Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 30. 08. 2017
Prítomní:

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

Ospravedlnená:

Mária Alušíková

Program:
1. Otvorenie.
2. Doplnok č. 5 k VZN mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Snina.
3. Návrh VZN mesta Snina č. xxx/2017 o verejných kultúrnych podujatiach konaných na
území mesta Snina.
4. Doplnok č. 8 k VZN mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom.
5. Žiadosť o navýšenie fin. prostriedkov – SCŠPP, Budovateľská 1992/9, Snina.
6. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 123/2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami
v sociálnej oblasti.
7. Rôzne.
8. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľubov Reháková,
predsedníčka komisie. Po letných dovolenkách a prázdninách pozdravila prítomných
členov komisie a ospravedlnila neprítomnú členku M. Alušíkovú. Zároveň oboznámila
prítomných s programom zasadnutia.
2. Doplnok č. 5 k VZN mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Snina spracovali Ing. J. Rosičová, PhD.,
prednostka MsÚ, Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva a Ing. G. Nemčíková,
referentka oddelenia finančného.
Uvedený návrh doplnku č. 5 k sa predkladá v zmysle Nariadenia vlády č. 202/2017 Z.
z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 366/2016 Z. z., ktorým sa
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov vo výkone práce vo
verejnom záujme. Týmto nariadením, ktoré nadobúda účinnosť 1. septembra 2017 sa
zvyšujú tarifné platy pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva
o 6 %. Zároveň v uvedenom doplnku je zahrnuté zvýšenie platov na úrovni 2 %
priznaných funkčných platov v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov
zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
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verejnom záujme pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta
Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území
mesta Snina.
3. Návrh VZN mesta Snina č. xxx/2017 o verejných kultúrnych podujatiach konaných na
území mesta Snina spracovala M. Paľovčíková, referentka oddelenia organizačného a
vnútorných vecí.
Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie oboznámila prítomných s uvedeným
návrhom VZN. Tento návrh VZN je predložený v súlade so zákonom SNR č. 96/1991
Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov a je spracovaný
z dôvodu, že na MsZ dňa 29. 06. 2017 bolo schválené VZN mesta Snina č. 137/2017,
ktoré zrušilo dovtedy platné VZN mesta Snina č. 92/2008. Zmena sa týka času
konania verejného kultúrneho podujatia, ktorý musí byť zhodný s prevádzkovým
časom danej prevádzky.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh VZN mesta Snina č. xxx/2017
o verejných kultúrnych podujatiach konaných na území mesta Snina.
4. Doplnok č. 8 k VZN mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
spracoval JUDr. J. Paľovčík vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Predsedníčka komisie podala prítomným členom informáciu o zmene v uvedenom
doplnku, ktorá sa týka iba článku 10 ods. 2 tohto VZN. Po ukončení výstavby ihriska s
umelou trávou sa vypúšťa v odseku 2 písm. b) prenájom pomocného ihriska a
nahradzuje sa tento odsek sadzbami za prenájom ihriska s umelou trávou vo
variantoch s osvetlením a bez osvetlenia a tiež je tam odsek týkajúci sa prenájmu SFZ.
V zmysle zmluvy o dotáciu sa mesto zaviazalo prenajať SFZ bezodplatne ihrisko na
akcie usporiadané SFZ v počte 3-krát do roka po dobu štyroch rokov. Ostatné
ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh Doplnku č. 8 k VZN mesta
Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom.
5. Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov – SCŠPP, Budovateľská 1992/9, Snina.
PaedDr. J. Mihóková, zriaďovateľka SCŠPP požiadala mesto Snina o navýšenie fin.
prostriedkov z dôvodu, že od 01.09.2008 ako bolo uvedené školské zariadenie
zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR vo VZN mesta Snina
č. 115/2012 v znení doplnkov nebola upravená výška fin. prostriedkov určených na
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mzdy a prevádzku dieťaťa šk. zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Z uvedeného dôvodu žiada o prehodnotenie výšky fin. prostriedkov.
Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie, informovala prítomných, že uvedená
žiadosť je zapracovaná v návrhu Doplnku č. 5 k VZN mesta Snina č. 115/2012
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina, ktorý
bol na úradnej tabuli vyvesený dňa 24.08.2017.
6. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 123/2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami
v sociálnej oblasti.
Mgr. Ľ. Reháková poinformovala členov komisie o uvedenom doplnku. Jednorazovú
dávku možno poskytnúť len občanovi s trvalým pobytom na území mesta Snina, ktorý
sa nedopustil priestupku, alebo nespáchal trestný čin v priebehu jedného roka pred
podaním žiadosti žiadateľa o poskytnutie jednorazovej dávky,
nemá členov
domácnosti vymedzených v § 2 tohto VZN, ktorí sa dopustili priestupku, alebo
spáchali trestný čin v priebehu jedného roka pred podaním žiadosti žiadateľa
o poskytnutie jednorazovej dávky, nemá voči mestu žiadne finančné záväzky (miestne
dane, miestny poplatok za komunálny odpad, nájom a služby spojené s užívaním bytu,
neukončené súdne alebo exekučné konania, nemá neplnoleté dieťa, ktoré si riadne
neplní povinnú školskú dochádzku. Zároveň sa v § 5 ods. 1 písm. c) sa suma 35 €
mení na sumu 65 €.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta
Snina č. 123/2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti
7. Rôzne.
Členovia komisie školstva nemali žiadne pripomienky, podnety ani návrhy.
8. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva, poďakovala

všetkým prítomným členom za aktívnu účasť.

Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková
garant komisie

Mgr. Ľubov Reháková
predseda komisie

