Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 21. 03. 2011

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie.
2. VZN č..../2011 o vydávaní karty obyvateľa mesta Snina.
3. Doplnok č. 4 k VZN mesta Snina č. 73/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebnými odpadmi a priemyselnými odpadmi.
4. Stanovisko k ţiadosti ZŠ P. O. Hviezdoslava o finančný príspevok na odstránenie
havarijného stavu.
5. Návrh koncepcie školstva v meste Snina.
6. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Komisia školstva pri MsZ v Snine na svojom zasadnutí prerokovala tieto materiály:
2. VZN č..../2011 o vydávaní karty obyvateľa mesta Snina vypracovala Ing. J. Rosičová,
prednostka MsÚ v Snine.
Na základe prerokovania VZN č..../2011 o vydávaní karty obyvateľa mesta Snina
predloţila predsedníčka komisie návrh na uznesenie.
Hlasovanie členov Komisie školstva pri MsZ v Snine:
Počet členov:
Prítomných:
Za:
Proti:
Zdrţal sa:

7
6
6
0
0

Komisia školstva prijala uznesenie č. 03/2011: Komisia odporúča rozšíriť toto navrhované
VZN o podujatia, akcie konané v areáli RO – Rybníky.
3. Doplnok č. 4 k VZN mesta Snina č. 73/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebnými odpadmi a priemyselnými odpadmi. Tento doplnok vypracovalo
oddelenie výstavby, ÚP, ŢP a SP MsÚ v Snine.
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Na základe prerokovania Doplnku č. 4 k VZN mesta Snina č. 73/2004 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a priemyselnými odpadmi
predloţila predsedníčka komisie návrh na uznesenie.
Hlasovanie členov Komisie školstva pri MsZ v Snine:
Počet členov:
Prítomných:
Za:
Proti:
Zdrţal sa:

7
6
6
0
0

Komisia školstva prijala uznesenie č. 04/2011: Komisia súhlasí s Doplnkom č. 4 k VZN
mesta Snina č. 73/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a priemyselnými odpadmi.
4. Stanovisko k ţiadosti ZŠ P. O. Hviezdoslava o finančný príspevok na odstránenie
havarijného stavu. Riaditeľstvo školy ţiada o poskytnutie financií vo výške 65 510,- € na
odstránenie havarijného stavu v suteréne objektu starej budovy školy – zatekanie vody.
Na základe prerokovania ţiadosti ZŠ P. O. Hviezdoslava o finančný príspevok na
odstránenie havarijného stavu predloţila predsedníčka komisie návrh na uznesenie.
Hlasovanie členov Komisie školstva pri MsZ v Snine:
Počet členov:
Prítomných:
Za:
Proti:
Zdrţal sa:

7
6
6
0
0

Komisia školstva prijala uznesenie č. 05/2011: Komisia odporúča:
1.Vyhodnotiť váţnosť stavu predmetného objektu a s nimi spojenú výšku finančných
prostriedkov.
2. Riešiť danú ţiadosť cez Krajský školský úrad v Prešove v zmysle Smernice č. 8/2011.
5. Členovia komisie školstva navrhujú doplniť do Návrhu koncepcie školstva v meste
Snina:
Mgr. Ľ. Reháková – vyuţívať sluţby cez aktivačnú činnosť.
PaedDr. J. Marinič – doplniť slabé stránky na ZŠ Ul. 1. mája a ZŠ Študentská.
S. Voláriková – v materskej škole, v špeciálnej triede je veľmi potrebná
rehabilitačná sestra.
K. Valaliková – doriešiť otázku financovania originálnych kompetencií.
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6. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva poďakovala
všetkým prítomným členom komisie za aktívny prístup a prácu.

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

