Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 31. 01. 2017
Prítomní:

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

Ospravedlnení:

Mgr. Marta Birková
Ing. Štefánia Hríbová, PhD.

Program:
1. Otvorenie.
2. VZN č. ../2017 o zrušení ZŠ na Ulici budovateľskej 1992/9 v Snine.
3. Doplnok č. 1 k VZN č. 129/2016 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Snina.
4. Doplnok č. 7 k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
v znení doplnkov č. 1,2,3,4,5 a 6.
5. Doplnok č. 2 k VZN č. 88/2008 o povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v znení doplnku č. 1.
6. Žiadosť o pridelenie fin. prostriedkov na rekonštrukciu spojovacej chodby - MŠ
Budovateľská 2205/12, Snina.
7. Rôzne.
8. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľubov Reháková,
predsedníčka komisie. Pozdravila všetkých prítomných členov komisie a ospravedlnila
neprítomných členov: Mgr. M. Birkovú a Ing. Š. Hríbovú, PhD. Zároveň oboznámila
prítomných s programom zasadnutia.
2. Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie, navrhla stiahnuť materiál č. 2 z programu VZN č. ../2017 o zrušení ZŠ na Ulici budovateľskej 1992/9 v Snine. Tento materiál bol
stiahnutý z dôvodu, že sa medzitým vyskytli nové skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť
pripravované VZN.
3. Doplnok č. 1 k VZN č. 129/2016 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.
Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie informovala prítomných o uvedenom návrhu
doplnku. VZN mesta Snina č. 129/2016 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
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Snina sa mení a dopĺňa tak, že sa vypúšťa § 4 a doterajší § 5 sa označuje ako § 4. Tento
§ sankcie sa vypúšťa z dôvodu, že vypustené ustanovenie upravuje § 37 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v uvedenom VZN
sa stáva nadbytočným.

Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 129/2016
o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.
4. Doplnok č. 7 k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom v znení
doplnkov č. 1,2,3,4,5 a 6. Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie oboznámila členov
komisie o uvedenom doplnku, v ktorom sa mení § 10 ods. 2 - stanovuje sa minimálna
cena za krátkodobý prenájom iných priestorov v športovej hale mesta Snina.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh Doplnku č. 7 k VZN č. 109/2011
o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Snina a o určení sadzieb za tento prenájom v znení doplnkov č. 1,2,3,4,5 a 6.
5. Doplnok č. 2 k VZN č. 88/2008 o povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v znení doplnku č. 1 spracovali
Ing. L. Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. N. Lazoríková,
referentka oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie informovala o uvedenom návrhu doplnku,
ktorý bol spracovaný z dôvodu úprav niektorých pravidiel, určených VZN, ktoré po
rokoch používania VZN sa ukázali ako neaktuálne a bolo potrebné ich aktualizovať na
súčasné podmienky. Zároveň sa doplnkom upravili niektoré nepresnosti VZN.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 88/2008
o povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách v znení doplnku č. 1 s pripomienkami, ktoré spracoval Ing. J. Alušík,
konateľ VPS Snina, s.r.o. (viď príloha).
6. Žiadosť o pridelenie fin. prostriedkov na rekonštrukciu spojovacej chodby - MŠ
Budovateľská 2205/12, Snina. A. Lovičová, riaditeľka uvedenej MŠ podala žiadosť
o pridelenie fin. prostriedkov na rekonštrukciu spojovacej chodby. MŠ síce v roku
2011 bola zrekonštruovaná, ale spojovacia chodba bola vyškrtnutá z projektu z dôvodu,
že bola krátená výška dotácie na jedno dieťa.
Spojovacia chodba je vo veľmi zlom technickom stave. Je veľmi vlhká, chladná,
neustále sa v nej tvorí množstvo plesní. V podlahe sa nachádzajú diery, ktoré boli
spôsobené zvetraním a rozpadom betónu. Zároveň na uvedenej MŠ bola RÚVZ
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v Humennom vykonaná 2-krát kontrola zameraná na hygienu prevádzky ako celku.
V ňom je deklarovaná požiadavka na zriaďovateľa MŠ, aby zabezpečil nápravu tak,
aby priestory spojovacej chodby boli v súlade so súčasne platnou legislatívou.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú Žiadosť o pridelenie fin. prostriedkov
na rekonštrukciu spojovacej chodby - MŠ Budovateľská 2205/12, Snina.
7. Rôzne.
Členovia komisie školstva nemali žiadne pripomienky, podnety ani návrhy.
8. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva poďakovala
všetkým prítomným členom za aktívnu účasť.

Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková
garant komisie
Mgr.

Ľubov Reháková
predseda komisie

