Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 20. 06. 2013
Prítomní:

Mgr. Ľubov Reháková
MUDr. Jozef Homza
Mgr. Marta Birková
PaedDr. Mária Mandzáková
PaedDr. Ján Marinič
Svetlana Voláriková

Ospravedlnená:

Katarína Valaliková

Program:
1. Otvorenie.
2. Záverečný účet mesta Snina za rok 2012.
3. VZN č..../2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Snina.
4. Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 115/2012 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školského zariadenia.
5. Vymenovanie do funkcie riaditeľa Centra voľného času, Kukučínova 2544/7, Snina.
6. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu hygienických
zariadení a maľbu stien – ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina.
7. Žiadosť na dofinancovanie rekonštrukcie fasády - MŠ Palárikova 1630/29, Snina.
8. Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov – Centrum voľného času, Kukučínova
2544/7, Snina.
9. Žiadosť o zvýšenie rozpočtu na rekonštrukciu chodníkov – MŠ Čs. armády 1590/1,
Snina.
10. Žiadosť o finančný príspevok na výmenu radiátorových ventilov – MŠ Čs. armády
1590/1, Snina.
11. Žiadosť o finančný príspevok zakúpenie umývačky riadu – MŠ Čs. armády 1590/1,
Snina.
12. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľ. Reháková,
predsedníčka komisie, ktorá pozdravila všetkých prítomných členov komisie.
Ospravedlnila neprítomnosť K. Valalikovej.
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2. Záverečný účet mesta Snina za rok 2012 spracovala Ing. D. Mariničová, vedúca oddelenia
finančného. Mesto Snina spracovalo údaje o hospodárení za rok 2012 do záverečného účtu
mesta Snina v zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený Záverečný účet mesta Snina za rok
2012.
3. VZN č..../2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Snina spracovali Ing. J. Rosičová, prednostka a Mgr. J. Miková, referentka útvaru
školstva.
Pripravovaný návrh VZN č..../2013 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina je v súlade so zákonom č. 390/2011 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení a dopĺňa aj
zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uvedená zmena sa dotkla ustanovení školského zákona, ktoré určovali pre
jednotlivé školy a školské zariadenia v samosprávnej pôsobnosti mesta (materská
škola, základná umelecká škola, školský klub detí, centrum voľného času, školská
jedáleň) hornú hranicu na stanovenie výšky poplatku v uvedených zariadeniach (15 %
sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa, resp. pre jednu plnoletú fyzickú
osobu). Tieto ustanovenia boli novelou zákona vypustené, čo znamená, že bolo pri
stanovovaní poplatkov u zriaďovateľov škôl a školských zariadení zrušené doterajšie
obmedzenie. Výšku príspevkov v školách a školských zariadeniach podľa príslušných
ustanovení školského zákona určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
Na pracovnej porade riaditeľov ZŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta riaditelia navrhli výšku príspevkov v jednotlivých zariadeniach. Pri
navrhovaní výšky príspevkov sa zohľadňovala doterajšia výška príspevkov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Keďže pre prebiehajúci školský rok 2012/2013 školy a školské zariadenia
vydali rozhodnutia o výške príspevku, navrhuje sa účinnosť tohto VZN od 01.09.2013,
teda od školského roka 2013/2014.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložené VZN č..../2013 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
4. Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 115/2012 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
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materskej školy a školského zariadenia spracovali Ing. J. Rosičová, prednostka a Mgr.
J. Miková, referentka útvaru školstva.
Tento doplnok sa predkladá na základe pripomienok a požiadaviek poslancov
MsZ v Snine, ktoré vyplynuli z pracovných stretnutí poslancov. Uvedeným doplnkom
sa upravujú podrobnosti financovania centra voľného času (CVČ). Rozhodným
počtom pre poskytnutie dotácie pre CVČ je počet detí CVČ k 15. septembru
začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby vo veku
od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku podľa stavu k 1. januáru
prechádzajúceho kalendárneho roka, na ktorý sa poskytuje dotácia. Do počtu detí pre
jednotlivé CVČ sa započítavajú detí, ktoré predložia riaditeľovi centra voľného času
čestné vyhlásenie na započítanie dieťaťa do stavu konkrétneho centra voľného času.
Čestné vyhlásenie musí obsahovať identifikačné údaje o dieťati; meno a priezvisko,
dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu, identifikačné údaje o
zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu; meno a priezvisko, adresu pobytu a
druh pobytu, kontaktný údaj, údaje o centre voľného času, ktoré dieťa, bude
navštevovať; názov centra voľného času a vyhlásenie, že súhlas na započítanie do
zberu údajov poskytli len jednému centru voľného času.
Zároveň sa navrhuje zníženie finančných prostriedkov určených na mzdy a
prevádzku na prepočítané dieťa centra voľného času so sídlom na území mesta Snina
zo sumy 155,30 € na sumu vo výške 135,- €.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva neodporúča schváliť predložený Doplnok č. 2 k Všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia.
5. Vymenovanie do funkcie riaditeľa Centra voľného času, Kukučínova 2544/7, Snina,
spracoval Ing. J. Rosičová, prednostka a Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva.
Mesto Snina vyhlásilo dňa 22.04.2013 v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.
z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Kukučínova 2544/7, Snina
z dôvodu, že dňa 31.05.2013 uplynulo funkčné obdobie riaditeľovi Ing. L. Mihókovi.
Postup a proces výberového konania zabezpečovala Rada školy pri Centre
voľného času, Kukučínova 2544/7, Snina. Výberové konanie sa uskutočnilo dňa
29.05.2013 v priestoroch centra voľného času a zúčastnili sa ho dvaja uchádzači –
Mgr. Michal Juško, učiteľ Gymnázia v Snine a Ing. Ladislav Mihók, doterajší riaditeľ
CVČ. V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov Rada školy pri Centre voľného času, Kukučínova 2544/7, Snina navrhla
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zriaďovateľovi vymenovať do funkcie riaditeľa centra voľného času Mgr. Michala
Juška s účinnosťou od 01.06.2013.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie vymenovanie do funkcie riaditeľa Centra voľného
času, Kukučínova 2544/7, Snina.
6. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu hygienických
zariadení a maľbu stien – ZŠ Budovateľská 1992/9.
Riaditeľ ZŠ žiada o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu
hygienických zariadení a maľbu stien v priestoroch školy, ako aj opravu strechy
v nerekonštruovanom pavilóne z dôvodu, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Humennom vykonal na ZŠ dňa 04.06.2013 kontrolu a zistil, že zariadenia
pre osobnú hygienu žiakov sú staré, poruchové a pravidelne opravované. Časť
umývadiel je nefunkčná a chýbajú aj vodovodné batérie. Plechové kabínky vo WC sú
poškodené - hrdzavé, ktoré je nutné vyčistiť a natrieť. Podľa vyjadrenia RÚVZ je
nutná rekonštrukcia týchto priestorov na osobnú hygienu žiakov a tiež je potrebné
vykonať maľbu stien v telocvični (chodba, šatne, WC, sprchy, kabinety).
V učebni, ktorá je jednou stenou prepojená s pavilónom, ktorá sa nevyužíva,
dochádza k zatečeniu časti steny a stropu z neopravenej strechy na nerekonštruovanom
pavilóne. Zo záverov vykonanej kontroly vyplýva, že zariadenia pre osobnú hygienu
žiakov a maľby stien v priestoroch školy majú prejsť v najbližšej dobe rekonštrukciou
z dôvodu ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy. Taktiež je potrebné urýchlene
riešiť opravu strechy v nerekonštruovanom pavilóne.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na
rekonštrukciu hygienických zariadení a maľbu stien pre ZŠ Budovateľská 1992/9,
Snina a zapracovať do najbližšej zmeny rozpočtu mesta.
7. Žiadosť na dofinancovanie rekonštrukcie fasády MŠ Palárikova 1630/29. Riaditeľka
tejto MŠ žiada finančné prostriedky vo výške 2 566,52 € na dofinancovanie
rekonštrukcie čelných stien fasády MŠ, ktoré zostali neopravené, pretože neboli
súčasťou škodovej udalosti – poškodenie sprejerov.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť uvedenú žiadosť na dofinancovanie rekonštrukcie
fasády pre MŠ Palárikova 1630/29, Snina a zapracovať do najbližšej zmeny rozpočtu
mesta.
8. Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov – Centrum voľného času, Kukučínova
2544/7, Snina. Riaditeľ CVČ žiada o navýšenie fin. prostriedkov na rok 2013
v celkovej sume 5 520,- € vrátane odvodov z dôvodu vyplatenia dvojmesačného
odstupného, mimoriadnej odmeny a preplatenia nevyčerpanej dovolenky
zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru k 31.05.2013. Uvedené výdavky
neboli započítané v rozpočte CVČ na rok 2013.
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Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť uvedenú žiadosť o navýšenie finančných
prostriedkov pre Centrum voľného času, Kukučínova 2544/7, Snina a zapracovať do
najbližšej zmeny rozpočtu mesta.
9. Žiadosť o zvýšenie rozpočtu na rekonštrukciu chodníkov – MŠ Čs. armády 1590/1,
Snina. Riaditeľka uvedenej MŠ žiada o zvýšenie rozpočtu vo výške 5 300,- € na
rekonštrukciu chodníkov na školskom dvore, ktoré sú vo veľmi zlom stave. Doteraz
obnovili 150 m² a ešte potrebujú obnoviť 120 m².
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť uvedenú žiadosť o zvýšenie rozpočtu na
rekonštrukciu chodníkov pre MŠ Čs. armády 1590/1, Snina v 2. etapách po 50%
z uvedenej sumy.
10. Žiadosť o finančný príspevok na výmenu radiátorových ventilov – MŠ Čs. armády
1590/1, Snina. Riaditeľka MŠ žiada o finančný príspevok vo výške 3 000,- € na
výmenu radiátorových ventilov na reguláciu tepla. V roku 2009 bola materská škola
zrekonštruovaná – zateplená budova, vymenené okná, ale výmenu radiátorových
ventilov odborníci neodporúčali, lebo sú liatinové ešte v pôvodnom stave od roku
1962. Ventily sú nefunkčné, staré a hrdzavé, preto nie je možné počas vykurovania
regulovať teplotu v triedach v materskej škole.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť uvedenú žiadosť o finančný príspevok na výmenu
radiátorových ventilov pre MŠ Čs. armády 1590/1, Snina a zapracovať do najbližšej
zmeny rozpočtu mesta.
11. Žiadosť o finančný príspevok na zakúpenie umývačky riadu – MŠ Čs. armády 1590/1,
Snina. Riaditeľka MŠ žiada o finančný príspevok vo výške 1 300,- € na zakúpenie
umývačky riadu do školskej jedálne.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva neodporúča schváliť uvedenú žiadosť o finančný príspevok na
zakúpenie umývačky riadu pre MŠ Čs. armády 1590/1, Snina.
12. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva poďakovala
všetkým prítomným členom komisie za účasť.
Mgr. Ľubov Reháková
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková,
garant komisie

