Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 18. 02. 2014
Prítomní:

Mgr. Ľubov Reháková
Mgr. Marta Birková
PaedDr. Mária Mandzáková
PaedDr. Ján Marinič
Katarína Valaliková
Svetlana Voláriková

Ospravedlnený:

MUDr. Jozef Homza

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
VZN č.../2014 o opatrovateľskej službe.
VZN č.../2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti.
Doplnok č. 1 k VZN č. 79/2007 o podmienkach poskytovania fin. príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
5. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 80/2007 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene v znení
doplnkov.
6. Žiadosť o dofinancovanie – ZŠ Ul. 1. mája 12, Snina.
7. Žiadosť o finančnú dotáciu na ďalšiu výmenu okien – ZŠ Komenského 2666/16,
Snina.
8. Žiadosť o schválenie Súkromnej základnej umeleckej školy – Emília Vantarová.
9. Žiadosť o zvýšenie rozpočtu na rekonštrukciu chodníkov – MŠ Čs. armády 1590,
Snina.
10. Žiadosť - MŠ Čs. armády 1590, Snina.
11. Rôzne.
12. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľ. Reháková,
predsedníčka komisie, ktorá pozdravila všetkých prítomných členov komisie.
Ospravedlnila neprítomnosť člena komisie - MUDr. J. Homzu.
2. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. .../2014 o opatrovateľskej službe spracovala Mgr.
E. Krivjančinová, referentka oddelenia sociálnych vecí a rodiny. Predkladané nové
znenie VZN vyplýva z rozsiahlej novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
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(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť od
1. januára 2014.
K zmenám došlo v rámci konania o odkázanosti na opatrovateľskú službu ako
je úprava obsahu žiadosti o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu,
definovanie podmienok podania žiadosti v prípade, ak si občan vzhľadom na svoj
zdravotný stav nemôže podať žiadosť. Rozsiahla zmena sa dotýka posudkovej
činnosti, kde sa zmenila lekárska posudková činnosť na zdravotnú posudkovú činnosť
a upravili sa celkové podmienky posudkovej činnosti. Rovnako sa zmenili podmienky
pri uzatváraní zmlúv. Došlo tiež k úprave prehodnocovania príjmových podmienok za
účelom platenia úhrady za opatrovateľskú službu.
Výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby zostáva zachovaná v
sume 0,50 € za hodinu poskytovania opatrovateľskej služby.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložené VZN č.../2014 o opatrovateľskej
službe.
3. VZN č.../2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti spracovala
Mgr. E. Krivjančinová, referentka oddelenia sociálnych vecí a rodiny. Predkladané
nové znenie VZN súvisí s prijatím nového zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v
hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť od
1. januára 2014. Zmeny sa týkajú najmä vymedzenia základných pojmov (definovanie
hmotnej núdze, životných podmienok a domácnosti), podrobnejšieho definovania
účelov poskytnutia jednorazovej dávky, aktualizácie požadovaných dokladov k žiadosti
v súvislosti so zmenou zákona, zaokrúhlenia súm poskytovaných príspevkov a
aktualizácie súvisiacich právnych predpisov.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložené VZN č.../2014
s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti.

o nakladaní

4. Doplnok č. 1 k VZN č. 79/2007 o podmienkach poskytovania fin. príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spracovala Ing.
J. Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny. Návrh doplnku je predkladaný
na základe prijatých opatrení vyplývajúcich z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta za účelom odstránenia nezrovnalostí medzi podmienkami stanovenými vo
všeobecne záväznom nariadení a príslušnými ustanoveniami 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.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený Doplnok č. 1 k VZN č. 79/2007
o podmienkach poskytovania fin. príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately.
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5. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 80/2007 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene v znení
doplnkov spracovali Ing. L. Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. N.
Lazoríková, referentka oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP. Mesto Snina podľa
uvedeného VZN v článku 8 odseku 9, ktorý znie: „9. Plochy pri nehnuteľnostiach
(napr. obytných blokoch), ktoré nie sú jednoznačne oddelené od verejného
priestranstva, napr. chodníkom, obrubníkom a pod., musia byť udržiavané vlastníkom
alebo správcom nehnuteľnosti v náležitom stave najmä odstraňovaním nečistôt a
pravidelným kosením zelene do šírky min. 3 m okolo nehnuteľnosti.“, má stanovenú
povinnosť pre vlastníkov alebo správcov nehnuteľnosti starať sa o najbližšie plochy
okolo svojej nehnuteľnosti. Uložená povinnosť na pozemkoch vo vlastníctve mesta
bola týmto ustanovením uložená nad rámec zákona. V prípade verejnej zelene
nachádzajúcej sa na pozemkoch mesta Snina bude po vypustení uvedeného odseku
realizovať kosenie plôch mesto Snina cestou poverenej organizácie.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina
č. 80/2007 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene v znení doplnkov.
6. Žiadosť o dofinancovanie – ZŠ Ul. 1. mája 12, Snina. Riaditeľ uvedenej ZŠ požiadal
o dofinancovanie prevádzkových nákladov z rozpočtu mesta vo výške 28 000,-€. Daná
suma tvorí pokrytie nákladov na dodávku tepla a teplej vody za obdobie 12/2013 –
06/2014.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva neodporúča schváliť predloženú žiadosť o dofinancovanie – ZŠ Ul. 1.
mája 12, Snina.
7. Žiadosť o finančnú dotáciu na ďalšiu výmenu okien – ZŠ Komenského 2666/16, Snina.
Riaditeľka menovanej školy žiada o poskytnutie finančných prostriedkov na ďalšiu
výmenu okien za plastové na budove školy. Na začiatku šk. roka 2013/2014 bola
zrealizovaná výmena okien v učebniach na 1., 2. a časti 3. poschodí. Po výmene týchto
okien sa zamedzilo úniku tepla, a tým sa podarilo ušetriť náklady na energie. Výmena
zvyšných okien na celej budove by podľa predbežnej kalkulácie bola vo výške
65 000,-€.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú žiadosť o finančnú dotáciu na ďalšiu
výmenu okien – ZŠ Komenského 2666/16, Snina vo výške 20 000,-€.
8. Žiadosť o schválenie Súkromnej základnej umeleckej školy – Emília Vantarová.
Žiadateľka v zmysle § 16 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov musí predložiť k svojej žiadosti o zaradenie do siete škôl a

4
školských zariadení SR súhlas príslušnej obce pre žiakov do 15 rokov veku.
Zriaďovateľka predpokladá dátum zriadenia súkromnej základnej umeleckej školy od
školského roka 2015/2016, t.j. od 01.09.2015 v priestoroch Strednej priemyselnej
školy, Partizánska 1059/23, Snina. Predpokladaný počet všetkých detí alebo žiakov
bude 100 (do 15 rokov veku aj nad 15 rokov veku) a vyučovanie bude prebiehať v
predpokladaných 7 triedach. Výchovno-vyučovací proces bude zabezpečený podľa
platných učebných osnov MŠVVaŠ SR, v umeleckom smere: odbor tanečný – ľudový,
moderný a klasický tanec.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva neodporúča schváliť predloženú žiadosť o schválenie Súkromnej
základnej umeleckej školy – Emílie Vantarovej.
9. Žiadosť o zvýšenie rozpočtu na rekonštrukciu chodníkov – MŠ Čs. armády 1590,
Snina. Riaditeľka menovanej MŠ žiada o zvýšenie rozpočtu na rekonštrukciu
chodníkov na školskom dvore vo výške 5 500,-€, ktoré sú vo veľmi zlom stave.
Doteraz MŠ obnovila 150m² a potrebovali by ešte obnoviť 120m²
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú žiadosť o zvýšenie rozpočtu na
rekonštrukciu chodníkov pre MŠ Čs. armády 1590, Snina v 2. etapách po 50%
z uvedenej sumy.
10. Žiadosť - MŠ Čs. armády 1590, Snina. Riaditeľka menovanej MŠ žiada o finančný
príspevok na výmenu radiátorových ventilov na reguláciu tepla, vo výške 3 500,-€.
Ventily sú staré a hrdzavé.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú žiadosť pre MŠ Čs. armády 1590,
Snina vo výške 3 500,-€.
11. Rôzne:
K. Valaliková – v koncepcii školstva v meste Snina odporúča zachovať všetky
školy a školské zariadenia na najbližšie obdobie a nepodporovať vznik nových
škôl a školských zariadení.
Tento návrh súvisí s pripravovanou zmenou zákona o financovaní, ktorý
pripravuje MŠVVaŠ SR k 01.09.2015, t.j. od školského roka 2015/2016.
12. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva poďakovala
všetkým prítomným členom komisie za aktívnu účasť.
Mgr. Ľubov Reháková
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková,
garant komisie

