Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 27. 10. 2014
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. Programový rozpočet mesta Snina na roky 2015 – 2017.
3. Žiadosť o navýšenie fin. prostriedkov nenormatívnych – MŠ Budovateľská 2205/12,
Snina.
4. Žiadosť o navýšenie fin. prostriedkov nenormatívnych – MŠ Budovateľská 2205/12,
Snina.
5. Žiadosť o poskytnutie nenormatívneho príspevku na výmenu okien – MŠ Duk.
hrdinov 2078/13, Snina.
6. Žiadosť o navýšenie rozpočtu – odchodné – MŠ Kukučínova 2544/7, Snina.
7. Vyhodnotenie činnosti komisie školstva za uplynulé roky.
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 člena komisie - MUDr. J. Homzu.
2. Programový rozpočet mesta Snina na roky 2015 – 2017 spracovala Ing. D. Mariničová,
vedúca oddelenia finančného. Návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017 bol spracovaný
v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v súlade so zákonom
NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, so zákonom
NR SR č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, s opatrením MF SR
č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie a v súlade s novou vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej
republiky č. 257/2014 z 18. septembra 2014.
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Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený Programový rozpočet mesta Snina na
roky 2015 – 2017.
3. Žiadosť o navýšenie nenormatívnych fin. prostriedkov – MŠ Budovateľská 2205/12,
Snina. Riaditeľka uvedenej MŠ požiadala o navýšenie nenormatívnych fin.
prostriedkov na úhradu opravy havarijného stavu vodovodného potrubia. Celá
investícia predstavuje sumu 3 360,11 €, z toho výkopové práce malým bagrom –
115,20 €, úhrada za „stratenú“ – uniknutú vodu 1 603,11 €, doplatok za opravu
schodov – 1 641,80 €.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú žiadosť o navýšenie nenormatívnych
fin. prostriedkov pre MŠ Budovateľská 2205/12, Snina.
4. Žiadosť o navýšenie fin. prostriedkov nenormatívnych – MŠ Budovateľská 2205/12,
Snina. Riaditeľka uvedenej MŠ požiadala o navýšenie nenormatívnych fin.
prostriedkov na úhradu opravy havarijného stavu kanalizácie. Predpokladaná investícia
predstavuje sumu vo výške 3 970,- €.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú žiadosť o navýšenie nenormatívnych
fin. prostriedkov pre MŠ Budovateľská 2205/12, Snina.
5. Žiadosť o poskytnutie nenormatívneho príspevku na výmenu okien – MŠ Duk. hrdinov
2078/13, Snina. Mgr. Z. Kapáková, riaditeľka materskej školy predložila žiadosť
o poskytnutie nenormatívneho príspevku na výmenu okien vo výške 1 500,- € z dôvodu
šetrenia energie.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť a zapracovať predloženú žiadosť o poskytnutie
nenormatívneho príspevku na výmenu okien pre MŠ Duk. hrdinov 2078/13, Snina do
najbližšej zmeny rozpočtu mesta.
6. Žiadosť o navýšenie rozpočtu – odchodné – MŠ Kukučínova 2544/7, Snina. Mgr. K.
Varšová, riaditeľka uvedenej materskej školy požiadala o navýšenie rozpočtu o sumu
vo výške 1 779,- €, ktorá bude použitá na vyplatenie odchodného pre zamestnanca
odchádzajúceho do dôchodku.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva neodporúča schváliť predloženú žiadosť o navýšenie rozpočtu –
odchodné pre MŠ Kukučínova 2544/7, Snina.
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7. Vyhodnotenie činnosti komisie školstva za uplynulé roky. Mgr. Ľ. Reháková,
predsedníčka komisie veľmi pozitívne ohodnotila prácu všetkých členov komisie
školstva. Vyjadrila presvedčenie, že komisia školstva na začiatku obdobia nastavila
dobre pravidlá - kritériá financovania, výsledkom čoho boli vykonané mnohé
rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach. Komisia sa snažila počas celého
obdobia svedomito a čestne plniť všetky úlohy a prehodnotiť žiadosti predložené na
komisiách.
8. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva poďakovala
všetkým prítomným členom komisie za aktívnu prácu a konštruktívne pripomienky
predložené na komisiách.

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

