Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 13. 09. 2011

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie.
2. Doplnok č. 3 k VZN č. 90/2008.
3. VZN č...../2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom.
4. VZN č...../2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina.
5. Rôzne.
6. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvoril a viedol MUDr. J. Homza,
podpredseda komisie. Pozdravil prítomných, ospravedlnil neprítomnosť Mgr. Ľ. Rehákovej,
K. Valalikovej a zároveň oboznámil prítomných s programom zasadnutia komisie školstva.
2. Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 90/2008 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina spracovala Mgr. J. Miková, referentka
útvaru školstva.
Dôvodom predloženia tohto doplnku bola aktualizácia finančných pásiem, ktorá predstavuje
5%-né navýšenie I. finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pre všetky
vekové kategórie stravníkov.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu finančných pásiem nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného
zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od 01. 09. 2011.
Na základe prerokovania Doplnku č. 3 k VZN mesta Snina č. 90/2008 predložil
podpredseda komisie návrh na uznesenie.
Hlasovanie členov Komisie školstva pri MsZ v Snine:
Počet členov:
Prítomných:

7
5

2
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
0
0

Stanovisko komisie, uznesenie č. 17/2011:
Komisia školstva schvaľuje pripravovaný doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 90/2008.
3. VZN č...../2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom spracoval JUDr. J.
Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Predložený návrh VZN je vypracovaný v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o nakladaní
s majetkom obcí v znení neskorších predpisov a práve k tomuto zákonu bola prijatá
rozsiahla novela č. 507/2010.
Na základe prerokovania VZN mesta Snina č. ..../2011 podmienkach prenájmu
nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento
prenájom predložil podpredseda komisie návrh na uznesenie.
Hlasovanie členov Komisie školstva pri MsZ v Snine:
Počet členov:
Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
5
5
0
0

Stanovisko komisie, uznesenie č. 18/2011:
Komisia školstva berie na vedomie pripravované VZN mesta Snina č. .../2011.
4. VZN č...../2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina spracoval
JUDr. J. Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Predložený návrh VZN je vypracovaný v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o nakladaní
s majetkom obcí v znení neskorších predpisov a práve k tomuto zákonu bola prijatá
rozsiahla novela č. 507/2010. Predložený návrh VZN v sebe zahŕňa v súčasnosti samostatné
VZN č. 95/2008 o predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku ako aj zásady pre
zriaďovanie vecných bremien.
Na základe prerokovania VZN č...../2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina predložil podpredseda komisie návrh na uznesenie.
Hlasovanie členov Komisie školstva pri MsZ v Snine:
Počet členov:
Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
5
5
0
0

Stanovisko komisie, uznesenie č. 19/2011:

3
Komisia školstva berie na vedomie pripravované VZN mesta Snina č. .../2011
s pripomienkou k vysokej cene jednorazových poplatkov.
5. Rôzne:
S. Voláriková - vyjadrila veľké poďakovanie Mgr. E. Mihalikovej, referentke útvaru
školstva za spracovanie Galérie talentov, ktorá sa nachádza na webovom sídle mesta Snina:
www.snina.sk.
PaedDr. M. Mandzáková – navrhuje zriadiť špeciálneho pedagóga na základných školách,
ktorý by zastrešoval deti zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Mgr. M. Birková – navrhuje častejšiu kontrolu areálov materských a základných škôl
príslušníkmi Mestskej polície.
6. V závere zasadnutia sa MUDr. J. Homza podpredseda komisie školstva poďakoval všetkým
prítomným členom komisie za aktívnu účasť a pripomienky.

Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková
garant komisie
..................................................
MUDr. Jozef Homza
podpredseda komisie

