Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 19. 03. 2013

Prítomní:

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

Ospravedlnený:

MUDr. Jozef Homza

Program:
1. Otvorenie.
2. Žiadosť o finančnú dotáciu na výmenu okien na ZŠ Komenského 2666/16, Snina.
3. Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu školy na rok 2013 – ZŠ Komenského 2666/16,
Snina.
4. VZN č.../2013 o podmienkach vydávania Karty obyvateľa mesta Snina.
5. Doplnok č. 3 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina.
6. Doplnok č. 4 k VZN č. 109/2011 o podmienkach nehnuteľného a hnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom.
7. 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
a oboznámila ich s nasledujúcim programom.
2. Žiadosť o finančnú dotáciu na výmenu okien na ZŠ Komenského 2666/16, Snina.
Žiadateľka - Mgr. K. Krivjančinová, riaditeľka školy žiada o poskytnutie finančných
prostriedkov na výmenu okien za plastové na budove školy vo výške 83 000,- €
(predbežná kalkulácia). Okná sú opotrebované, prehnité, nefunkčné a nedoliehajú.
Z toho dôvodu dochádza k veľkým únikom tepla a zvyšovaniu nákladov na energie.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva doporučuje schváliť finančné prostriedky na výmenu okien pre ZŠ
Komenského 2666/16, Snina vo výške 40 000,- €.
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3. Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu školy na rok 2013 – ZŠ Komenského 2666/16,
Snina.
Žiadateľka - Mgr. K. Krivjančinová, riaditeľka školy žiada o dofinancovanie rozpočtu
školy na rok 2013. Pri vypracovaní predbežného rozpočtu školy na rok 2013 zistila, že
v súvislosti s poklesom počtu žiakov (o 29 žiakov v šk. roku 2012/2013) a pri
súčasnom normatívnom financovaní podľa počtu žiakov, bude škole v roku 2013
chýbať cca 20 000,- €, a to aj napriek opatreniam, ktoré od septembra 2012 urobila.
Vedenie školy v rámci šetrenia znížilo v personálnej oblasti pre šk. rok 2012/2013, a
to rozviazaním pracovného pomeru, ukončením pracovných zmlúv a dohôd počet
pedagogických zamestnancov (o 3 zamestnancov), ale aj nepedagogických
zamestnancov (o 1 zamestnanca). Od januára 2013 zredukovali 3 oddelenia školského
klubu na 2 oddelenia. V rámci ďalších opatrení pri súčasnom počte žiakov 4. ročníka
plánuje v budúcom školskom roku triedy tohto ročníka spojiť, s čím súvisí aj
znižovanie úväzkov pedagogickým zamestnancom alebo prepúšťanie. Okrem opatrení
v personálnej oblasti sa na škole snaží šetriť aj s energiami. Aj napriek spomínaným
opatreniam na ušetrenie financií, finančné prostriedky na kalendárny rok 2013 nebudú
postačovať na vykrytie chodu školy.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva nedoporučuje schváliť žiadosť ZŠ Komenského 2666/16, Snina
o dofinancovanie rozpočtu školy na rok 2013, ale po prehodnotení vývinu finančného
rozpočtu školy následne prehodnotiť uvedenú žiadosť.
4. VZN č.../2013 o podmienkach vydávania Karty obyvateľa mesta Snina spracovala
Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Účelom tohto VZN mesta je určiť podmienky, za ktorých môžu občania s trvalým
pobytom v meste Snina získať Kartu obyvateľa mesta Snina. Karta obyvateľa mesta sa
vydáva na základe žiadosti podanej v Kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu
Snina. Kartu obyvateľa mesta možno vydať len občanovi, ktorý ku dňu podania
žiadosti má evidovaný trvalý pobyt v meste Snina a nemá žiadne záväzky voči mestu
Snina.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť pripravované VZN č.../2013 o podmienkach
vydávania Karty obyvateľa mesta Snina.
5. Doplnok č. 3 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina. Uvedený doplnok spracoval JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb. VZN mesta č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina sa mení a dopĺňa v § 7 a v § 19.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť pripravovaný Doplnok č. 3 k VZN č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina.
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6. Doplnok č. 4 k VZN č. 109/2011 o podmienkach nehnuteľného a hnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom. Uvedený doplnok
spracoval JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
VZN mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom sa mení
a dopĺňa v § 2, § 6, § 11, § 16, §17, § 18, § 19 a v §20.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť pripravovaný Doplnok č. 4 k VZN č. 109/2011
o podmienkach nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina
a o určení sadzieb za tento prenájom

7. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva poďakovala
všetkým prítomným členom komisie za účasť.

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

