Uvedené materské školy žiadajú o navýšenie finančných prostriedkov na dofinancovanie
rozpočtu na rok 2012 na vyplácanie kreditových príplatkov pedagogickým zamestnancom
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť poskytnutie finančných prostriedkov na kreditové
príplatky.
11. Žiadosť Súkromnej materskej školy, Komenského 2779, Mária Alušíková o pôžičku na 23
novoprijatých detí.
Žiadateľka – M. Alušíková, riaditeľka SMŠ žiada Mesto Snina o pôžičku na 23
novoprijatých detí, ktorá jej bude postupne odpisovaná z rozpočtu v nasledujúcom
kalendárnom roku.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť žiadosť Súkromnej materskej školy, Komenského 2779,
Mária Alušíková o pôžičku na 23 novoprijatých detí.
12. Doplnok č. 3 k VZN č. 89/2008 o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti.
Tento doplnok spracovala Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny. Bol
vypracovaný na základe návrhov poslancov za účelom sprísnenia podmienok poskytovania
jednorazových dávok v hmotnej núdzi. V tomto doplnku boli vypustené ustanovenia týkajúce sa
opatrovateľskej a prepravnej služby, ktoré upravovali prechodné obdobie v dôsledku zrušenia
zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a prijatia
nového zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Opatrovateľská služba je upravená samostatným VZN č. 97/2009 o opatrovateľskej službe.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť Doplnok č. 3 k VZN č. 89/2008 o nakladaní
s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti.
13. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o pamätihodnostiach spracovala Ing. D.
Galandová, poslankyňa MsZ. Predkladaným návrhom VZN mesta Snina o
pamätihodnostiach je v zmysle vyššie uvedenej legislatívy navrhnutých 19 nehnuteľných
pamätihodností, 12 hnuteľných pamätihodností a 3 nehmotné pamätihodnosti, ktoré by mali
byť zachované, chránené a zveľaďované pre budúce generácie pre ich kultúrno-historickú
hodnotu. Dokument vypracovala Komisia pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a spoluprácu
s podnikateľmi pri MsZ v zmysle platnej legislatívy, na základe Metodickej inštrukcie
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky „Evidencia pamätihodností mesta pre potreby
obecných samospráv“ a metodickej pomoci Krajského pamiatkového úradu v Prešove.
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Návrhy na zaradenie do zoznamu pamätihodností, boli v prvom kole dané Komisiou pre RR,
CR a spoluprácu s podnikateľmi.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina
o pamätihodnostiach.
14. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva poďakovala
všetkým prítomným členom komisie za aktívnu účasť a pripomienky.

Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková
garant komisie
Mgr. Ľubov Reháková
predseda komisie

