Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 19. 04. 2018
Prítomní:

Mgr. Ľubov Reháková
Mgr. Peter Hasin
Mária Alušíková
Mgr. Marta Birková
Ing. Štefánia Hríbová, PhD.
PaedDr. Ján Marinič

Ospravedlnená:

PaedDr. Jana Mihóková

Program:
1. Otvorenie.
2. VZN mesta Snina č...../2018 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
3. Vytvorenie nových elokovaných pracovísk Súkromnej ZUŠ. Žiadosť o súhlas
prefinancovania štátnych dotácií – akademický maliar A. Smolák.
4. Materiál na rokovanie MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 26.04.2018 - Súhlas mesta Snina
so zaradením elokovaných pracovísk ako súčastí Súkromnej základnej umeleckej
školy, Česká 2628/9, Snina do siete škôl a školských zariadení.
5. Žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov na havarijnú situáciu - oprava strechy – ZŠ
Budovateľská 1992/9, Snina.
6. Žiadosť o dotáciu do rozpočtu – oprava prasknutého vodovodného potrubia – MŠ
Palárikova 1630/29, Snina.
7. Návrh VZN č ../2018 o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste
Snina prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov.
8. Rôzne.
9. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľ. Reháková,
predsedníčka komisie. Pozdravila všetkých prítomných na zasadnutí a ospravedlnila
neprítomnú členku. Skonštatovala, že komisia je uznášania schopná a zasadnutie
komisie sa bude riadiť uvedeným programom.
2. VZN mesta Snina č...../2018 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spracovala
Ing. J. Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
Uvedený návrh VZN bol spracovaný na základe novely zákona č. 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov účinnej od 1. apríla 2018. Mesto Snina má v
súčasnosti platné VZN č. 79/2007 o podmienkach poskytovania fin. prostriedkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sa
novým návrhom VZN ruší. Novela zákona nahradila povinnosť mesta tvoriť úspory
deťom v detskom domove jednorazovým príspevkom na osamostatnenie sa mladého
dospelého po skončení poskytovania starostlivosti v centre deti a rodiny.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh VZN mesta Snina č...../2018
o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
3. Vytvorenie nových elokovaných pracovísk Súkromnej ZUŠ. Žiadosť o súhlas
prefinancovania štátnych dotácií.
Akademický maliar A. Smolák opakovane žiada mesto Snina o vyjadrenie súhlasu na
prefinancovanie štátneho normatívu na vytvorenie elokovaného pracoviska v obciach
Belá nad Cirochou, Modra nad Cirochou a v Humennom.
Hlasovanie:
Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú žiadosť o vytvorenie nových
elokovaných pracovísk Súkromnej ZUŠ.
4. Materiál na rokovanie MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 26.04.2018 - Súhlas mesta Snina
so zaradením elokovaných pracovísk ako súčastí Súkromnej základnej umeleckej
školy, Česká 2628/9, Snina do siete škôl a školských zariadení.
Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva a regionálneho rozvoja, oboznámila
prítomných so žiadosťou akademického maliara A. Smoláka, zriaďovateľa SZUŠ,
ktorý požiadal listom zo dňa 10.01.2018 Mestský úrad v Snine o súhlas mesta Snina so
zriadením elokovaných pracovísk SZUŠ.
Mestské zastupiteľstvo v Snine na svojom zasadnutí dňa 12.02.2018 neprijalo žiadne
uznesenie k tejto žiadosti, a teda nesúhlasilo so zaradením ďalších elokovaných
pracovísk ako súčastí SZUŠ, Česká 2628/9, Snina do siete škôl a školských zariadení
SR od 01.09.2018.
A. Smolák opätovne požiadal listom zo dňa 26.02.2018 Mestský úrad v Snine o súhlas
mesta Snina so zriadením elokovaných pracovísk SZUŠ. Uvedená žiadosť bola
prerokovaná na Mestskej rade v Snine dňa 27.03.2018. Z uvedeného dôvodu sa
opätovne predkladá žiadosť so zaradením ďalších elokovaných pracovísk ako súčastí
SZUŠ, Česká 2628/9, Snina do siete škôl a školských zariadení SR od 01.09.2018.
Hlasovanie:
Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený materiál - Súhlas mesta Snina so
zaradením elokovaných pracovísk ako súčastí Súkromnej základnej umeleckej školy,
Česká 2628/9, Snina do siete škôl a školských zariadení.
5. Žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov na havarijnú situáciu.
RNDr. R. Paraska, riaditeľ ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina požiadal zriaďovateľa o
poskytnutie fin. prostriedkov na havarijnú situáciu – opravu strechy. Strešná krytina je
na viacerých miestach popraskaná, poškodená, dochádza k zatekaniu. Došlo
k napučaniu podkladných vrstiev a strešné vpuste neodvádzajú dostatočne dažďovú
vodu, čím dochádza k narušeniu nosnej konštrukcie. Sústavným zatekaním dochádza
v interiéri k vzniku plesne, opadávaniu omietky a ohrozovaniu ľudského života.
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Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú žiadosť o poskytnutie fin.
prostriedkov na havarijnú situáciu.
6. Žiadosť o dotáciu do rozpočtu – oprava prasknutého vodovodného potrubia.
Mgr. Ľ. Ižáková, riaditeľka MŠ Palárikova 1630/29, Snina požiadala o dotáciu do
rozpočtu na nenormatívne fin. prostriedky za opravu prasknutého vodovodného
potrubia.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú žiadosť o dotáciu do rozpočtu –
oprava prasknutého vodovodného potrubia.
7. Návrh VZN č ../2018 o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste
Snina prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov spracovala Ing. D. Galandová,
poslankyňa MsZ v Snine.
Mgr. Ľ. Reháková, informovala prítomných o uvedenom návrhu VZN, ktorý je
modernou právnou normou na úrovni mestskej samosprávy, ktorá upravuje spôsob
realizácie zhromaždenia obyvateľov mesta a tým umožňuje aktívne zapojenie
obyvateľov mesta do správy verejných vecí ako jednu z priamych foriem tejto účasti.
Pri spracovávaní návrhu sa vychádzalo už z jestvujúcich praktických príkladov a
schválených obdobných nariadení v SR (Stupava, Zlaté Moravce, Sečovce a ďalšie).
Do predkladaného návrhu VZN boli zapracované takmer všetky pripomienky zaslané
v rámci pripomienkového konania uskutočneného v mesiaci 02/2018.
Najpodstatnejšou zmenou je, že verejné zhromaždenie občanov bude povinné v
prípade doručenia petície minimálne 10% oprávnených voličov a záverečné
vyhlásenie účastníkov bude mať pre poslancov mestského zastupiteľstva záväzný
charakter. V prípade, že bude verejné zhromaždenie zvolané mestským
zastupiteľstvom z vlastnej iniciatívy, bude mať záverečné vyhlásenie pre
zastupiteľstvo poradný charakter.
Hlasovanie:
Za:
2
Proti:
0
Zdržal sa:
4
Stanovisko komisie:
Komisia školstva neodporúča schváliť predložený návrh VZN č../2018
o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste Snina prostredníctvom
zhromaždenia obyvateľov.
8. Rôzne.
 Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie, informovala prítomných o vandalizme na
MŠ Budovateľská 2205/12, Snina. Po víkende bol zničený, zdevastovaný altánok
a rozbité lavičky. Riaditeľka uvedenej MŠ je z danej situácie bezradná.
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 Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva a regionálneho rozvoja, oboznámila
prítomných členov komisie o finančnom stave MŠ Palárikova 1630/29, Snina.
Z dôvodu nepriaznivého vývoja hospodárenia a narastajúcich záväzkov bude chýbať
MŠ do konca kalendárneho roka približne 7000,- €. Za posledné štyri roky sa znížil
počet detí v uvedenej MŠ o 19. V šk. roku 2014/2015 navštevovalo MŠ 80 detí a v šk.
roku 2017/2018 ju navštevuje len 61 detí.
Financovanie MŠ závisí od počtu detí, keďže materské školy sú financované z
podielových daní obcí. V termíne od 30. apríla do 31. mája sa uskutoční zápis detí do
MŠ. Z tejto MŠ odchádza 15 predškolákov a od počtu prijatých detí na šk. rok
2018/2019 (podľa stavu k 15.09.) bude veľmi závisieť rozpočet MŠ na nový
kalendárny rok. Riaditeľka uvedenej MŠ bude musieť prijať racionalizačné opatrenia
na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia.
9. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľubov Reháková, predsedníčka komisie, poďakovala
všetkým prítomným členom za aktívnu účasť.
Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková
garant komisie
Mgr. Ľubov Reháková
predseda komisie

