Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 01. 02. 2018
Prítomní:

Mgr. Peter Hasin
Mária Alušíková
Ing. Štefánia Hríbová, PhD.
PaedDr. Jana Mihóková

Ospravedlnení:

Mgr. Ľubov Reháková
Mgr. Marta Birková
PaedDr. Ján Marinič

Pozvaná:

Ing. Daniela Galandová

Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh VZN č. /2018 o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste
Snina prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov mesta.
3. Doplnok č. 6 k VZN mesta Snina č. 115/2012 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. Stanovisko k - Žiadosť o súhlas mesta Snina so zriadením elokovaných pracovísk
Súkromnej ZUŠ – A. Smolák, akademický maliar.
5. Rôzne.
6. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvoril a viedol Mgr. P. Hasin,
podpredseda komisie. Pozdravil všetkých prítomných na zasadnutí a ospravedlnil
neprítomných členov. Zároveň privítal Ing. D. Galandovú, poslankyňu MsZ v Snine.
Skonštatoval, že komisia je uznášania schopná a zasadnutie komisie sa bude riadiť
uvedeným programom.
2. Návrh VZN č. /2018 o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste
Snina prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov mesta spracovala Ing. D. Galandová,
poslankyňa MsZ v Snine. Prítomných oboznámila s uvedeným návrhom, ktorý pri
spracovávaní vychádzal už z jestvujúcich praktických príkladov a schválených
obdobných nariadení v SR (Stupava, Zlaté Moravce, Sečovce a ďalšie). Návrh
nariadenia je modernou právnou normou na úrovni mestskej samosprávy, ktorá
upravuje spôsob realizácie zhromaždenia obyvateľov mesta a tým umožňuje aktívne
zapojenie obyvateľov mesta do správy verejných vecí ako jednu z priamych foriem
tejto účasti, ktorého účelom je posilnenie účasti občianskej verejnosti na rozhodovaní
o veciach samosprávnych týkajúcich sa mesta Snina, a to formou prerokovania
základných záležitostí týkajúcich samosprávy mesta prostredníctvom inštitútu
zhromaždenia obyvateľov mesta.
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Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie predložený Návrh VZN č. /2018 o podmienkach
uskutočňovania územnej samosprávy v meste Snina prostredníctvom zhromaždenia
obyvateľov mesta.
3. Doplnok č. 6 k VZN mesta Snina č. 115/2012 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, PhD.,
prednostka MsÚ, Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva a regionálneho rozvoja a
Ing. G. Nemčíková, referentka oddelenia finančného.
Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva a regionálneho rozvoja informovala
prítomných o uvedenom návrhu doplnku, ktorý sa predkladá v zmysle Nariadenia
vlády SR č. 359/2017 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2018 a ktorým sa
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme (v školách a školských zariadeniach sú to nepedagogickí
zamestnanci) a tiež z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy. Zároveň sú v uvedenej
výške dotácie zohľadnené finančné prostriedky, ktoré sa v roku 2017 poskytovali
materským školám ako nenormatívne na úhradu výpadku príjmov zo školného za deti
v hmotnej núdzi.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta
Snina č. 115/2012 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. Stanovisko k - Žiadosť o súhlas mesta Snina so zriadením elokovaných pracovísk
Súkromnej ZUŠ – A. Smolák, akademický maliar. Mgr. J. Miková, referentka útvaru
školstva a regionálneho rozvoja oboznámila prítomných členov komisie o uvedenej
žiadosti. Žiadateľ A. Smolák, zriaďovateľ SZUŠ, požiadal listom zo dňa 10. 01. 2018
MsÚ v Snine o súhlas mesta Snina so zriadením elokovaných pracovísk SZUŠ. SZUŠ,
Česká 2628/9, Snina bola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR s termínom
začatia činnosti od 01. 09. 2004, v ktorej je zriadený výtvarný odbor. Zriaďovateľom
uvedenej SZUŠ je Andrej Smolák, akademický maliar. V tomto školskom roku
2017/2018 navštevuje SZUŠ 321 žiakov, z toho je 309 žiakov do 15 rokov. V zmysle
§ 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve žiada
o súhlas mesto Snina o zaradenie elokovaných pracovísk ako súčastí Súkromnej
základnej umeleckej školy, Česká 2628/9, Snina do siete škôl a školských zariadení
SR od 01. 09. 2018.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú Žiadosť o súhlas mesta Snina so
zriadením elokovaných pracovísk Súkromnej ZUŠ – A. Smolák, akademický
maliar.
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5. Rôzne.
Členovia komisie školstva nemali žiadne pripomienky, podnety alebo návrhy.
6. V závere zasadnutia sa Mgr. Peter Hasin, podpredseda komisie, poďakoval
všetkým prítomným členom za aktívnu účasť.
Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková
garant komisie
Mgr. Peter Hasin
podpredseda komisie

