Záznam do zápisnice z 28. II. 2017 zo zasadnutia Komisie kultúry, školstva a športu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok: 14.00
Ukončenie: 16.30

1) Otvorenie:
Zasadnutie otvoril predseda Mgr. Varga, ktorý privítal prítomných na zasadnutí z radov
členov aj hostí. Na úvod všetkým poprial všetko dobré do nového roka.
Po prečítaní programu rokovania boli prítomný štyria členovia komisie jednohlasne za
schválenie.
Následne predseda komisie Mgr. Varga pripomenul osobnosť V. Begalovej, zosnulej členky
komisie. Na návrh predsedu si prítomný postojačky minútou ticha uctili jej pamiatku.

2) Oboznámenie so zápisom z posledného zasadnutia
Predseda komisie prečítal zápis z posledného zasadnutia komisie, ktoré sa konalo 10. 06.
2016. Krátkym komentármi k zápisu oboznámil prítomných s jej obsahom. Konštatoval, že
napriek upozorneniu na nevyhovujúci stav budovy CVČ, futbalového ihriska a kúpaliska sa
v tejto veci neurobilo nič systematické a stav je naďalej neprijateľný. Potom vyzval členov
komisie, aby sa vyjadrili v rozprave. Keďže nikto nevystúpil, bod bol uzatvorený.

3) Zápis do kroniky
Predseda komisie vyzval mestského kronikára PhDr. Bruňáka aby sa vyjadril
k predkladanému zápisu do kroniky mesta za rok 2016.
B. Bruňák pripomenul, že by bolo vhodné kroniku digitalizovať, s čím súhlasil aj primátor.
Navrhol pre kroniku určiť tlačiareň, odporučil na zápis použiť font Shelley Allegro, kvôli
podobnosti s ručne písaným štýlom. Font má hodnotu 50€ a musel by byť zakúpený. Do
elektronickej kroniky sa ľahšie vkladajú fotografie. K takejto podobe inšpirovala mestského
kronikára Betliarska kronika. Systém digitalizácie má aj tú výhodu, že text
a fotodokumentácia sa bude nachádzať v jednom súbore. 75% zápisu v kronike tvoria
zozbierané informácie zo zdrojov, zvyšok pozostáva z komentárov a doplnkov kronikára. Pri
zbieraní informácií do kroniky nedodalo žiadne informácie Bytové hospodárstvo.
B. Bruňák by tiež rád vedel, koľko kroník má mesto Sečovce.

Na otázku predsedu komisie, dokedy má byť kronika hotová, odpovedal B. Bruňák, že ju
stačí už iba vytlačiť a zviazať. Kronikár už kontaktoval aj primátora a viceprimátora, ktorí sa
vyslovili pozitívne, avšak sa v tomto smere ešte nič neudialo.
Prednostka MsÚ PhDr. Pančurová podotkla, že tlačiť kroniku možno aj na prístrojoch, ktoré
sú k dispozícii na úrade, kapacita je dostatočná.
Diskusia sa potom rozprúdila o tom, ako vytlačiť kroniku a na akej tlačiarni. Uzavrelo sa to
tým, že tlač musí byť na takej úrovni, ktorá zabezpečí formálny a dôstojný vzhľad mestskej
kroniky.
Členka komisie, F. Baranová navrhla, s prihliadnutím na požiadavku B. Bruňáka, aby bola
vytvorený register kroník. Taktiež by bolo vhodné, aby mal kronikár vlastný priestor, kde by
pracoval na kronike a spracúval materiály.
Členovia komisie poverili zodpovednú osobu na MsÚ, aby do 10. marca 2017 predložila
zoznam o tom, koľko má mesto Sečovce kroník.
Predseda komisie Mgr. Varga sa tiež telefonicky spojil s riaditeľom Bytového hospodárstva.
Dohodli sa, že pre účely zápisu do kroniky bude Mgr. J. Lukáč kontaktovať mestského
kronikára do 3. marca 2017.
V krátkosti sa viedla diskusia aj o odmene pre kronikára za jeho činnosť, čo členovia
komisie odporučili predložiť mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie.
Za schválenie uznesení z tohto bodu rokovania boli všetci štyria členovia.

4) Prehľad podujatí na úseku kultúry
Na výzvu predsedu komisie, predniesla správu o podujatiach na úseku kultúry kultúrna
referentka K. Pilátová.
Najprv sa venovala podujatiam, ktoré sa uskutočnili v januári a februári. S týmito
podujatiami bola verejnosť spokojná, aj niektorí členovia komisie zaznamenali pozitívne
ohlasy. Vo februári sa uskutočnila aj rómska zábava a súťaž v mŕtvom ťahu (Zemplínsky
pohár). F. Baranová navrhla, aby sa v budúcnosti do zmlúv s nájomcami priestorov
kultúrneho domu vložila klauzula o povinnosti zabezpečiť priebeh podujatia zo strany
nájomcu. Reagovala tak na negatívne skúsenosti s usporiadateľmi, ktorý si nesplnili
oznamovaciu povinnosť na polícii a mesto bolo z toho dôvodu napomínané za nedostatky
okolo usporiadania podujatia, ktorého nebolo iniciátorom.
Na otázku predsedu komisie, či bude tento rok podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov M.
Palfi (kultúrny referent) v krátkosti na túto otázku odpovedal a uviedol, že predbežný termín
je naplánovaný na 28. marca.

Ďalej K. Pilátová uviedla podujatia v chronologickom poradí, ako sú naplánované počas
roka. Diskusia sa rozprúdila aj ohľadom usporiadania Dňa detí, o mestskej tribúne a jej
využití. Rozhovor sa v krátkosti viedol aj o jarmokoch a trhoch v Sečovciach a ako
spolupracovať pri organizovaní väčších podujatí.
Predseda komisie oslovil aj prítomnú V. Benedekovú. Pýtal sa, ako je na tom s vybavením
DFS Pavička. Bdeneková odpovedala, že určite vystúpia na podujatiach v Sečovciach
a zároveň pripravujú deti aj na súťaže. Pomôcky majú (podporuje ich aj primátor a mesto),
mnohé veci nadobúdajú často svojpomocne. Nedostatkom je, že nemajú vlastné priestory
v Sečovciach. Predseda komisie V. Benedekovú informoval, že na pomôcky a kroje pre
súbor by sa prostriedky dali nájsť.

5) Rôzne
a) ZŠ Obchodná
Predseda komisie opísal stav na ZŠ Obchodná. Skonštatoval, aby časté zásahy do chodu
školy nemali vplyv na jej fungovanie.
b) Elektornické stránky škôl
V akom sú stave. Mesto do formy by nemalo zasahovať.
c) Revízie detských ihrísk
Podľa zákona, konštatoval predseda komisie, má mať každé ihrisko (v objekte školy
a v majetku mesta) revíziu. Je potrebné skontrolovať, či sú revízie uskutočnené a vykonať
nové.
d) Noviny Sečovčan
Predseda upozornil na nedostatky, ktoré obsahuje Štatút mestských novín. Niektoré body
sú neaktuálne. M. Palfi ako zodpovedný redaktor odpovedal, že Redakčná rada považuje
Štatút novín Sečovčan za otvorený a je ochotná, v prípade potreby, pristúpiť k úpravám.
Tie by musela schváliť komisia a následne predložiť Mestskému zastupiteľstvu na
prerokovanie. Mgr. Varga pripomenul, že ak by sa mali vykonať nejaké zmeny, dá sa to
stihnúť do pripravovaného Mestského zastupiteľstva (15.03.2017).
M. Palfi informoval členov komisie o odstúpení MUDr. M. Kožucha z redakčnej rady
novín. Bolo by potrebného ho nahradiť iným členom podľa spôsobu, ako je zakotvený
v Štatúte mesačníka.
Predseda komisie odporúča redakčnej rade mesačníka Sečovčan, aby noviny podávali
pravdivé informácie a dezinformáciami sa nevnášal rozkol medzi občanov.
Predseda komisie tiež pripomenul, že občania, ktorí sledujú záznamy zo zasadnutí
Mestského zastupiteľstva požadujú, aby bola viditeľná osoba, ktorá rozpráva z radov

prísediacich. Je potrebné, aby osoba, ktorá vystúpi z radov prísediacich, bola v zornom
poli kamery.

e) Prípravy ihrísk na sezónu
Predseda komisie sa opýtal prednostky, či má vedomosti o tom, v akom stave sú
športoviská v správe mesta a Technických služieb.
Prednostka sa vyjadrila, že počas svojho krátkeho pôsobenia na MsÚ ešte nie je
oboznámená so všetkými záležitosťami mesta.
Predseda poprosil prednostku, aby do 10. Marca 2017 zistila približný stav.
f) Bezpečnosť v meste – osvetlenie
Členovia komisie upozornili na nepriaznivú situáci pri častých výpadkoch mestského
osvetlenia. Občania majú sťažený pohyb v meste po zotmení a zavčas ráno. Znižuje to
bezpečnosť pohybu hlavne starších občanov a detí. Predseda uviedol, že by bolo vhodné,
aby poverený vedúci Technických služieb mesta Sečovce, J. Paulovčák vypracoval
informatívnu správu.
(V. Benedeková opustila rokovanie)
g) Dotácie na šport a kultúru
Mgr. Varga sa pýtal prednostky MsÚ, či už má informácie o tom, aké sú požiadavky na
dotácie pre kultúru s šport z rozpočtu mesta. PhDr. Pančurová odpovedala, že dnes
(28.2.) je uzávierka podávania žiadostí a preto ešte nie je k tomuto možné podať presné
informácie.
h) CVČ
Na rad sa dostala zmienka o aktuálnom stave priestorov a budovy CVČ. Či sú podmienky
vyhovujúce.
i) Doplnenie členov komisie
Z dôvodu úmrtia členky komisie bude podaný návrh Mestskému zastupiteľstvu
o prerokovaní a doplnení členov komisie.

6) Diskusia
PhDr. Pančurová informovala členov komisie o žiadosti VÚC, aby mesto navrhlo adepta na
ocenenie, ktoré sa udeľuje v rámci VÚC Košice. Po diskusii o vhodnosti adepta na toto
ocenenie sa ujal široký konsenzus, že nominovť na toto ocenenie by malo mesto Sečovce
Hasičskú dychovú hudbu, ktorá oslavuje 75 rokov od založenia.

Prednostka tiež navrhla, že by bolo vhodné vykonať poslanecký prieskum kultúrneho domu
za účelom oboznámenia sa skutočného stavu priestorov.

7) Záver
Predseda komisie, Mgr. Varga poďakoval prítomný za účasť a hutnú diskusiu. Zasadnutie
ukončil o 16.30 hod.

Zapísal: Bc. Milan Pálfi

Schválil: Mgr. Jozef Varga
predseda komisie

