Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 6. 12. 2012

Prítomní:

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

Program:
1. Otvorenie.
2. VZN č.../2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Snina.
3. VZN č.... / 2012 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. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2013 – 2015.
5. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov – ZŠ P. O. Hviezdoslava,
Hviezdoslavova 985/20.
6. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov - ZŠ Študentská 1446/9.
7. Rôzne.
8. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľ. Reháková,
predsedníčka komisie a pozdravila všetkých prítomných členov komisie.
2. VZN č.../2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Snina spracovala Ing. D. Mariničová, vedúca oddelenia finančného.
Predkladané VZN č.... /2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Snina je 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 a 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.
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Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie návrh VZN č.../2012 o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina.
3. VZN č.... / 2012 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
spracovali: Ing. J. Rosičová, prednostka MsÚ, Mgr. Eva Mihaliková, referentka útvaru
školstva, Mgr. Jaroslava Miková, referentka útvaru školstva.
Predkladaný návrh predstavuje nové všeobecne záväzné nariadenie 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.
V zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určí
obec všeobecne záväzným nariadením podrobnosti financovania základných umeleckých
škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení, lehotu na predloženie údajov,
podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a
školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu, výšku finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej
školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského
stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo
doplnkové jedlo a deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky.
Dôvodom predloženia tohto návrhu je novela zákona č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uvedeným zákonom bol oproti doteraz platnej legislatíve zmenený najmä zber údajov na
účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam. Na prideľovanie výnosu
dane pre centrá voľného času sa použije iba údaj o počte obyvateľov obce od päť rokov
veku do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce a na žiakov základnej umeleckej
školy v individuálnej forme aj skupinovej forme od troch rokov veku do 25 rokov veku a pri
súkromných a cirkevných školách iba do dovŕšenia 15 rokov veku.
Navrhovaná výška dotácie na kalendárny rok 2013 je spracovaná na základe očakávaného
vývoja výnosu dane z príjmov poukazovaného samospráve zo štátneho rozpočtu v roku
2013 po zapracovaní všetkých legislatívnych zmien účinných od 1. januára 2013 a
pripravovanej novely nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z
príjmov územnej samospráve.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie návrh VZN č.... / 2012 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. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2013 – 2015 spracovala Ing. D. Mariničová, vedúca
oddelenia finančného.
Návrh rozpočtu na roky 2013 - 2015 je spracovaný v súlade s § 9 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle § 9 a § 10 zákona o
rozpočtových pravidlách je rozpočet mesta Snina na roky 2013 - 2015 zostavený v členení
na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, vrátane programov mesta.
V rámci predkladaného rozpočtu sú zohľadnené vzťahy k rozpočtovým organizáciám v
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zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina. Ide o rozpočty škôl a školských zariadení a
Mestského kultúrneho a osvetového strediska.

Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2013 – 2015.
5. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov – ZŠ P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova
985/20.
Žiadateľ- Mgr. J. Skrip, riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/20 žiada
o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 6 000,-€ z dôvodu nevyhnutných opráv na
budove školy (šatne pri telocvični a okapový chodník okolo telocvične). Uvedené opravy
boli nutné z hygienických a bezpečnostných dôvodov.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva neschvaľuje žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ P. O.
Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/20.
6. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov - ZŠ Študentská 1446/9.
Žiadateľ – riaditeľstvo ZŠ žiada o poskytnutie finančných prostriedkov na:
a) Odstránenie zamákania v suteréne budovy.
Odôvodnenie: Aj po rekonštrukčných prácach na budove školy dochádza k tomu, že
vplyvom spodných vôd vlhne murivo vo vnútorných suterénnych priestoroch školy. Po
konzultácii so stavebnými odborníkmi sú možné dve riešenia, a to vykopanie šachty, jej
pripojenie na vonkajšiu kanalizáciu a odčerpávanie spodnej vody čerpadlom alebo
prerezanie zatekajúcich častí muriva a ich vyplnenie izolačným materiálom. Odhadované
náklady sú 7.000 – 8.000 eur.
b) Oprava fasády na štíte školy.
Odôvodnenie: Po rekonštrukcii budovy školy došlo na jar roku 2012 k odlúpeniu časti
fasády na štíte budovy školy. Odhadované náklady na obnovenie fasády vrátane lešenia,
ktoré je potrebné k týmto prácam nevyhnutne postaviť, sú cca 7.000 eur.
c) Výmena podlahovej krytiny (linolea) v triedach budovy ŠKD.
Odôvodnenie: Je potrebné vymeniť podlahové krytiny v 3 triedach budovy ŠKD z dôvodu
veľkej opotrebovanosti. Odhadované náklady sú 6.000 eur.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ
Študentská 1446/9.
7. V rôznom - Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva informovala prítomných
členov o pripomienkach zo zasadnutia Rady školy pri CVČ, Kukučínova 2544/7, Snina. Ing.
L. Mihók, riaditeľ CVČ Kukučínova 2544/7 predložil pripomienky týkajúce sa podpory
financovania škôl v roku 2012, navýšenie ich rozpočtu o čiastku na prevádzkové náklady
spojené s činnosťou záujmových útvarov CVČ, o riešenie spolupráce dotknutých škôl
ohľadom využívania priestorov škôl (učebne, telocvične) pre činnosť záujmových útvarov
CVČ v roku 2013.
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8. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva poďakovala
všetkým prítomným členom komisie za účasť a zaželala príjemné prežitie vianočných
sviatkov.

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

