Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 24. 01. 2012

Prítomní:

Mgr. Ľubov Reháková
Mgr. Marta Birková
PaedDr. Mária Mandzáková
Svetlana Voláriková

Ospravedlnení:

MUDr. Jozef Homza
PaedDr. Ján Marinič
Katarína Valaliková

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Rekonštrukcia škôl a školských zariadení.
Rôzne.
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 členov komisie
– MUDr. J. Homzu, PaedDr. J. Mariniča a K. Valalikovú.
2. Rekonštrukcia škôl a školských zariadení - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov
na opravu strechy na budove MŠ Vihorlatská a telocvični ZŠ Budovateľská.
Budovy škôl, ktoré žiadajú finančné prostriedky na opravu striech, sú majetkom mesta.
Keďže zatekanie strechy znehodnocuje tento majetok a spôsobuje tak značné škody
na majetku mesta, je nevyhnutné riešiť havarijný stav zatekajúcich striech a strechy
na obidvoch budovách opraviť. V budove ZŠ Budovateľská je zatekajúca strecha nad oboma
telocvičňami (v jednej je nová palubovka) a šatňami.

Stanovisko komisie:
Komisia školstva vyjadrila názor, že žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na
opravu strechy na budove MŠ Vihorlatská a telocvični ZŠ Budovateľská je potrebné
posudzovať osobitne.
Komisia školstva súhlasí s opravou strechy MŠ Vihorlatská, ale s podmienkou
spolufinancovania, ktoré by sa odzrkadlilo v nájme alebo jednorazovo pri realizovaní
projektu.
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3. V bode rôzne Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva podala stručnú informáciu
o spolufinancovaní projektu „Inovácia obsahu a metód vzdelávania na ZŠ P. O.
Hviezdoslava", ktorý je realizovaný pre Základnú školu, Hviezdoslavova 985/20 Snina vo
výške 5 % z celkových oprávnených nákladov na projekt, t.j. vo výške 9 643,87 € a
spolufinancovanie projektu „Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy“, ktorý je
realizovaný pre Základnú školu, Ul. 1. mája 12, Snina vo výške 5 % z celkových
oprávnených nákladov na projekt, t.j. vo výške 19 328,70 €.
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

