Zá p isn ic a
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 21. 06. 2017
Prítomní:

Mgr. Ľubov Reháková
Mgr. Peter Hasin
Mgr. Marta Birková
PaedDr. Ján Marinič
PaedDr. Jana Mihóková

Ospravedlnení:

Mária Alušíková
Ing. Štefánia Hríbová, PhD.

Program:
1. Otvorenie.
2. VZN mesta Snina č.../2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach.
3. VZN mesta Snina č.../2017 o podmienkach držania psov.
4. Doplnok č. 4 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1 – 3.
5. VZN mesta Snina č.../2017 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody,
spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
6. VZN mesta Snina č.../2017 o vylepovaní volebných plagátov.
7. Záverečný účet mesta Snina za rok 2016.
8. Vymenovanie do funkcie riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Snina.
9. Súhlas mesta Snina so zriadením Elokovaného pracoviska, 26. novembra 1510/3, 066
01 Humenné ako súčasti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva,
Budovateľská 1992/9, Snina – PaedDr. J. Mihóková.
10. Žiadosť o financovanie kotlov v MŠ Perečínska 2546/23, Snina.
11. Žiadosť o navýšenie rozpočtu na zakúpenie vybavenia do ŠJ – MŠ Čs. armády 1590,
Snina.
12. Žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov – školská kuchyňa ZŠ P. O. Hviezdoslava.
13. Žiadosť o navýšenie rozpočtu MŠ Palárikova 1630/29, Snina.
14. Žiadosť – MŠ Duk. hrdinov 2078/13, Snina.
15. Žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov – MŠ Kukučínova 2544/7, Snina.
16. Vybavenie ŠJ – MŠ Palárikova 1630/29, Snina.
17. Žiadosť o fin. prostriedky na vybavenie školskej jedálne – zaslanie – ZŠ Komenského
2666/16, Snina.
18. Žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov – ZŠ Študentská 1446/9, Snina.
19. Rôzne.
20. Záver.
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K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľubov Reháková,
predsedníčka komisie. Pozdravila prítomných členov komisie a ospravedlnila
neprítomných členov: M. Alušíkovú a Ing. Š. Hríbovú, PhD. Zároveň oboznámila
prítomných s programom zasadnutia.
2. VZN mesta Snina č.../2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach spracoval JUDr. J. Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy
majetku a služieb. Návrh VZN je predložený v súlade s príslušnými osobitnými
zákonmi, ktoré upravujú podmienky predaja výrobkov aj poskytovania služieb počas
mestom organizovaných trhov a tiež počas príležitostných trhov, či už organizovaných
mestom alebo inými osobami na území mesta.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh VZN mesta Snina č.../2017
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
3. VZN mesta Snina č.../2017 o podmienkach držania psov spracoval JUDr. J. Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb. Tento návrh VZN je predložený
v súlade so zákonom NR SR č. 282//2002 v platnom znení, ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov. Cieľom VZN je upraviť zákonom delegované
právomoci pre držanie psov na území mesta Snina.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh VZN mesta Snina č.../2017
o podmienkach držania psov.
4. Doplnok č. 4 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1 – 3 spracoval JUDr. J. Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb. V uvedenom návrhu doplnku sa
navrhovaná zmena týka oblasti, ktorá rieši optické siete. Za § 17 sa vkladá nový § 17a,
ktorý znie: „17a Jednorazová primeraná náhrada. V prípade, že sa na území mesta cez
pozemky vo vlastníctve mesta realizuje výstavba líniových inžinierskych sietí v
zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov, požaduje mesto Snina, ako výlučný vlastník dotknutých pozemkov,
jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania dotknutej nehnuteľnosti a to
vo výške stanovenej aktuálnym znaleckým posudkom. Vypracovanie aktuálneho
znaleckého posudku zabezpečí mesto Snina na náklady investora.“
Stanovisko komisie:
Komisia školstva neodporúča schváliť predložený návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
v znení doplnkov č. 1 – 3.
5. VZN mesta Snina č.../2017 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody,
spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp spracovali Ing. L. Gičová, vedúca oddelenia
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výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. N. Lazoríková, referentka oddelenia výstavby, ÚP, ŽP
a SP. Mesto Snina na základe zákonom stanovených podmienok určilo základné
podmienky obmedzenia a zákazu užívania pitnej vody, náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. Pre užívateľov žúmp určilo
povinnosti pri užívaní žúmp a následnom zneškodňovaní ich obsahu.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh VZN mesta Snina č.../2017
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody, spôsobe náhradného
zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp.
6. VZN mesta Snina č.../2017 o vylepovaní volebných plagátov spracovala Monika
Paľovčíková, referentka oddelenia organizačného a vnútorných vecí. Tento návrh
VZN je predložený v súlade s príslušnými osobitnými zákonmi. Mesto musí mať v
zmysle zákona vyhradené miesta a ustanovené podmienky na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby
do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych
krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh VZN mesta Snina č.../2017
o vylepovaní volebných plagátov.
7. Záverečný účet mesta Snina za rok 2016 spracovala Ing. D. Mariničová, vedúca
finančného oddelenia. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy mesto Snina spracovalo údaje o hospodárení za rok 2016 do záverečného
účtu mesta Snina.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený Záverečný účet mesta Snina za rok
2016.
8. Vymenovanie do funkcie riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Snina spracovala Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva. K 30.06.2017
končí funkčné obdobie riaditeľom základných škôl: ZŠ Ul. Budovateľská 1992/9, ZŠ
zriaďovateľ uvedených ZŠ vyhlásilo dňa 09.05.2017 výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľov.
Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie informovala prítomných členov, že
výberové konania sa uskutočnili v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie vymenovanie do funkcie riaditeľov základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.
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9. Súhlas mesta Snina so zriadením Elokovaného pracoviska, 26. novembra 1510/3, 066
01 Humenné ako súčasti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva,
Budovateľská 1992/9, Snina – PaedDr. J. Mihóková spracovala Mgr. J. Miková,
referentka útvaru školstva. Žiadateľka požiadala listom zo dňa 02.05.2017 mesto
Snina o vyjadrenie k zriadeniu elokovaného pracoviska, ako súčasť Súkromného
centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Budovateľská 1992/9, Snina do siete
škôl a školských zariadení SR od 01. 09. 2017.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh Súhlas mesta Snina so
zriadením Elokovaného pracoviska, 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné ako
súčasti Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva, Budovateľská
1992/9, Snina.
10. Žiadosť o financovanie kotlov v MŠ Perečínska 2546/23, Snina. J. Filakovská,
riaditeľka uvedenej MŠ podala žiadosť o financovanie kotlov v MŠ z dôvodu, že kotly
sú v stave, kedy v ďalšej topnej sezóne nebudú schopné prevádzky.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť uvedenú žiadosť o financovanie kotlov v MŠ
Perečínska 2546/23, Snina.
11. Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva, zosumarizovala ďalšie žiadosti
uvedené v programe zasadnutia komisie v bodoch 11 – 18 do jedného spoločného
bodu, keďže sa týkajú navýšenia rozpočtu na vybavenie školských kuchýň.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť žiadosti o navýšenie rozpočtu na vybavenie
školských kuchýň v školskom roku 2017/2018 a ďalšie žiadosti podľa finančných
možností mesta a jednotlivých školských zariadení.
19. Rôzne.
Členovia komisie školstva nemali žiadne pripomienky, podnety ani návrhy.
20. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva, poďakovala
všetkým prítomným členom za aktívnu účasť a zaželala krásne dva letné mesiace
oddychu a dovoleniek.

Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková
garant komisie

Mgr. Ľubov Reháková
predseda komisie

