Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 28. 11. 2017
Prítomní:

Mgr. Ľubov Reháková
Mgr. Peter Hasin
Mária Alušíková
Mgr. Marta Birková
Ing. Štefánia Hríbová, PhD.
PaedDr. Ján Marinič
PaedDr. Jana Mihóková

Program:
1. Otvorenie.
2. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 137/2017 o určení pravidiel predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Snina.
3. Doplnok č. 5 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1, 2, 3 a 4.
4. Doplnok č. 2 k VZN č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina.
5. Žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov – riešenie havarijnej situácie v ZŠ
P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/20, Snina.
6. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov - ZŠ P. O. Hviezdoslava,
Hviezdoslavova 985/20, Snina.
7. Rôzne.
8. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľubov Reháková,
predsedníčka komisie. Pozdravila prítomných členov komisie a zároveň ich
oboznámila s programom zasadnutia.
2. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 137/2017 o určení pravidiel predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Snina vypracoval JUDr. J. Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb. Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka
komisie, oboznámila prítomných o návrhu Doplnku č. 1 k VZN mesta Snina
č. 137/2017 o určení pravidiel predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta Snina sa navrhovaná zmena týka prevádzkového času reštaurácií a podobných
zariadení. Doplnkom sa ruší rajonizácia a rozdielna dĺžka prevádzkového času
a zavádza sa jednotná dĺžka pre celé územie mesta Snina. Touto zmenou sa vyhovie
niektorým prevádzkam mimo centra tak, aby mali rovnakú možnosť ako prevádzky
v zóne centrum. Reálne sa to týka troch prevádzok.
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Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta
Snina č. 137/2017 o určení pravidiel predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území mesta Snina.
3. Doplnok č. 5 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1, 2, 3 a 4 vypracoval JUDr. J. Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Predsedníčka komisie informovala, že v uvedenom doplnku sa navrhované zmeny
týkajú dvoch oblastí. Prvá oblasť sa týka úpravy sadzieb resp. poplatkov za vecné
bremená. O tejto zmene bolo na pôde MsZ viackrát diskutované zo strany poslancov.
Zmena spočíva v tom, že sa znižuje sadzba pre právnické osoby a pre fyzické sa
zrušuje poplatok. Druhá úprava súvisí s protestom prokurátora proti čl. 27 Obchodné
spoločnosti, kde prokurátor napadá výkon Valného zhromaždenia všetkými
poslancami a tak nadväzuje na protokol NKÚ, ktorý prvý upozornil na nesúlad so
zákonom. Zistenie NKÚ úrad dal preveriť ešte na prokuratúru, ktorá potvrdila, že VZ
mestských obchodných spoločností v zmysle platnej legislatívy má vykonávať iba
štatutár (tak tomu bolo aj v minulosti t. j. primátor mesta).
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
v znení doplnkov č. 1, 2, 3 a 4.
4. Doplnok č. 2 k VZN č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina spracovali Ing. J. Rosičová, PhD., prednostka MsÚ v Snine
a Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva.
Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva, poinformovala prítomných o uvedenom
doplnku. Doplnok sa predkladá na základe požiadaviek riaditeľov základných a
materských škôl a vedúcich školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Snina, ktoré navrhujú potrebu úpravy príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni s cieľom zabezpečiť kvalitu stravovania v školských jedálňach pre
deti v materských a základných školách. Hlavným dôvodom zvýšenia uvedeného
príspevku je nárast cien potravín za ostatné roky a najmä v poslednom období.
Školské jedálne by tak mohli nakupovať kvalitnejšie potraviny.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh Doplnku č. 2 k VZN
č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
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spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Snina.
5. Žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov – riešenie havarijnej situácie v ZŠ
P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/20, Snina.
Mgr. J. Skrip, riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava, požiadal o poskytnutie fin. prostriedkov
vo výške 80 966,- € nevyhnutných na riešenie havarijného stavu strechy na
Elokovanom pracovisku na Ul. 1. mája v Snine – objekt SO 06 – Stravovanie a dielne,
SO 01 – Vedenie školy. Ide o havarijný stav objektov, ktorý je nevyhnutné riešiť, aby
nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia žiakov a personálu školy a tiež k ohrozeniu
chodu školy.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov – riešenie havarijnej situácie v ZŠ P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova
985/20, Snina.
6. Žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov - ZŠ P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova
985/20, Snina.
Riaditeľ menovanej ZŠ požiadal o poskytnutie fin. prostriedkov vo výške 4 760,- € na
vyplatenie odstupného v súlade s Kolektívnou zmluvou zo dňa 05.05.2015 podpísanou
PaedDr. E. Štofíkom a ZOOZ, 1. mája, Snina pre zamestnancov elokovaného
pracoviska končiacich pracovný pomer podľa § 63 ods. 1 písm. b), o ktoré je navýšené
odstupné oproti Kolektívnej zmluve platnej pre ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva neodporúča schváliť predloženú žiadosť o poskytnutie fin.
prostriedkov pre ZŠ P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/20, Snina.
6. Rôzne.
Členovia komisie školstva nemali žiadne pripomienky, podnety alebo návrhy.
7. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva, poďakovala
všetkým prítomným členom za aktívnu účasť.

Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková
garant komisie

Mgr. Ľubov Reháková
predseda komisie

