Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 10. 12. 2013
Prítomní:

Mgr. Ľubov Reháková
Mgr. Marta Birková
PaedDr. Ján Marinič
Katarína Valaliková
Svetlana Voláriková

Ospravedlnení:

MUDr. Jozef Homza
PaedDr. Mária Mandzáková

Program:
1. Otvorenie.
2. Doplnok č. 2 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.
3. Oznámenie – pripomienka, ZŠ Ul. 1. mája 12, Snina.
4. Žiadosť o navýšenie rozpočtu na rok 2014 - MŠ Palárikova 1630/29, Snina.
5. 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 členov komisie - MUDr. J. Homzu a PaedDr. M.
Mandzákovú.
2. Doplnok č. 2 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, prednostka
MsÚ a Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva. V tomto kalendárnom roku 2013
boli poskytnuté finančné prostriedky – dotácia pre obce na 5% zvýšenie platových taríf
pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a školských zariadení
a na zvýšenie platov pre nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva
zodpovedajúce úrovni 5% tarifných platov vo výške troch štvrtín celoročne
predpokladaného príjmu. Uvedená dotácia bola poskytnutá na zvýšenie platov
zamestnancov regionálneho školstva financovaných v rámci originálnych kompetencií,
teda aj zamestnancov cirkevných a súkromných subjektov.
Finančné prostriedky boli poskytnuté mestu v I. štvrťroku, II. štvrťroku a III.
štvrťroku 2013. V tomto IV. štvrťroku 2013 neboli ešte doteraz poukázané finančné
prostriedky na účet mesta. V roku 2014 budú finančné prostriedky na zvýšenie platov
zamestnancov regionálneho školstva financovaných v rámci originálnych kompetencií
zahrnuté v podielových daniach. Tento návrh doplnku sa predkladá na základe vládou
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SR avizovaného zvýšenia podielových daní o 2% určených na zabezpečenie zvýšenia
platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školských zariadeniach.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený Doplnok č. 2 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.
3. Oznámenie – pripomienka, ZŠ Ul. 1. mája 12, Snina. Riaditeľ uvedenej školy vo
svojom liste pripomenul finančnú situáciu základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta so zameraním hlavne na ZŠ Ul. 1. mája 12 v Snine. Uskutočňujú sa
posledné úpravy návrhu rozpočtu na kalendárny rok 2014 a posledné úpravy rozpočtu
2013. Podľa vyjadrenia riaditeľa školy je skutočnosť č. 1 – potreba dofinancovania
rozpočtu školy v kalendárnom roku 2013. Skutočnosť č. 2 – nastavenie rozpočtu školy
v kalendárnom roku 2014 na úroveň roku 2013 (za úvahy výšky príspevku
z dohodovacieho konania). Skutočnosť č. 3 – škola do konca júna podľa riaditeľa
uvedenej školy nemá priestor na vykonanie opatrení, ktoré by viedli k úspore fin.
prostriedkov. Dôvodom je ukončenie projektu vzdelávania v mesiaci jún 2014.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie uvedené oznámenie – pripomienku zo ZŠ Ul.
1. mája 12, Snina.
4. Žiadosť o navýšenie rozpočtu na rok 2014 - MŠ Palárikova 1630/29, Snina. Riaditeľka
uvedenej MŠ žiada o navýšenie fin. rozpočtu na rok 2014 na rekonštrukciu
prístupových chodníkov do materskej školy. Dôvodom je nevyhovujúci stav
asfaltových chodníkov, ktoré sú podľa riaditeľky MŠ v dezolátnom stave a sú
nebezpečné ako pre deti a rodičov, tak aj pre zamestnancov a ostatných návštevníkov
MŠ.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva neodporúča schváliť uvedenú žiadosť o navýšenie rozpočtu na rok
2014 pre MŠ Palárikova 1630/29, Snina.

5. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva poďakovala
všetkým prítomným členom komisie za úspešnú spoluprácu v uplynulom roku.
Zároveň zaželala prítomným príjemné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie,
veľa osobných a pracovných úspechov.
Mgr. Ľubov Reháková
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková,
garant komisie

