Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 13. 06. 2016

Prítomní:

Mgr. Ľubov Reháková
Mgr. Peter Hasin
Ing. Štefánia Hríbová, PhD.
PaedDr. Jana Mihóková
Mgr. Peter Koršňák

Ospravedlnení:

Mária Alušíková
PaedDr. Ján Marinič

Prizvaní:

Ing. Dana Mariničová
JUDr. Ján Paľovčík

Program:
1. Otvorenie.
2. Záverečný účet mesta Snina za rok 2015.
3. Doplnok č. 4 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov č. 1, 2, a 3.
4. Doplnok č. 6 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 a 5.
5. Doplnok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Snine a členov komisií pri
MsZ v Snine v znení doplnkov č. 1 a 2.
6. VZN č.../2016, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 6 Územného
plánu mesta Snina.
7. VZN č.../2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Snina.
8. Rôzne.
9. 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: M. Alušíkovú a PaedDr. J. Mariniča. Zároveň oboznámila prítomných
s programom zasadnutia.
2. Záverečný účet mesta Snina za rok 2015 spracovala Ing. D. Mariničová, vedúca
finančného oddelenia 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. Ing. D. Mariničová oboznámila prítomných s predloženým
Záverečným účtom mesta Snina za rok 2015.

2
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený Záverečný účet mesta Snina za rok
2015.
3. Doplnok č. 4 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov č. 1, 2, a 3 spracoval JUDr. J. Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb. Prítomných členov komisie informoval
o zmene, ktorá sa týka oblasti, ktorá rieši zriaďovanie vecných bremien. V roku 2011,
keď vzniklo VZN, sme ešte nemali potrebu riešiť uloženie optických sietí na území
mesta. Tento trend sa začal v minulom roku a pokračuje aj v tomto roku. Nakoľko
dĺžka optických sietí predstavuje radovo aj desiatky kilometrov, nie je možné použiť
poplatky za iné inžinierske siete, ktoré sú vo VZN určené pre individuálnu výstavbu či
už zo strany fyzických osôb alebo podnikateľských subjektov. Sadzba je rozdielna vo
vzťahu k konečným odberateľom a to podľa toho, či optická sieť je vedená k bytovému
domu alebo k rodinnému domu.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený Doplnok č. 4 k VZN č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1,
2, a 3.
4. Doplnok č. 6 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 a 5 spracoval JUDr. J. Paľovčík, vedúci oddelenia právneho,
správy majetku a služieb. Prítomných členov komisie informoval o zmenách týkajúcich
sa dvoch oblastí:
1. Zmena sa týka zosúladenia ustanovenia § 20 s § 14 toho istého VZN po zmene
schválenej na minulom rokovaní, na nesúlad upozornila komisia regionálneho rozvoja.
2. Zmena sa týka doplnenia sadzby za prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich
sa na futbalovom štadióne. Po ukončení realizácie výstavby ihriska s umelou trávou
bude vypracované samostatné VZN, ktoré bude riešiť prevádzku využívanie a
prenájom celého komplexu futbalového štadióna.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený Doplnok č. 6 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 až 5.
5. Doplnok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Snine a členov komisií pri
MsZ v Snine v znení doplnkov č. 1 a 2 spracoval JUDr. J. Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb. Prítomných členov komisie oboznámil o
uvedenom doplnku, ktorý rieši odmeňovanie zástupcov primátora.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený Doplnok č. 3 k Zásadám odmeňovania
poslancov MsZ v Snine a členov komisií pri MsZ v Snine v znení doplnkov č. 1 a 2.
6. VZN č.../2016, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 6 Územného
plánu mesta Snina spracovali Ing. L. Gičová vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP
a Ing. J. Ihnátová, referentka stavebného poriadku. Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka
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komisie poinformovala zúčastnených členov o uvedenom VZN, ktorý už raz bol
predložený na zasadnutí MsZ, ale nebol schválený. Teraz sa predkladá v nezmenenej
podobe, pretože v tomto štádiu sa už návrh na zmenu územného plánu meniť nedá. Nie
je možné o každej zmene hlasovať samostatne. Ak by to tak malo byť, musel by sa celý
proces schvaľovania na okresnom úrade absolvovať nanovo.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložené VZN č.../2016, ktorým sa vyhlasuje
Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Snina.
7. VZN č.../2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Snina spracovali Ing. L. Gičová vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP
a SP a Ing. N. Lazoríková, referentka pre životné prostredie. Predsedníčka komisie
podala členom komisie informáciu, že od januára 2016 prestal platiť starý zákon č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a vstúpil nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Nový
zákon rieši na komplexnej úrovni oblasť nakladania s odpadom, kde bude dochádzať aj
k sprehľadneniu celého systému nakladania s odpadom zavedením funkčného,
uceleného informačného systému odpadového hospodárstva. Zákon o odpadoch má
mať aj pozitívny dopad na samosprávu, nakoľko všetky finančné náklady spojené so
zberom, spracovaním a recykláciou vybraných prúdov odpadu prejdú zo samosprávy
na výrobcov a dovozcov. Z dôvodu novely zákona o odpadoch je potrebné prijať nové
VZN, v ktorom sa rieši separovaný zber, zber biologicky rozložiteľného odpadu, zber
jedlých olejov z domácností, zber veľkoobjemového odpadu. i.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložené VZN č.../2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Snina.
8. Rôzne.
 Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva informovala prítomných o ukončení
vybavenia Žiadosti o zriadenie nultého ročníka v školskom roku 2016/2017 v ZŠ Ul.
budovateľská 1992/9.
V zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 60
ods. 4 uvedeného zákona a na základe odporučenia príslušného poradenského
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) riaditeľ môže rozhodnúť
o zaradení žiaka do nultého ročníka. Za dodržania všetkých príslušných ustanovení
uvedeného zákona mesto Snina ako zriaďovateľ Základnej školy, Ul. budovateľská
1992/9, Snina súhlasí so zriadením nultého ročníka v školskom roku 2016/2017.
 Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva informovala prítomných o ukončení
vybavenia Žiadosti o zriadenie špeciálnej triedy v školskom roku 2016/2017 v ZŠ Ul.
budovateľská 1992/9.
Mesto Snina ako zriaďovateľ ZŠ Ul. Budovateľská 1992/9, Snina v zmysle § 29 ods. 9
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ
SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách súhlasí so zriadením triedy pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ Ul. budovateľská 1999/9, Snina
v školskom roku 2016/2017.
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9. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva poďakovala
všetkým prítomným členom za aktívnu účasť a tvorivé podnety.
Osobitne sa poďakovala Mgr. P. Koršňákovi za dlhoročnú spoluprácu v školstve, za
aktívnu, serióznu prácu, za korektnosť a ústretovosť na zasadnutiach.
Zároveň zaželala všetkým členom komisie príjemné dovolenkové obdobie a ukončila
zasadnutie komisie školstva.
Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková,
garant komisie
Mgr. Ľubov Reháková
predseda komisie

