ZÁPISNICA
zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady v Snine,
konaného dňa 31. 08. 2015
Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór
JUDr. Ladislav Alušík
MUDr. Jozef Homza, zástupca primátora
Ing. Marián Kníž
Peter Vološin

Ospravedlnení:

Prizvaní:

Mgr. Ľubov Reháková
Anton Vass

JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb
Ing. Jaroslava Miková, útvar školstva
Mgr. Juraj Skrip, riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina

Program:
1. Informácia o riešení mimoriadnej situácie v pracovnoprávnych vzťahoch na ZŠ 1. mája
2. Rôzne
Zasadnutie Mestskej rady v Snine otvoril a viedol Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Zasadnutie bolo zvolané telefonicky.
Overovateľ: JUDr. Ladislav Alušík
Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
Hlasovanie za program:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Peter Vološin - 4 členovia
mestskej rady
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --1. Informácia o riešení mimoriadnej situácie v pracovnoprávnych vzťahoch na ZŠ 1.
mája
Ing. Jana Rosičová – v stredu 26. 08. 2015 prišli na školu 3 oznámenia o skončení pracovného
pomeru v zmysle § 29a Zákonníka práce - od riaditeľa školy, p. Hačka a p. Lajtárovej. P.
Kostovčáková túto skutočnosť oznámila Mgr. Mikovej telefonicky, pričom plakala a žiadala
mestský úrad o pomoc. V piatok 28. 08. 2015 ráno prišla zástupkyňa riaditeľa na úrad a dohodli sa,
že sa pripravia podklady na ukončenie pracovného pomeru s riaditeľom školy. Keďže p. Hačko a p.
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Lajtárová dostali ponuku na plný pracovný úväzok, takže ukončenie pracovného pomeru nemôžu
dať v zmysle § 29a Zákonníka práce, preto im pracovný pomer nekončí a 02. 09. majú nastúpiť do
práce. Zástupkyňa riaditeľa ich mala o tomto informovať, čo nespravila. Krátko nato volal riaditeľ
školy Mgr. Mikovej a vynadal jej s použitím vulgarizmov, že prečo robíme nátlak. No a v piatok
28. 08. 2015 popoludní poslala oznámenie o ukončení pracovného pomeru aj p. Kostovčáková,
zástupkyňa riaditeľa. Viac nedvíhala telefón a nedalo sa s ňou spojiť. Ak by sa rozviazal pracovný
pomer s p. Hačkom a p. Lajtrárovou, oni nárok na odstupné nemajú, keďže im sa pracovné
podmienky nezmenili. V zmysle kolektívnej zmluvy podpísanej riaditeľom školy 05. 05. 2015 má
nárok na sedemmesačné odstupné p. Kostovčáková, zástupkyňa riaditeľa a na šesťmesačné
odstupné PaedDr. Štofík, riaditeľ školy. Keďže riaditeľ školy je stále na PN-ke, konať mala jeho
zástupkyňa, p. Kostovčáková, pretože aj keď podala oznámenie o ukončení pracovného pomeru,
ešte do 31. 08. 2015 je stále zamestnankyňou školy. Bola pozvaná aj na zasadnutie dnešnej
mestskej rady, ale telefóny už nedvíhala a ani MsP sa nepodarilo doručiť jej pozvánku.. Preto listy
pre týchto učiteľov a riaditeľa pripravil mestský úrad a podpísal ich primátor mesta. Dnes sa
pokúsime doručiť ich osobne p. Lajtárovej a p. Hačkovi, lebo by mali byť v práci. Ak sa to
nepodarí, pokúsime sa doručiť to prostredníctvom mestskej polície. Keďže je situácia taká aká je,
počítame s tým, že listy neprevezmú.
Peter Vološin - a čo nastane, keď sa tie listy nedoručia?
Ing. Jana Rosičová – ak tie listy neprevezmú z rúk mestskej polície, pošleme im ich poštou. Tu
však stratíme čas, keďže zajtra je pracovné voľno a v utorok už začína školský rok.
JUDr. Ján Paľovčík – ak to neprevezmú, 02. 09. 2015 ich čakáme v práci. Ak neprídu, budeme
im písať absenciu. No a je možné, že z ich strany príde trestné oznámenie.
Peter Vološin – jedno trestné oznámenie už bolo podané. Kópiu mal pri sebe a dal ju prečítať
právnikovi a prednostke.
JUDr. Ladislav Alušík – ak by sme všetkým, čo podali oznámenie o ukončení pracovného
pomeru vyplatili požadované odstupné, koľko by to činilo?
Ing. Jana Rosičová – podľa kolektívnej zmluvy podpísanej 05. 05. 2015 by odstupné činilo cca
15 tis. €. No mesto je stále toho názoru, že p. Hačko a p. Lajtárová nemajú národ na takéto
odstupné, pretože im sa pracovné podmienky naozaj nezmenili. Obom im bol ponúknutý plný
úväzok, ktorý na ZŠ 1. mája nemali. A čo sa týka podaného trestného oznámenia, teraz o tom
počuje prvýkrát.
JUDr. Ladislav Alušík – pracovnoprávne vzťahy sú komplikované. Toto sa malo riešiť skôr
a nenechávať to na posledný deň.
Ing. Štefan Milovčík – s p. riaditeľom sa komunikovať nedalo. Od 07. 05. je na PN-ke,
telefóny neberie, nepreberal ani poštu. S ostatnými zamestnancami sme komunikovali, vedeli, aké
úväzky budú mať.
JUDr. Ladislav Alušík – nemá potrebné spisy, nemá to naštudované, takže sa k tomu nevie
vyjadriť. Právne úkony mali byť urobené už na začiatku, keď sme vedeli, že škola je zrušená. Bolo
potrebné odvolať riaditeľa, ak nespolupracoval. Problém je aj to, že sa ruší špeciálna trieda, keďže
p. Lajtárová odchádza. Ak nemajú nárok na odstupné, tak to treba takto riešiť, ale on sa pod to
nepodpíše, môže to iba zobrať na vedomie.
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Ing. Jana Rosičová – p. Lajtárová a p. Hačko určite nemajú nárok na odstupné. Zástupkyňa
riaditeľa a riaditeľ majú nárok na odstupné. My nechceme špeciálnu triedu zrušiť, ale nemôžeme ju
otvoriť, keďže nemáme pedagóga do tejto triedy.
JUDr. Ladislav Alušík – treba hľadať riešenie, aby sa špeciálna trieda zachovala.
JUDr. Ján Paľovčík – my ju rušiť nechceme. P. Lajtárová 26. 08. 2015 oznámila škole, že
končí pracovný pomer. Iného špeciálneho pedagóga nemáme. Keby to oznámila skôr, tak by sme to
riešili. Teraz však nato už nie je čas.
Ing. Marián Kníž – p. Kostovčáková mu povedala, že Mgr. Skrip jej hovoril, že je neprijateľná
pre mestský úrad. Je to pravda?
JUDr. Ján Paľovčík – treba zavolať Mgr. Skripa, aby sa k tomu vyjadril. Ale ak to nie je
pravda, na jeho mieste by podal na p. Kostovčákovú trestné oznámenie.
Mgr. Juraj Skrip – je to lož. Nikdy nič také nepovedal ani p. Kostovčákovej a ani inému
zamestnancovi školy. Na p. Kostovčákovú podá trestné oznámenie a ako svedka by rád uviedol Ing.
Kníža, ak s tým súhlasí.
Ing. Marián Kníž – áno, súhlasí s tým. Môže byť uvedený ako svedok.
Mgr. Juraj Skrip – minulý týždeň v pondelok (24. 08. 2015) bola zvolaná porada, na ktorej
bolo všetkým učiteľom oznámené, aké majú pracovné úväzky. P. Hačko a p. Lajtárová nemali plné
pracovné úväzky, p. Lajtárová dokonca učila iba 10 hodín, čo nie je v zmysle právnych noriem
v poriadku, ale toto on riešiť nebude. Obom ponúkol plné úväzky. Učitelia dostanú dodatky
k pracovným zmluvám s dátum 01. 09. 2015. O výpovedi zástupkyne riaditeľa nevie, nič nedostal.
Čo sa týka inventúry na ZŠ 1. mája, stále nie je v poriadku.
Ing. Jana Rosičová – oznámenie o ukončení pracovného pomeru od zástupkyne riaditeľa
dostala e-mailom dňa 28. 08. 2015 okolo 15-tej hodiny.
Mgr. Jaroslava Miková – potvrdzuje, že minulý týždeň v pondelok bola zvolaná porada, kde
boli všetci učitelia oboznámení s pracovnými úväzkami. Učitelia museli počítať s tým, že úväzky
budú nižšie, keďže detí je málo.
Mgr. Juraj Skrip – zatiaľ vie, že 7 žiakov odchádza na cirkevnú základnú školu. Spolu bude na
ZŠ P. O. Hviezdoslava (aj s elokovaným pracoviskom) cca 620 – 640 žiakov. Podľa počtu tried
bude riešiť aj počet svojich zástupcov. Čo sa týka špeciálnej triedy, vyzval p. Mandzákovú, aby
nám pomohla so špeciálnou triedou. Zatiaľ nevie, ako to bude. Nového pedagóga nemôžeme zobrať
do pracovného pomeru, pretože učitelia nemajú plné úväzky. Nedovoľuje mu to Zákonník práce.
On ako riaditeľ môže konať až od 01. 09. V špeciálnej triede bolo 6 žiakov. Dvoch vezme p.
Koršňák, riaditeľ ZŠ Študentská. Dvaja žiaci majú veľmi ťažký zdravotný stav a tých nemôže
zobrať žiadna škola, pretože nemajú vytvorené špeciálne triedy. Mohli by ísť jedine na Špeciálnu
základnú školu v Snine, ale tam ich zasa nechcú dať rodičia z dôvodu, že na tejto škole sú iba
Rómske deti. Je možné rokovať s riaditeľkou ZŠ Komenského, aby vytvorila špeciálnu triedu na
tejto škole. Ale ako povedal, on môže ako riaditeľ školy začať konať až od 01. 09. 2015.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine b e r i e n a v e d o m i e informáciu o riešení mimoriadnej situácie
v pracovnoprávnych vzťahoch na ZŠ 1. mája.
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Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Peter Vološin - 4 členovia
mestskej rady
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 21/2015

2. Rôzne
Ing. Štefan Milovčík – informoval členov mestskej rady, že najbližšie zasadnutie mestskej rady
bude v pondelok 14. 09. 2015 a zasadnutie mestského zastupiteľstvo v stredu 16. 09. 2015.
Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Snina 31. 08. 2015

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovateľ:

Ing. Jana Rosičová
prednostka MsÚ

JUDr. Ladislav Alušík

Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
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