Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 04. 06. 2013
Prítomní:

Mgr. Ľubov Reháková
Mgr. Marta Birková
PaedDr. Mária Mandzáková
Svetlana Voláriková

Ospravedlnení:

MUDr. Jozef Homza
PaedDr. Ján Marinič
Katarína Valaliková

Program:
1. Otvorenie.
2. VZN č..../2013 o verejnom poriadku na území mesta Snina.
3. Žiadosť ZŠ P. O. Hviezdoslava o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške
3 644,-€.
4. Žiadosť ZŠ P. O. Hviezdoslava o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške
6 000,-€.
5. Žiadosť MŠ Palárikova o dofinancovanie finančných prostriedkov na rok 2013 –
kreditové príplatky.
6. Žiadosť MŠ Čs. armády o dofinancovanie finančných prostriedkov na rok 2013 –
kreditové príplatky.
7. Návrh Mestskej školskej rady v Snine na určenie výšky príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni.
8. 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 členov komisie a oboznámila ich s nasledujúcim programom.
2. VZN č..../2013 o verejnom poriadku na území mesta Snina bolo vypracované JUDr. J.
Paľovčíkom, vedúcim oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Predchádzajúce VZN bolo zrušené na základe protestu prokurátora, z uvedeného
dôvodu je predložený nový návrh VZN. Predloženým návrhom sa rieši problematika
verejného poriadku v niekoľkých oblastiach ako napr.: predaj, podávanie a požívanie
alkoholických nápojov, obmedzenie a zákaz fajčenia, čistenie verejných priestranstiev
a chodníkov, vylepovanie plagátov na verejných priestranstvách, vykonávanie
ohňostrojných prác a používanie pyrotechnických výrobkov, dodržiavanie verejného
poriadku.
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Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh VZN č..../2013 o verejnom
poriadku na území mesta Snina.
3. Žiadosť ZŠ P. O. Hviezdoslava o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške
3 644,-€.
Riaditeľstvo uvedenej ZŠ požiadalo o poskytnutie fin. prostriedkov na
zakúpenie umývadiel, WC a pisoárov vo výške 3 644,- €. V žiadosti je uvedené, že
WC pre nižší stupeň žiakov sú zastaralé a hygienicky nevyhovujúce, preto je potrebné
ich zrekonštruovať. ZŠ použije požadovanú sumu iba na zakúpenie materiálu, práce
spojené s rekonštrukciou si urobia svojpomocne
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú žiadosť ZŠ
o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 3 644,-€.

P. O. Hviezdoslava

4. Žiadosť ZŠ P. O. Hviezdoslava o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške
6 000,-€.
Riaditeľstvo uvedenej ZŠ požiadalo o poskytnutie fin. prostriedkov na
zakúpenie vybavenia (príbory, taniere, polievkové misy, naberačky, poháre) do
školskej jedálne pre cudzích stravníkov.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú žiadosť ZŠ P. O. Hviezdoslava
o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 50% z požadovanej sumy.
5. Žiadosť MŠ Palárikova o dofinancovanie finančných prostriedkov na rok 2013 –
kreditové príplatky.
Riaditeľka uvedenej MŠ žiada o dofinancovanie fin. prostriedkov na rok 2013
– kreditové príplatky vo výške 2 231,- € pre pedagogické zamestnankyne MŠ.
V zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pedagogickému zamestnancovi a
odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti
profesijným rozvojom v kariérovom systéme podľa osobitného predpisu patrí
kreditový príplatok v sume 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do
ktorej je zaradený, a to za každých 30 kreditov, najviac však za 60 kreditov získaných
podľa podmienok a v lehote určenej osobitným predpisom.
Kreditový príplatok zamestnávateľ prizná na dobu platnosti priznaného kreditu
podľa osobitného predpisu.
Prostredníctvom ObÚ v Prešove sú financované kreditové príplatky len pre
prenesené kompetencie, teda pre základné školy. Materská škola je originálnou
kompetenciou zriaďovateľa, t.j. sú financované prostredníctvom podielových daní.
Z tohto dôvodu riaditeľka MŠ žiada dofinancovanie fin. prostriedkov na kreditové
príplatky.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú žiadosť MŠ Palárikova
o dofinancovanie finančných prostriedkov na rok 2013 – kreditové príplatky.
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6. Žiadosť MŠ Čs. armády o dofinancovanie finančných prostriedkov na rok 2013 –
kreditové príplatky.
Riaditeľka uvedenej MŠ žiada o dofinancovanie fin. prostriedkov na rok 2013
– kreditové príplatky vo výške 1 225,- € pre pedagogické zamestnankyne MŠ.
V zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pedagogickému zamestnancovi a
odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti
profesijným rozvojom v kariérovom systéme podľa osobitného predpisu patrí
kreditový príplatok v sume 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do
ktorej je zaradený, a to za každých 30 kreditov, najviac však za 60 kreditov získaných
podľa podmienok a v lehote určenej osobitným predpisom.
Kreditový príplatok zamestnávateľ prizná na dobu platnosti priznaného kreditu
podľa osobitného predpisu.
Prostredníctvom ObÚ v Prešove sú financované kreditové príplatky len pre
prenesené kompetencie, teda pre základné školy. Materská škola je originálnou
kompetenciou zriaďovateľa, t.j. sú financované prostredníctvom podielových daní.
Z tohto dôvodu riaditeľka MŠ žiada dofinancovanie fin. prostriedkov na kreditové
príplatky.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú žiadosť MŠ Čs. armády
o dofinancovanie finančných prostriedkov na rok 2013 – kreditové príplatky.
7. Návrh Mestskej školskej rady v Snine na určenie výšky príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Mestská školská rada na svojom zasadnutí dňa 16.05.2013 navrhla
zriaďovateľovi pripraviť zmenu VZN č. 90/2008 o určení výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina v znení doplnku č. 1, č. 2 a č. 3, ktorá sa
týka príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni. Príspevok na režijné
náklady je potrebný z dôvodu, že rozpočty školských jedální nepokrývajú všetky
skutočné náklady. Tento príspevok by bol určený na nákup materiálno-technického
vybavenia školskej jedálne, na opravy a údržby školských jedální a tiež na výdavky
spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania.
Mestská školská rada navrhuje zvýšenie na úhradu režijných nákladov
v školskej jedálni pre zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka, zamestnanca a cudzieho
dospelého stravníka vo výške 1,- € mesačne, čo predstavuje 0,05 € na 1 hlavné jedlo.
Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
umožňuje, aby zriaďovateľ vo všeobecne záväznom nariadení určil okrem výšky
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov (náklady na nákup potravín v školskej
jedálni sa nateraz nemenia) aj výšku príspevku na režijné náklady (§140 ods. 10
zákona č. 245/2008)
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť Návrh Mestskej školskej rady v Snine na určenie
výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni.
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8. 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

