M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
POZASTAVUJEM
výkon
uznesenia č. 86/2017
z VII. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
konaného dňa 13.12.2017
v zmysle ustanovenia § 13 odsek 6 zák. 369/ 1190 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z § 14 Štatútu mesta Sečovce

A/ schvaľuje
Štatút novín Sečovčan v predloženom znení

Odôvodnenie:
Na základe predloženého Štatútu novín SEČOVČAN zo dňa 21.4.2011 a návrhu nového
Štatútu novín SEČOVČAN zo dňa 12.9.2017 boli právne preskúmané tieto organizačné
dokumenty s následovným
stanoviskom :
Podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ust. §11 ods. 4 sú vymedzené
kompetencie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach (ďalej iba ,,MsZ“) a v ust. §13 ods. 1, ods.
4 až 6 sú vymedzené kompetencie primátora. Z ust. §13 ods. 4 písm. e.) zák. č. 369/1990 Zb.
vyplýva, že primátor rozhoduje vo všetkých veciach správy obce (mesta), ktoré nie sú vyhradené
obecnému zastupiteľstvu. Vymedzenie kompetencii orgánov samosprávy zákonom č. 369/1990
Zb. je kogentné, znamená to, že MsZ nemôže rozhodovať vo veciach, ktoré sú kompetenčne
vymedzené primátorovi a naopak. Medzi kompetencie vyhradené na rozhodovanie MsZ nepatrí
schválenie Štatútu novín SEČOVČAN (ďalej iba ,,Štatút“), postavenie a poslanie vydávania
novín, čiže táto právomoc je daná výlučne iba primátorovi. Právomoc MsZ je daná v rámci
schvaľovania rozpočtu na výdavky novín SEČOVČAN. V tomto smere je Štatút z 21.4.2011
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a považujeme ho za
úplný dokument, ktorý nie je potrebné meniť.
Nový návrh Štatútu novín ŠEČOVČAN obsahuje viacero nezákonných ustanovení a to:
1.
Návrh Štatútu v §3 ods. 2 obsahuje nezákonné ustanovenie pod písm. b.) ,,...
poskytovaní priestoru na vyváženú diskusiu o aktuálnych politických témach predovšetkým na
alternatívne, či kritické názory voči politike primátora, poslancov Mestského zastupiteľstva.“ Je
vylúčené, aby sa v regionálnej periodickej tlači vopred prejudikovala zodpovednosť za stav,
ktorý nenastal, s nekorektným označením výkonu funkcie primátora ako ,,politika primátora“.
V regionálnom periodiku nemá diskusia o aktuálnych politických témach miesto, preto

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
informácie o politickom dianí sú v bode a.) neprípustné a bod b.) je ako celok
nezákonný. Povinnosť a právo na informácie o činnosti orgánov samosprávy pre občanov
vyplýva orgánom samosprávy mesta z článku 26 ods. 5 Ústavy SR, zákona č. 211/2002 Z. z.
(zákon o slobode informácií) a §3 zák. č. 167/2008 Z. z. (tlačový zákon). V podmienkach Mesta
Sečovce je vydavateľom samotné Mesto Sečovce, ktoré podľa §5 ods. 1 zák. č. 167/2008 Z. z.
(tlačový zákon) zodpovedá za obsah periodickej tlače. Mesto navonok koná prostredníctvom
štatutárneho orgánu a tým je primátor, ktorému prináleží kompetencia vydavateľa novín
SEČOVČAN. Zodpovednosť primátora za obsah periodickej tlače musí byť vyvážená
kompetenciou práva primátora určiť organizačné pravidlá pre redakčnú radu a redaktorov novín.
V článku 26 ods. 3 Ústavy SR je zakotvená ústavná zásada zákazu cenzúry, preto je
neakceptovateľné, aby MsZ podľa §6 ods. 2 návrhu Štatútu na prvom zasadnutí v kalendárnom
roku schvaľovalo tematické zameranie a hlavné úlohy novín na nasledujúci ročník a hodnotilo
formálnu a obsahovú úroveň predchádzajúceho ročníka. Táto kompetencia je daná výlučne
primátorovi, ktorý zodpovedá ako vydavateľ za obsah periodickej tlače. Ustanovenie §11 ods. 2
návrhu Štatútu novín je v rozpore s §13 ods. 4 písm. e.) zák. č. 369/1990 Zb., t. j. ide
o kompetenciu, ktorá prináleží výlučne primátorovi a nie MsZ. V záujme transparentnosti
a objektívnosti spravodajstva ust. §7 ods. 1 o zložení redakčnej rady podľa platného Štatútu
z 21.4.2011 je správne a zákonné. Vzhľadom na zodpovednosť primátora ako vydavateľa je
neakceptovateľné, aby MsZ volilo predsedu Redakčnej rady spomedzi poslancov.
Nový návrh Štatútu novín SEČOVČAN obsahuje ustanovenia, ktoré sú v rozpore s ust.
§13 ods. 4 písm. e.) zák. č. 369/1990 Zb. a Tlačovým zákonom. Vydanie Štatútu novín Sečovce
a jeho zmeny sú vo výlučnej kompetencii primátora. Primátor nie je povinný akceptovať nový
návrh Štatútu.
Na základe uvedeného sa domnievam, že uvedené uznesenie č. 86/2017 zo dňa
13.12.2017 schvaľuje štatút , ktorý je nezákonný a neakceptovateľný ako celok a preto
využívam svoje legitímne právo veta a pozastavujem vykonateľnosť tohto uznesenia.

V Sečovciach 15.12.2017
MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

