M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce

Zápisnica 03/2017
Zo zasadnutia komisie kultúry, školstva a športu, konaného dňa 12.09.2017 o 14.oo hod.
v zasadačke MsÚ

Dátum a čas zasadnutia: 12.09. 2017 o 14:00 hod.
Tajomník komisie: RNDr. Vladimír Švec
Predseda komisie pre kultúru, školstvo a šport : Mgr. Jozef Varga
Prítomní členovia:
1. Mgr. Jozef Varga , predseda komisie
2. Róbert Jurko
3. Katarína Rabatínova
4. Dávid Štefan
Neprítomní členovia ospravedlnení:
1. Valéria Benedeková
2. Františka Baranová
Neprítomní členovia neospravedlnení:
0
Komisia bola:
a) Uznášaniaschopná - zasadnutie komisie verejné
Prizvaní a hostia:
1. Ing. Katarína Kováčová – ekonomické oddelenie MsÚ Sečovce
2. Bc. Milan Palfi – redaktor novín Sečovčan
3. Riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Program:
1. Otvorenie – Mgr. Varga
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Štatút novín Sečovčan
4. Aktuálne informácie ku školskému roku 2017/2018. Príprava rozpočtu škôl.
5. Rozvoj mládežníckeho futbalu v meste
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
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K bodu 1: Otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda komisie. Privítal prítomných členov komisie, prizvaných hostí
a verejnosť. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení komisie:
Referoval tajomník komisie. Na predchádzajúcom zasadnutí neboli prijate uznesenia
podliehajúce kontrole.
K bodu 3. : Štatút novín Sečovčan
Návrh štatútu predložil člen komisie Dávid Štefan s nasledovným odôvodnením.
Hlavný problém doterajšieho stavu sa týkal skutočnosti, že noviny Sečovčan boli pred
zmenou vydavateľa z občianskeho združenia SEČOVČAN na Mesto Sečovce periodickou
tlačou vydávanou občianskym združením, teda súkromným médium, zatiaľ čo po zmene
vydavateľa na Mesto Sečovce nadobudli noviny znaky verejnoprávneho média.
Verejnoprávne médium pritom podlieha prísnejšej verejnej kontrole a vyžaduje si vyššiu
transparentnosť vo svojej činnosti. Túto skutočnosť zohľadňuje predkladaná osnova Štatútu,
ktorá uvádza mechanizmy na zabezpečenie transparentnosti novín a vytvárajú podmienky pre
ich efektívnejšiu verejnú kontrolu.
Vychádza jednak z aktuálne platného Štatútu novín Sečovčan schválseného Mestkým
zastupiteľstvom 28. januára 2011, jednak do veľkej miery zohľadňuje závery prieskumu
Transparency International Slovensko, v ktorom organizácia hodnotila stav tzv. radničných
novín, teda periodickej tlače vydávanej krajskými a obecnými (mestskými) samosprávami
z verejného rozpočtu. Uvádzam, že organizácia zistila, že veľká časť tzv. radničných novín
slúži skôr ako propagandistický orgán vedenia samospráv než ako objektívne verejnoprávne
médium. Osnova Štatútu má preto za účel zabrániť takémuto prípadnému javu v budúcnosti
u novín Sečovčan.
Hlavné zmeny oproti aktuálnemu Štatútu sa týkajú napr. zloženia Redakčnej rady. Podľa
osnovy Štatútu sa Redakčná rada skladá z jedného zástupcu za vydavateľa, teda za Mesto
resp. Mestský úrad, troch zástupcov za Mestské zastupiteľstvo a troch zástupcov z radov
štátnych občanov SR s trvalým pobytom na území Mesta (teda z „občanov Mesta“), pričom
kandidátov na prvého menovaného navrhuje primátor, ktorý predloží aspoň dvoch
kandidátov, a kandidátov na zástupcov z Mestského zastupiteľstva a z radov občanov Mesta
navrhuje Mestské zastupiteľstvo, pričom na kandidátov z radov občanov sa navrhuje aspoň
šesť osôb.
Osnova Štatútu zároveň obsahuje záverečné ustanovenie, ktorým sa zrušuje platnosť
aktuálneho Štatútu novín Sečovčan prijatého Mestským zastupiteľstvom 28. januára 2011.
Osnova Štatútu tiež stimuluje k návrhu Etického kódexu Redakčnou radou. Tu možno
postupovať buď tak, že sa Redakčná rada pridá k Etickému kódexu novinára Slovenského
syndikátu novinárov, alebo tak – čo osobne odporúča – že vypracuje vlastný etický kódex,
resp. aplikuje Etický kódex novinára Slovenského syndikátu novinárov na povahu novín
Sečovčan.
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Bc. Milan Palfi reagoval na predložený návrh a navrhol pred schválením
prerokovať ho v redakčnej rade..
Členovia potom hlasovali o predloženom návrhu s výsledkom všetci za.
Uznesenie: Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu predložený návrh štatútu
schváliť.
K bodu 4: Aktuálne informácie ku školskému roku 2017/2018. Príprava rozpočtu
škôl.
Vystúpila Ing. Kováčová z odboru financií MsÚ Sečovce. Informovala o systéme
prerozdeľovania finančných prostriedkov na prenesené a originálne kompetencie. Upozornila
riaditeľov škôl na záväznosť rozpočtu v podpoložkách. Zmeny v rozpočte schvaľuje mestské
zastupiteľstvo, preto odporučila riaditeľom prehodnotiť stav plnenia rozpočtov a v prípade
potreby predložiť návrh na rozpočtové opatrenia do príslušnej komisie a následne do
zastupiteľstva. V súvislosti s návrhom rozpočtu na rok 2018 vyzvala riaditeľov na dôkladnú
prípravu a náležité zdôvodnenie požiadaviek. K jej vystúpeniu nasledovala diskusia riaditeľov
škôl.
K bodu 5. Rozvoj mládežníckeho futbalu v meste
K bodu 6: Rôzne
Predseda komisie vyslovil požiadavku na vypracovanie smernice o mestskej zeleni.
Člen komisie David Štefan upozornil na situáciu týkajúcu sa mestskej časti Albínov. Podľa
jeho informácií je hlavný prívod vody k Albínovu dobudovaný k prvému domu v Albínove
v smere z východu, teda od Dvorianok, ďalší zámer a termíny v otázke dobudovania
vodovodu v Albínove ale nie sú známe. Niektorí obyvatelia už hlásili veľmi nízku hladinu
spodnej vody vo svojich studniach, čo je sčasti spôsobené skutočnosťou, že pri vybudovaní
kanalizácie v Albínove došlo k narušeniu časti tokov podzemnej vody, v dôsledku čoho sa
znížila prirodzená hladina spodnej vody u časti domácností. Zároveň s kanalizáciou bolo
plánované vybudovanie vodovodu, ktorý mal tento stav vykompenzovať.
Komisia vzala problém na vedomie. Bude predložený na najbližšom zasadnutí Komisie
finančnej, správy mestského majetku a pre predaj a prenájom bytov.

Koniec zasadnutia: 16:00 hod.

Zapisovateľ:
RNDr. Vladimír Švec

Predseda komisie
Mgr. Jozef Varga v.r.

-
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