Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 11. 12. 2017
Prítomní:

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

Ospravedlnená:

PaedDr. Jana Mihóková

Program:
1. Otvorenie.
2. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby
v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni.
3. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 130/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Snina.
4. Doplnok č. 2 k VZN č. 81/2007 o pravidlách rozpočtového procesu mesta Snina.
5. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2018 – 2020.
6. Stanovisko k žiadosti o vyjadrenie – vyradenie Špeciálnej základnej školy, Partizánska
1057, Snina zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2018, Okresný úrad v Prešove.
7. Stanovisko k žiadosti o vyjadrenie - zaradenie Špeciálnej základnej školy, Partizánska
1057, Snina do siete škôl a školských zariadení od 01.09.2018, Okresný úrad
v Prešove.
8. Rôzne.
9. Záver.
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
neprítomnú PaedDr. J. Mihókovú. Zároveň oboznámila členov komisie s programom
zasadnutia.
2. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby
v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni spracovala PhDr. J.
Sivčová, vedúca oddelenia sociálnych služieb.
Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie, informovala prítomných, že cieľom zmeny
uvedeného doplnku je zjednotiť výšku úhrady za obedy od cudzích stravníkov tak, aby
cena bola rovnaká vo všetkých zariadeniach v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Snina.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta
Snina č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov
pokojnej staroby a v jedálni.
3. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 130/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Snina spracovali Ing. L. Gičová,
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vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a P Ing. N. Lazoríková, referentka
oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Predsedníčka komisie oboznámila členov komisie o uvedenom doplnku, ktorý bol
spracovaný z dôvodu prijatých zmien v zákone o odpadoch, a to zákonom č. 90/2017
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch týkajúcich sa nakladania s
odpadovými pneumatikami a z dôvodu nastavenia podmienok prevádzkovania
zberného dvora v Snine.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta
Snina č. 130/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Snina.
4. Doplnok č. 2 k VZN č. 81/2007 o pravidlách rozpočtového procesu mesta Snina
spracovala Ing. D. Mariničová vedúca oddelenia finančného. Predkladaný doplnok je
spracovaný na základe zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 493/2011
Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zmeny zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V
doplnku je v zmysle zákona 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti doplnená
povinnosť uvádzať v návrhu rozpočtu aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok,
údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom
plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený návrh Doplnku č. 2 k VZN
č. 81/2007 o pravidlách rozpočtového procesu mesta Snina.
5. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2018 – 2020 spracovala Ing. D. Mariničová
vedúca oddelenia finančného. Mgr. Ľ. Reháková poinformovala všetkých prítomných
členov komisie, že rozpočet mesta pre roky 2018 až 2020 je spracovaný v súlade s
návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, ktorého súčasťou sú aj
rozpočty obcí, s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 – prenesený výkon
štátnej správy a pod.
Rozpočet mesta pre roky 2018 až 2020 vychádza z celkového objemu
predpokladaného výberu dane z príjmov fyzických osôb a predpokladaného výberu
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta a ostatných príjmov mesta. V rámci predkladaného rozpočtu sú
zohľadnené vzťahy k rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Snina. Ide o rozpočty škôl a školských zariadení a Mestského kultúrneho a osvetového
strediska. Od roku 2018 sú do rozpočtu zaradené aj príjmy a výdavky podnikateľskej
činnosti rozpočtovej organizácie – MŠ Budovateľskej a príjmy a výdavky na
školských jedální za potraviny. V zmysle § 9 a § 10 zákona o rozpočtových pravidlách
je rozpočet mesta Snina na roky 2018 – 2020 zostavený v členení na bežný rozpočet,
kapitálový rozpočet a finančné operácie, vrátane programov mesta.

Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený Návrh rozpočtu mesta Snina na roky
2018 – 2020.
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6. Stanovisko k žiadosti o vyjadrenie – vyradenie Špeciálnej základnej školy,
Partizánska 1057, Snina zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2018. Mgr. J.
Miková, referentka útvaru školstva informovala prítomných členov, že uvedenú
žiadosť o vyjadrenie zaslal Okresný úrad Prešov, odbor školstva. V zmysle § 17 ods. 2
písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve je
potrebné pri vyraďovaní zo siete škôl a školských zariadení vyjadrenie územnej
samosprávy.
Špeciálna základná škola kontinuálne medziročne zaznamenáva pokles počtu žiakov,
pričom v meste Snina je OÚ Prešov zriadená Spojená škola internátna, ktorej
organizačné zložky tvoria Odborné učilište a Praktická škola a súčasťou je školský
internát. Zriaďovateľ je v súlade s realizáciou racionalizačných a optimalizačných
opatrení presvedčený o nevyhnutnej potrebe zaradenia Špeciálnej základnej školy ako
organizačnej zložky Spojenej školy internátnej od 01.09.2018. Tento zámer
zriaďovateľa rešpektuje zásady efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti riadiacich
procesov i vynakladania fin. prostriedkov.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú Žiadosť o vyjadrenie - vyradenie
Špeciálnej základnej školy, Partizánska 1057, Snina zo siete škôl a školských
zariadení k 31.08.2018.
7. Stanovisko k žiadosti o vyjadrenie - zaradenie Špeciálnej základnej školy, Partizánska
1057, Snina do siete škôl a školských zariadení od 01.09.2018. Mgr. J. Miková,
referentka útvaru školstva informovala prítomných členov, že uvedenú žiadosť
o vyjadrenie zaslal Okresný úrad Prešov, odbor školstva. V zmysle § 16 ods. 1 písm.
k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve je
potrebné pri zaraďovaní do siete škôl a školských zariadení vyjadrenie obce, ak ide
o základné školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja. Z uvedeného
dôvodu Okresný úrad Prešov, odbor školstva požiadal o vyjadrenie k zaradeniu
Špeciálnej základnej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy internátnej do siete
škôl a školských zariadení od 01.09.2018.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predloženú Žiadosť o vyjadrenie - zaradenie
Špeciálnej základnej školy, Partizánska 1057, Snina do siete škôl a školských
zariadení od 01.09.2018.
8. Rôzne.
Členovia komisie školstva nemali žiadne pripomienky, podnety alebo návrhy.
3. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva, poďakovala
všetkým prítomným členom za doterajšiu spoluprácu. Zároveň im zaželala príjemné
prežitie vianočných sviatkov a do nového roka 2018 hlavne pevné zdravie a veľa
pozitívnej energie.

Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková
garant komisie
Mgr.

Ľubov Reháková
predseda komisie

