Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 24. 09. 2013
Prítomní:

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

Ospravedlnený:

MUDr. Jozef Homza

Program:
1. Otvorenie.
2. VZN č. .../2013, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5 Územného
plánu mesta Snina.
3. Žiadosť – odchodné – ZŠ Ul. 1. mája 12, Snina.
4. Žiadosť o zaslanie fin. prostriedkov – odchodné – ZŠ Komenského 2666/16, Snina.
5. Žiadosť o fin. prostriedky na dokončenie zefektívnenia budovy a úpravu nájomného za
budovu – SMŠ Vihorlatská 1420/8, Snina.
6. Rôzne.
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.
Ospravedlnila neprítomnosť - MUDr. J. Homzu.
2. VZN č. .../2013, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5 Územného
plánu mesta Snina vypracovalo oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP. Mesto Snina
zabezpečuje obstarávanie „Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Snina“
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby a to: Ing. arch. Miroslav Roháľ. Pre
vypracovanie ZaD č. 5 UPO Snina bola vybraná firma STAVOPROJEKT s.r.o.,
Jarkova 31, Prešov, Ing. arch. Stanislav Dučay – autorizovaný architekt.
Medzi obstarávateľom Mestom Snina a spracovateľom bola uzatvorená zmluva, v
ktorej bol vzájomne stanovený rozsah a časové postupy spracovania predmetnej ZaD
č. 5 UPO Snina.
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Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh VZN mesta Snina č. .../2013,
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta
Snina.
3. Žiadosť – odchodné – ZŠ Ul. 1. mája 12, Snina. Riaditeľ ZŠ Ul. 1. mája 12, Snina
požiadal o pridelenie finančných prostriedkov na odchodné pre hlavnú kuchárku
v školskej jedálni.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva neodporúča schváliť žiadosť o odchodné pre ZŠ Ul. 1. mája 12,
Snina.
4. Žiadosť o zaslanie fin. prostriedkov – odchodné – ZŠ Komenského 2666/16, Snina.
Riaditeľka uvedenej ZŠ požiadala o preplatenie odchodného pre vychovávateľku
školského klubu detí pri prvom odchode do starobného dôchodku z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva neodporúča schváliť žiadosť o odchodné pre ZŠ Komenského
2666/16, Snina.
5. Žiadosť o fin. prostriedky na dokončenie zefektívnenia budovy a úpravu nájomného za
budovu – SMŠ Vihorlatská 1420/8, Snina. Zriaďovateľka tejto SMŠ požiadala
o finančné prostriedky na dokončenie výmeny okien na budove SMŠ z dôvodu, že
okná sú 45 ročné, vonkajšie rámy nedržia, výplne skla sú popraskané a rozbité
a zároveň požiadala o úpravu nájmu alebo zrušenie nájmu.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva neodporúča schváliť uvedenú žiadosť o fin. prostriedky na
dokončenie zefektívnenia budovy a úpravu nájomného za budovu pre SMŠ
Vihorlatská 1420/8, Snina. V budúcnosti riešiť podľa možností finančnej situácie
mesta.
6. Rôzne:
Mgr. Ľ. Reháková informovala členov komisie o projekte s názvom „Zóna bez peňazí
Slovensko“. Zóna bez peňazí podporuje medzi ľuďmi kolovanie a výmenu predmetov,
ktoré už nepotrebujú, nechcú ich zničiť a mohli by poslúžiť niekomu inému.
Zónu bez peňazí Slovensko organizuje Projekt Život, inšpirovaný víziou o. z.
Kreatívna brána, akciu podporuje Sieť Dobra Piešťany a mnohí šikovní ľudia z
rôznych miest.
Do tejto akcie sa môže zapojiť napr. Únia žien, centrum voľného času, základné školy,
a pod. Cieľom Zóny bez peňazí je pomôcť (nielen) sociálne slabším rodinám
s výberom vhodných darčekov ku blížiacim sa Vianociam, ale aj komukoľvek.

3
Kontakt: manik@projekt-zivot.sk alebo cez facebook: www.facebook.com/manikus.

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

