Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 14. 03. 2012

Prítomní:

Mgr. Ľubov Reháková
Mgr. Marta Birková
PaedDr. Mária Mandzáková
PaedDr. Ján Marinič
Katarína Valaliková
Svetlana Voláriková

Ospravedlnený:

MUDr. Jozef Homza

Program:
1. Otvorenie.
2. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Snina pre rok 2012 v zmysle VZN
č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí
z rozpočtu mesta Snina.
3. Požiadavky na opravy, údržby a investície do budov ZŠ, MŠ a športovej haly.
4. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľ. Reháková,
predsedníčka komisie. Pozdravila prítomných a ospravedlnila neprítomnosť člena komisie –
MUDr. J. Homzu.

2. V zmysle VZN č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných
výpomocí z rozpočtu mesta Snina z celkového objemu schválených finančných prostriedkov
určených na poskytovanie dotácií bolo pre komisiu školstva vyčlenené 1 %.
Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie podrobne informovala prítomných členov so
žiadosťami o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Snina pre rok 2012.
Mgr. M. Birková – podujatie, ktoré realizuje SPŠ v Snine je zmysluplné, krásne
s dobrou organizáciou zo strany SPŠ. Do tohto podujatia sú zapojené takmer všetky
školy, ktoré po ukončení dostanú hodnotné ceny, krásne diplomy, reflexné prvky,
CD s dopravnými značkami a dopravnými predpismi.

2
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča na základe sumy, ktorá bola vyčlenená pre komisiu školstva
finančne podporiť sumou 1 120,- € podujatie „Bezpečné mesto Snina 2012“ – informačnovzdelávaciu akciu v oblasti dopravy a šírenia myšlienok bezpečnosti na cestách v meste
Snina počas Dňa mesta Snina a priebežných celoročných akcií v oblasti dopravy a šírenia
myšlienok bezpečnosti na cestách v materských a základných školách v meste Snina so
záverečným vyvrcholením počas súťaží Supercyklista a Supervodič 2012.
3. Požiadavky na opravy, údržby a investície do budov ZŠ, MŠ a športovej haly.
Dňa 1. februára 2012 zástupcovia primátora - Mgr. Ľ. Reháková a Mgr. M. Lukša,
prednostka MsÚ - Ing. J. Rosičová, vedúca oddelenia výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a stavebného poriadku - Ing. L. Gičová, referentka pre inžiniersku
činnosť - M. Pindrochová, poslanec MsZ - Mgr. E. Cap a referentka útvaru školstva – Mgr.
J. Miková vykonali obhliadku jednotlivých budov materských škôl, základných škôl
a športovej haly.
Na základe uskutočnenej obhliadky Ing. L. Gičová, vedúca oddelenia výstavby, Úp,
ŽP a SP a M. Pindrochová, referentka pre inžiniersku činnosť v spolupráci s Mgr. J.
Mikovou, referentkou útvaru školstva spracovali návrh mesta Snina na opravy, údržby
a investície do budov ZŠ, MŠ a športovej haly, súčasťou ktorého je fotodokumentácia
jednotlivých zariadení.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča z predloženého návrhu mesta Snina realizovať rekonštrukciu
a údržbu:
ZŠ Budovateľská – rekonštrukcia zatekajúcej strechy nad celým pavilónom
telocvične.
MŠ Duk. hrdinov – výmena sklobetóniek na dvoch schodiskách.
MŠ Palárikova – rekonštrukcia zatekajúcej strechy
a ostatné požiadavky riešiť podľa akútnosti stavu a finančných možností mesta Snina.
4. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva poďakovala
všetkým prítomným členom komisie za aktívnu účasť a pripomienky.

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

