Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 09. 12. 2015

Prítomní:
Mgr. Peter Hasin
Mária Alušíková
PaedDr. Jana Mihóková
Mgr. Peter Koršňák
Ospravedlnení:

Mgr. Ľubov Reháková
Ing. Štefánia Hríbová, PhD.
PaedDr. Ján Marinič

Program:
1. Otvorenie.
2. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.
3. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina 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.
4. Doplnok č. 5 k VZN mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určená sadzieb za tento prenájom
v znení doplnkov č. 1,2,3 a 4.
5. Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Snina.
6. Doplnok č. 1 k VZN č. 117/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina.
7. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2016 – 2018.
8. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvoril a viedol Mgr. P. Hasin,
podpredseda komisie školstva. Prítomných členov komisie oboznámil s programom
a ospravedlnil neprítomnosť členov: Mgr. Ľ. Rehákovú, Ing. Š. Hríbovú, PhD. a
PaedDr. J. Mariniča.
2. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na
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čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina spracovali Ing. J. Rosičová, prednostka MsÚ
a Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva.
Tento doplnok sa predkladal na základe pripomienok a požiadaviek riaditeľov škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina, ktoré vyplynuli z
pracovných stretnutí riaditeľov. Od 1.1.2015 boli zvýšené tarifné platy pedagogických
a odborných zamestnancov regionálneho školstva o 5% a tiež platové tarify
nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 1,5% a od 1.7.2015 o ďalšie
1%. V ostatnom období bol zároveň zaznamenaný zvýšený nárast pedagogických
zamestnancov, ktorí získali kredity. V materských školách je v súčasnosti 10
pedagogických zamestnancov, ktorí získali 30 kreditov a 42 pedagogických
zamestnancov, ktorí získali 60 kreditov. Podľa zákona patrí pedagogickým a odborným
zamestnancom za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti kreditový príplatok v
sume 6 % z platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, a to za
každých 30 kreditov získaných podľa určených podmienok a v stanovenej lehote.
Najviac však môže dostať 12-percentný kreditový príplatok za 60 získaných kreditov.
Výška finančných prostriedkov pre samotnú materskú školu a dieťa školského klubu
detí sa zvýši o sumu vypočítanú vynásobením uvedenej výšky finančných prostriedkov
a počtu pedagogických zamestnancov počítaných úväzkovo k 15. 9. začínajúceho
školského roka zaradených v platovej triede 9 vynásobených koeficientom 0,0060,
v platovej triede 10 vynásobených koeficientom 0,0115, v platovej triede 11
vynásobených koeficientom 0,0223, s kreditovým príplatkom 6 % vynásobených
koeficientom 0,0032 a s kreditovým príplatkom 12 % vynásobených koeficientom
0,0064.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta
Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Snina.
3. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina 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 spracovala Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva. Tento
doplnok sa predkladal na základe požiadaviek riaditeliek materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina z dôvodu zvýšenia príjmov v materskej
škole.
VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta nadobudlo účinnosť dňa 1. septembra 2013, v ktorom Mesto Snina
určilo výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Snina v sume 9,50 €. Za ostatné
dva roky sa táto výška mesačného príspevku neupravovala.
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Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Snina sa navrhovala zvýšiť o
sumu 0,50 €, t.j. zo sumy 9,50 € na sumu 10,- €.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Snina 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.
4. Doplnok č. 5 k VZN mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určená sadzieb za tento prenájom
v znení doplnkov č. 1, 2, 3 a 4 spracoval JUDr. J. Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
V návrhu Doplnku č. 5 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 v znení doplnkov č. 1, 2, 3 a 4 sa navrhované zmeny týkajú dvoch
oblastí:
1. Zmena sa týka zosúladenia ustanovenia § 14 ods. 4 VZN s vyššou právnou normou,
ustanovením § 6 ods. 11 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ,,Obec schvaľuje
návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností o nájme a prenájme
priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorej je zriaďovateľom. Obec
môže poveriť schvaľovaním riaditeľa školy.“
2. Zmena sa týka prvej vety § 24 ods. 2 VZN, kde je suma 1 000,- € nahradená sumou
300,- €. Touto zmenou sa plní opatrenie v súvislosti s pripomienkou hlavného
kontrolóra.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Snina č.
109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina a o určená sadzieb za tento prenájom v znení doplnkov č. 1, 2, 3 a 4.
5. Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Snina spracovali Ing. L. Gičová, vedúca
oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. J. Ihnátová, referentka oddelenia výstavby, ÚP,
ŽP a SP.
Na základe uznesení MsZ v Snine č. 39/2015 zo dňa 26. 02. 2015 mesto Snina v apríli
2015 v súlade s ust. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov začalo proces obstarávania Zmien a doplnkov
č. 6 Územného plánu mesta Snina. Zmeny majú charakter dielčich úprav týkajúcich sa
funkčného využitia jednotlivých pozemkov v k. ú. mesta Snina.
Celý postup obstarávania a prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 6 ÚP bol
uvedený v Správe o postupe obstarávania a prerokovania návrhu s dotknutými obcami,
dotknutým samosprávnym krajom, dotknutými právnickými osobami, s verejnosťou
a s dotknutými orgánmi štátnej správy, ktorú spracoval Ing. Miroslav Rohaľ, odborne
spôsobilá osoba, prostredníctvom ktorej mesto zabezpečovalo obstarávanie Zmien a
doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Snina.
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Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta
Snina.
6. Doplnok č. 1 k VZN č. 117/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina spracovala Ing. D.
Mariničová, vedúca finančného oddelenia. Predkladaný Doplnok č. 1 k VZN
č.117 /2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Snina bol spracovaný v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11
ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona
o odpadoch č. 79/2015 Z. z.. Doplnkom bola navrhovaná úprava § 9 Daň za užívania
verejného priestranstva a § 13 Poplatok.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie Doplnok č. 1 k VZN č. 117/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území mesta Snina.
7. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2016 – 2018 spracovala Ing. D. Mariničová,
vedúca oddelenia finančného. V zmysle § 9 a § 10 zákona o rozpočtových pravidlách
bol rozpočet mesta Snina na roky 2016 – 2018 zostavený v členení na bežný rozpočet,
kapitálový rozpočet a finančné operácie, vrátane programov mesta. V rámci
predkladaného rozpočtu boli zohľadnené vzťahy k rozpočtovým organizáciám v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina. Ide o rozpočty škôl a školských zariadení a
Mestského kultúrneho a osvetového strediska. Vzhľadom na to, že zákon 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách ukladá povinnosť zostaviť na nasledujúce rozpočtové
roky viacročný rozpočet, bol predkladaný na schválenie mestskému zastupiteľstvu aj
viacročný rozpočet mesta na roky 2017 a 2018 s tým, že rozpočet príjmov a výdavkov
na tieto roky nie je záväzný.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2016 – 2018.
8. V závere zasadnutia sa Mgr. P. Hasin, podpredseda komisie školstva, poďakoval
všetkým prítomným členom za aktívnu účasť.

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

