Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 16. 05. 2011

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie.
2. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 101/2009 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Snina.
3. Doplnok č. 5 k VZN mesta Snina č. 73/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebnými odpadmi a priemyselnými odpadmi.
4. Stanovisko k poţiadavkám na opravy, údrţby a investície do budov škôl/školských
zariadení.
5. Rôzne.
6. 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 PaedDr. M.
Mandzákovej. Prítomných informovala s programom zasadnutia komisie školstva.
2. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 101/2009 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Snina spracovala Mgr. J. Miková, referentka útvaru
školstva. V tomto návrhu doplnku Mesto Snina navrhuje poskytnúť od 01.07.2011 pre
neštátne školy a školské zariadenia dotáciu vo výške 88 % z dotácie na ţiaka mestských
škôl a školských zariadení. Výška dotácie na jedno fyzické dieťa pre mestské školy
a školské zariadenia je na úrovni roku 2010. Zmena sa dotkne iba neštátnych školských
zariadení v 2. polroku 2011, teda od 01.07.2011.
MUDr. J. Homza – cirkevné a súkromné školské zariadenia budú znevýhodnené
a budú na to doplácať rodičia ţiakov, detí. Financovanie pôjde z vreciek rodičov.
Cirkevné školské zariadenia nemajú od svojho zriaďovateľa, ktorým je Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice iné finančné prostriedky. Je potrebné
prehodnotiť prerozdeľovanie dotácií a odčleniť cirkevné školské zariadenia od
súkromných a pričleniť k štátnym zariadeniam vzhľadom na nevysporiadané
vlastníctvo.
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PaeDr. J. Marinič – kaţdé dieťa je rovnaké a malo byť na jednej úrovni. Je to rozpor,
iný zdroj financovania cirkevná škola nemá a platí nájom Krajskému školskému úradu
v Prešove pribliţne 16 600,- € ročne.
K. Valaliková – súkromné a cirkevné školské zariadenia majú viaczdrojové
financovanie. Môţu poţiadať o finančné prostriedky cez komisie, ale mestské
zariadenia nemôţu dostať finančné prostriedky na súťaţe, kroje a iné.
Mgr. Ľ. Reháková – doposiaľ sú preferované súkromné a cirkevné školské
zariadenia. Mestské školské zariadenia sa cítili ukrivdené, diskriminované. Z tohto
dôvodu vznikol návrh tohto doplnku. Mesto nemôţe rušiť súkromné a cirkevné
školské zariadenia, ale len mestské, teda vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Na základe prerokovania Doplnku č. 2 k VZN mesta Snina č. 101/2009 predloţila
predsedníčka komisie návrh na uznesenie.
Hlasovanie členov Komisie školstva pri MsZ v Snine:
Počet členov:
Prítomných:
Za:
Proti:
Zdrţal sa:

7
6
4
2
0

Stanovisko komisie, uznesenie č. 6/2011:
Komisia školstva súhlasí s pripravovaným doplnkom č. 2 k VZN mesta Snina č. 101/2009
s pripomienkou odčleniť cirkevné školské zariadenia od súkromných a pričleniť k štátnym
zariadeniam vzhľadom na nevysporiadané vlastníctvo, platenie nájmu Krajskému školskému
úradu v Prešove (pribliţne 16 600,- € ročne).
3. Doplnok č. 5 k VZN mesta Snina č. 73/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebnými odpadmi a priemyselnými odpadmi spracovala Ing. N.
Lazoríková, referentka oddelenia výstavby, ÚP, ŢP a SP.
Na základe prerokovania Doplnku č. 5 k VZN mesta Snina č. 73/2004 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a priemyselnými odpadmi
predloţila predsedníčka komisie návrh na uznesenie.
Hlasovanie členov Komisie školstva pri MsZ v Snine:
Počet členov:
Prítomných:
Za:
Proti:
Zdrţal sa:

7
6
6
0
0

Stanovisko komisie, uznesenie č. 7/2011:
Komisia školstva berie na vedomie pripravovaný Doplnok č. 5 k VZN mesta Snina č. 73/2004
s pripomienkou vývozu biologicky rozloţiteľného odpadu (BRO) raz týţdenne a čistenie
nádob.

3
4. Poţiadavky na opravy, údrţby a investície do budov škôl/školských zariadení spracovala
Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva. Tieto poţiadavky boli spracované na základe
poţiadaviek škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina,
Súkromnej materskej školy a Cirkevnej materskej školy.
Na základe prerokovania poţiadaviek na opravy, údrţby a investície do budov
škôl/školských zariadení predloţila predsedníčka komisie návrh na uznesenie.
Hlasovanie členov Komisie školstva pri MsZ v Snine:
Počet členov:
Prítomných:
Za:
Proti:
Zdrţal sa:

7
6
6
0
0

Stanovisko komisie, uznesenie č. 8/2011:
Komisia školstva berie na vedomie poţiadavky na opravy, údrţby a investície do budov
škôl/školských zariadení.
5. Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie oznámila prítomným členom komisie
výsledky volieb do Mestskej školskej rady v Snine, ktoré sa konali dňa 2. mája 2011
viď. tab.
Zároveň informovala, ţe na ustanovujúcom zasadnutí mestskej školskej rady, ktoré sa
konalo dňa 16. mája 2011 bola za predsedníčku Mestskej školskej rady v Snine zvolená
Anna Lovičová, riaditeľka Materskej školy, Budovateľská 2205/12, Snina.
Tab.
P. č.

Členovia mestskej školskej
rady

Titul, meno, priezvisko

Škola/školské zariadenie

Anna Lovičová

MŠ Budovateľská 2205/12

Mgr. Juraj Skrip

ZŠ P. O. Hviezdoslava 985/20

3.

Mgr. Peter Koršňák

ZŠ Študentská 1446/9

4.

Ing. Štefan Ivan

Stredná odborná škola

Anton Vass

Cirkevné centrum voľného času

Mgr. Miroslava Lazorová

MŠ Perečínska 2546/23

Iveta Tatičová

MŠ Kukučínova 2544/7

Anna Macejková

MŠ Perečínska 2546/23

Bc. Marián Nemčišin

ZŠ P. O. Hviezdoslava 985/20

Ing. Jana Rosičová

prednostka MsÚ v Snine

Mgr. Ľubov Reháková

zástupkyňa primátora mesta

1.
2.

5.

Zástupcovia z riaditeľov

Zástupcovia z rodičov

6.
7.
8.
9.

Zástupcovia z predsedov
rád škôl/školských
zariadení

10. Delegovaní zástupcovia
11. obce
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6. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva poďakovala
všetkým prítomným členom komisie za účasť a podnetné návrhy

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

