Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 13. 06. 2018 o 15.00 hod.
Prítomní:

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

Ospravedlnené:

PaedDr. Jana Mihóková
Mária Alušíková do 15.30 hod.

Program:
1. Otvorenie.
2. Žiadosť o nenormatívne fin. prostriedky (zabezpečovací systém) – MŠ, Ul.
Budovateľská 2205/12, Snina.
3. Žiadosť o preplatenie fin. nákladov – predloženie (oprava strechy) – MŠ Perečínska
2546/23, Snina.
4. Žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov (odstupné) – ZŠ P. O. Hviezdoslava,
Hviezdoslavova 985/20, Snina.
5. Žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov (zakúpenie škrabky na zemiaky) – ZŠ P. O.
Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/20, Snina.
6. Žiadosť o schválenie nenormatívnych fin. prostriedkov (kamerový systém) - MŠ, Ul.
Budovateľská 2205/12, Snina.
7. Žiadosť o súhlas mesta k zaradeniu súkromného centra pedagogicko–psychologického
poradenstva a prevencie do siete škôl a školských zariadení – PaedDr. Jana Mihóková,
1. mája 2056/8, Snina.
8. Žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov (oprava kanalizácie) - ZŠ P. O. Hviezdoslava,
Hviezdoslavova 985/20, Snina.
9. Žiadosť o dofinancovanie elokovaného pracoviska - ZŠ P. O. Hviezdoslava,
Hviezdoslavova 985/20, Snina.
10. Dofinancovanie výdavkov na základe prepočtu normatívnych prostriedkov – MŠ Čs.
armády 1590/1, Snina.
11. Výzva na vykonanie racionalizačných opatrení na zabezpečenie vyrovnaného
hospodárenia ZŠ P. O. Hviezdoslava.
12. Záverečný účet mesta Snina za rok 2017.
13. Rôzne.
14. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľ. Reháková,
predsedníčka komisie. Pozdravila všetkých prítomných na zasadnutí a ospravedlnila
neprítomnú členku. Skonštatovala, že komisia je uznášania schopná a zasadnutie
komisie sa bude riadiť uvedeným programom.

2

2. Žiadosť o nenormatívne fin. prostriedky.
A. Lovičová, riaditeľka MŠ, Ul. Budovateľská 2205/12, Snina, požiadala o nenormatívne
fin. prostriedky na zabezpečovací systém v priestoroch MŠ, ktorý je poruchový a
v súčasnosti neplní svoj účel.
Hlasovanie:
Za:
0
Proti:
2
Zdržal sa:
3
Komisia školstva neodporúča schváliť predloženú žiadosť o nenormatívne fin.
prostriedky.
3. Žiadosť o preplatenie fin. nákladov.
J. Filakovská, riaditeľka MŠ Perečínska 2546/23, Snina, požiadala o preplatenie fin.
nákladov na uhradenie faktúry za opravu strechy z dôvodu zatekania do budovy
materskej školy na chodbách, v šatniach a v spálni na poschodí.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú žiadosť o preplatenie fin.
prostriedkov.
4. Žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov.
Mgr. J. Skrip, riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/20, Snina, požiadal
o poskytnutie fin. prostriedkov na vyplatenie 5-mesačného odstupného v súlade
s Kolektívnou zmluvou zo dňa 05.05.2015.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú žiadosť o poskytnutie fin.
prostriedkov na odstupné.
5. Žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov.
Mgr. J. Skrip, riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/20, Snina, požiadal
o poskytnutie fin. prostriedkov na zakúpenie škrabky na zemiaky z dôvodu, že
pôvodná škrabka sa stala nefunkčnou (zlyhanie motora). Uvedené zariadenie je
nevyhnutnou súčasťou školskej jedálne.
Hlasovanie:
Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú žiadosť o poskytnutie fin.
prostriedkov na zakúpenie škrabky na zemiaky.
6. Žiadosť o schválenie nenormatívnych fin. prostriedkov.
A. Lovičová, riaditeľka MŠ, Ul. Budovateľská 2205/12, Snina, požiadala zriaďovateľa
o pridelenie nenormatívnych fin. prostriedkov na kamerový systém. MŠ sa už
niekoľko rokov zápasí s obrovským problémom – vandalizmom na školskom dvore.
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Hlasovanie:
Za:
1
Proti:
0
Zdržal sa:
5
Komisia školstva neodporúča schváliť predloženú žiadosť a navrhuje riešiť kamerový
systém v materských školách komplexne. Zároveň odporúča spolufinancovanie
jednotlivých žiadateľov.
7. Žiadosť o súhlas mesta k zaradeniu súkromného centra pedagogicko–psychologického
poradenstva a prevencie do siete škôl a školských zariadení SR.
PaedDr. Jana Mihóková, 1. mája 2056/8, Snina, požiadala MsÚ v Snine o súhlas
k zaradeniu súkromného centra pedagogicko–psychologického poradenstva
a prevencie do siete škôl a školských zariadení SR v zmysle § 16 písm. l) zákona č.
596/2003.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú žiadosť o súhlas mesta k zaradeniu
súkromného centra pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie do siete
škôl a školských zariadení SR.
8. Žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov.
Mgr. J. Skrip, riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/20, Snina, požiadal
o poskytnutie fin. prostriedkov na úhradu faktúry podielu na výdavkoch vynaložených
na odstránenie havarijného stavu kanalizačnej prípojky, ktorej je Elokované
pracovisko, 1. mája 12 Snina spoluúžívateľom.
Hlasovanie:
Za:
4
Proti:
1
Zdržal sa:
1
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú žiadosť o poskytnutie fin.
prostriedkov.
9. Žiadosť o dofinancovanie elokovaného pracoviska.
Mgr. J. Skrip, riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/20, Snina, požiadal
o fin. prostriedky na dofinancovanie prevádzkových nákladov elokovaného pracoviska
za školský rok 2017/2018.
Hlasovanie:
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa:
6
Komisia školstva neodporúča schváliť predloženú žiadosť o dofinancovanie
elokovaného pracoviska.
10. Dofinancovanie výdavkov na základe prepočtu normatívnych prostriedkov.
Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva a regionálneho rozvoja, oboznámila
prítomných členov komisie o zvýšení výdavkov pre MŠ Čsl. armády 1590/1, Snina na
základe prepočtu normatívnych prostriedkov na integrované deti so syndrómom
autizmu, nakoľko v pôvodnom rozpočte tieto deti neboli zohľadnené. Tieto deti boli
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zapísané vo Výkaze o materskej škole Škol 1 – 01, ale pôvodný rozpočet bol
prepočítavaný podľa počtu detí zapísaných vo výkaze Škol 4 – 01.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Komisia školstva odporúča schváliť dofinancovanie výdavkov na základe prepočtu
normatívnych prostriedkov.
11. Výzva na vykonanie racionalizačných opatrení na zabezpečenie vyrovnaného
hospodárenia ZŠ P. O. Hviezdoslava.
Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva a regionálneho rozvoja, informovala
prítomných o uvedenej výzve. Mesto Snina, ako zriaďovateľ ZŠ P. O. Hviezdoslava,
vyzvalo dňa 29.05.2018 ZŠ o vykonanie maximálnych racionalizačných opatrení na
zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia ZŠ P. O. Hviezdoslava z dôvodu
nepriaznivého vývoja hospodárenia a narastajúcich záväzkov, najmä na úhrady
dodávok tepla. Navrhované racionalizačné opatrenia mesto žiada predložiť v termíne
do 11.06.2018 z dôvodu, aby prípadná výpovedná lehota zamestnancov mohla plynúť
od 01.07.2018.
Mgr. J. Miková oboznámila prítomných členov komisie, že Mgr. J. Skrip, riaditeľ ZŠ
P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/20, Snina doručil dňa 07.06.2018 na MsÚ,
útvar školstva a regionálneho rozvoja, Koncepčný návrh na organizáciu školského
roka 2018/2019, predbežnú organizáciu šk. roka, personálnu pripravenosť,
kvantitatívny stav žiakov, priestorové kapacity kmeňovej školy, počty žiakov
v triedach, zníženie počtu zamestnancov.
Členovia komisie sa zhodli v názore, že navrhované predložené opatrenia zo strany
riaditeľa školy nie sú dostačujúce, takže navrhujú vykonať dôraznejšie a prísnejšie
opatrenia na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie predloženú Výzvu na vykonanie racionalizačných
opatrení na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia ZŠ P. O. Hviezdoslava.
12. Záverečný účet mesta Snina za rok 2017 spracovala Ing. D. Mariničová, vedúca
finančného oddelenia v spolupráci s vedúcimi oddelení MsÚ a pracovníkmi MKOS, za
školstvo Ing. G. Nemčíková.
Mesto Snina spracovalo údaje o hospodárení za rok 2017 do záverečného účtu mesta
Snina v zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť Záverečný účet mesta Snina za rok 2017.
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13. Rôzne.
Členovia komisie školstva nemali žiadne pripomienky, podnety alebo návrhy.
14. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľubov Reháková, predsedníčka komisie, poďakovala
všetkým prítomným členom za aktívnu účasť a zaželala všetkým členom komisie
krásne dva mesiace oddychu, leto plné pohody a nezabudnuteľných zážitkov.
Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková
garant komisie
Mgr. Ľubov Reháková
predseda komisie

