Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 12. 05. 2015
Prítomní:

Mgr. Ľubov Reháková
Mgr. Peter Hasin
Mária Alušíková
Mgr. Peter Koršňák
PaedDr. Ján Marinič
PaedDr. Jana Mihóková

Ospravedlnená:

Ing. Štefánia Hríbová, PhD.

Program:
1. Otvorenie.
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. ../2015 o zrušení Základnej školy na
Ulici 1. mája 12 v Snine.
3. Petícia o nesúhlase s vyradením ZŠ na Ulici 1. mája 12, Snina zo siete škôl
a školských zariadení, nesúhlase s vyradením Školského klubu detí na Ulici 1. mája
12, Snina zo siete škôl a školských zariadení, nesúhlase s prechodom práv a povinností
na ZŠ P. O. Hviezdoslava, nesúhlase so zriadením elokovaného pracoviska na Ul.
1. mája, Snina ako súčasti ZŠ P. O. Hviezdoslava.
4. Žiadosť o navýšenie rozpočtu na rok 2015 – MŠ Palárikova 1630/29, Snina.
5. Žiadosť o finančný príspevok na výstavbu detského dopravného ihriska - MŠ
Kukučínova 2544/7, Snina.
6. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľ. Reháková,
predsedníčka komisie. Pozdravila všetkých prítomných členov komisie a ospravedlnila
neprítomnú členku komisie – Ing. Š. Hríbovú, PhD.
2.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. ../2015 o zrušení Základnej školy na
Ulici 1. mája 12 v Snine. Uvedené VZN spracovala Mgr. J. Miková, referentka útvaru
školstva.
Návrh VZN o zrušení Základnej školy, Ulica 1. mája 12, Snina bol
pripravovaný v zmysle § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. c) a e) 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 - obec pri prenesenom výkone štátnej správy
zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením základné školy, školské kluby detí
a zariadenia školského stravovania podľa siete.
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Dôvod vyradenia školy a školských zariadení zo siete, termín zrušenia školy
a školských zariadení, ako aj spôsob zabezpečenia výchovy a vzdelávania bol
spracovaný v dôvodovej správe a prerokovaný na MsZ v Snine dňa 26. 02. 2015.
MsZ v Snine dňa 26. 02. 2015, uznesením číslo: 34/2015 schválilo vyradenie
Základnej školy so sídlom na Ulici 1. mája 12, 069 01 Snina a Školského klubu detí so
sídlom na Ulici 1. mája 12, 069 01 Snina zo siete škôl a školských zariadení k 31. 08.
2015, prechod práv a povinností zo zrušeného subjektu na ZŠ P. O. Hviezdoslava,
Hviezdoslavova 985/20, 069 01 Snina, zriadenie elokovaného pracoviska na Ul.
1. mája 12 ako súčasť ZŠ P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/20, 069 01 Snina.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadalo mesto Snina dňa
23. 04. 2015 o doplnenie žiadosti o vyradenie Základnej školy, Ulica 1. mája 12, Snina
a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení SR o schválené všeobecne záväzné
nariadenie. Z uvedeného dôvodu je spracovaný tento návrh VZN mesta Snina
o zrušení Základnej školy, Ulica 1. mája 12, Snina, aj keď vo väčšine prípadov mestá
alebo obce zrušujú/zriaďujú základné školy alebo školské zariadenia podľa siete až na
základe vydaného Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložené Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Snina o zrušení Základnej školy na Ulici 1. mája 12 v Snine.

3. Petícia o nesúhlase s vyradením ZŠ na Ulici 1. mája 12, Snina zo siete škôl a školských
zariadení, nesúhlase s vyradením Školského klubu detí na Ulici 1. mája 12, Snina zo
siete škôl a školských zariadení, nesúhlase s prechodom práv a povinností na ZŠ P. O.
Hviezdoslava, nesúhlase so zriadením elokovaného pracoviska na Ul. 1. mája, Snina
ako súčasti ZŠ P. O. Hviezdoslava.
Táto petícia bola doručená na MsÚ v Snine dňa 25.03.2015. Kontaktnou osobou
uvedenej petície je Ivana Krupjaková. Ďalší členovia petičného výboru v zložení: Iveta
Bubancová a Vlasta Kimáková touto petíciou chceli poinformovať Mesto Snina aj
poslancov MsZ v Snine o názoroch občanov Snina, rodičov žiakov, rodičov z blízkych
okolitých obcí ako aj absolventov školy o výsledkoch petície: „Nesúhlasíme s
vyradením ZŠ na Ulici 1. mája 12, Snina zo siete škôl a školských zariadení,
nesúhlasíme s vyradením Školského klubu detí na Ulici 1. mája 12, Snina zo siete škôl
a školských zariadení, nesúhlasíme s prechodom práv a povinností na ZŠ P. O.
Hviezdoslava, nesúhlasíme so zriadením elokovaného pracoviska na Ul. 1. mája, Snina
ako súčasti ZŠ P. O. Hviezdoslava“.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie predloženú petíciu.
4. Žiadosť o navýšenie rozpočtu na rok 2015 – MŠ Palárikova 1630/29, Snina. Riaditeľka
uvedenej MŠ požiadala zriaďovateľa o navýšenie rozpočtu na rok 2015 na
rekonštrukciu asfaltových chodníkov v areáli materskej školy. Dôvodom žiadosti je
veľmi nevyhovujúci stav asfaltových chodníkov, ktoré sú v dezolátnom stave, čím sú
nebezpečné pre deti, rodičov, ale aj pre zamestnancov.

3

Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča prehodnotiť predloženú žiadosť o navýšenie rozpočtu na
rok 2015 pre MŠ Palárikova 1630/29, Snina v rozpočte mesta v II. polroku 2015.
5. Žiadosť o finančný príspevok na výstavbu detského dopravného ihriska - MŠ
Kukučínova 2544/7, Snina. Mgr. K. Varšová, riaditeľka uvedenej MŠ požiadala
o poskytnutie finančného príspevku na výstavbu detského dopravného ihriska (na
pokládku asfaltu) vo výške 1 500,- €.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča prehodnotiť uvedenú žiadosť o finančný príspevok na
výstavbu detského dopravného ihriska - MŠ Kukučínova 2544/7, Snina v rozpočte
mesta v II. polroku 2015.
6. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva poďakovala
všetkým prítomným členom poďakovala prítomným za účasť a rokovanie komisie
školstva ukončila.

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

