Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 16. 06. 2015

Prítomní:

Mgr. Ľubov Reháková
Mgr. Peter Hasin
Mária Alušíková
Ing. Štefánia Hríbová, PhD.
PaedDr. Ján Marinič
PaedDr. Jana Mihóková
Mgr. Peter Koršňák

Program:
1. Otvorenie.
2. Záverečný účet mesta Snina za rok 2014.
3. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 121/2013 o verejnom poriadku na území mesta
Snina.
4. Stratégia integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín v meste Snina.
5. Žiadosť o odpustenie príspevku na úhradu nákladov v ZUŠ pre žiačku Tamaru
Karaščákovú.
6. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľ. Reháková,
predsedníčka komisie. Pozdravila všetkých prítomných členov komisie a oboznámila
ich s programom.
2. Záverečný účet mesta Snina za rok 2014 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. Mesto Snina spracovalo údaje o hospodárení za rok 2014 do
záverečného účtu mesta Snina.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie Záverečný účet mesta Snina za rok 2014.
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3. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 121/2013 o verejnom poriadku na území mesta
Snina spracoval JUDr. J. Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku
a služieb. V návrhu Doplnku č. 1 k VZN mesta Snina č. 121/2013 o verejnom poriadku
na území mesta Snina sú navrhované zmeny vychádzajúce z pripomienok mestskej
polície. Aplikácia VZN ukázala, že je nevyhnutné do VZN doplniť aj problematiku
vyberania kontajnerov, zapaľovania kontajnerov, ukladania stavebného odpadu do
kontajnerov a vhadzovania uhynutých tiel zvierat, čo v platnom VZN absentuje.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 121/2013
o verejnom poriadku na území mesta Snina.
4. Stratégia integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín v meste Snina. Uvedený
materiál vypracovali Mgr. E. Krivjančinová, referentka pre sociálne veci, Mgr.
E. Mihaliková, referentka útvaru školstva a JUDr. J. Maškulík, náčelník MsP. Mesto
Snina sa zapojilo do projektu „Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej
samosprávy v oblasti integračnej politiky“ (BUK) v septembri minulého roka.
Výstupom projektu je aj predkladaný materiál s názvom Stratégia integrácie štátnych
príslušníkov tretích krajín v meste Snina. V rámci stratégie sa navrhli opatrenia, ktoré
migrantov zviditeľnia aj pre ostatných obyvateľov a umožnia im aktívne sa zapojiť do
života. Tieto opatrenia finančne nezaťažia mestský rozpočet.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie predkladaný materiál Stratégia integrácie štátnych
príslušníkov tretích krajín v meste Snina.
5. Žiadosť o odpustenie príspevku na úhradu nákladov v ZUŠ pre žiačku Tamaru
Karaščákovú. R. Karaščáková požiadala listom zo dňa 02.06.2015 o odpustenie
príspevku na úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole, Študentská 1447, Snina –
tanečný odbor pre svoju dcéru. Získať prácu sa jej nedarí a jej príjem tvorí iba
príspevok na opatrovanie a prídavky na tri maloleté deti.
Aby Základná umelecká škola, Študentská 1447, Snina vyhovela žiadosti bolo
potrebné, aby menovaná doložila doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Keďže menovaná uvedený doklad nedoložila, žiadosť jej ZUŠ zamietla.
Preto sa menovaná obrátila so žiadosťou na MsÚ v Snine.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť žiadosť o odpustenie príspevku na úhradu
nákladov v ZUŠ pre žiačku Tamaru Karaščákovú.
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6. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva poďakovala
všetkým prítomným členom za účasť a rokovanie komisie školstva ukončila.

Mgr. Ľubov Reháková v. r.
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková,
garant komisie

