Záznam
zo zasadnutia legislatívno-právnej komisie MsZ Galanta
konaného dňa 23. januára 2017

Prítomní: viď prezenčná listina
Neprítomná - ospravedlnená: Mgr. PhDr. Zuzana Tománková Miková, PhD., MPH
Program:
1. Otvorenie
2. Podnet na preskúmanie zákonnosti VZN mesta Galanta č. 1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta protest prokurátora
3. Návrh štatútu mestských novín - poslanecký návrh zmien a doplnkov
4. Rôzne
1. Otvorenie
Predseda komisie informoval prítomných o programe rokovania, ktorý bol členmi LPK
jednoznačne schválený.
2. Podnet na preskúmanie zákonnosti VZN mesta Galanta č. 1/2016, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta - protest prokurátora
Materiál uviedol Mgr. Szolga, vedúci odd. právneho a verejného obstarávania MsÚ. Po
rozprave legislatívno-právna komisia prijala nasledovné uznesenie:
Legislatívno-právna komisia MsZ Galanta na svojom zasadnutí dňa 23.1.2017 prerokovala
Podnet na preskúmanie zákonnosti VZN mesta Galanta č. 1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta protest prokurátora, a neprijalo uznesenie k protestu prokurátora z dôvodu, že v súčasnosti
prebieha súdny spor v podobných otázkach na Krajskom súde v Trnave.
3. Návrh štatútu mestských novín - poslanecký návrh zmien a doplnkov
Návrh bol vypracovaný na základe pripomienok poslancov MsZ. Po rozsiahlej rozprave
komisia prijala nasledovné uznesenie:
Legislatívno-právna komisia MsZ Galanta na svojom zasadnutí dňa 23.1.2017 prerokovala
návrh Štatútu mestských novín (Galantské noviny - Galántai Újság), a jednomyseľne
odporúča predložiť materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva Galanta po zapracovaní
týchto zmien:
1. Dol . vety štatútu dopísať: „(ďalej len MN)“ - t.j. začiatok vety bude znieť: Štatút mestských
novín Galantské noviny - Galántai Újság (ďalej len MN) upravuje postavenie, poslanie ...
V celom texte návrhu postupovať podľa tejto zmeny, t.j. namiesto GN/GÚ uvádzať MN.

2. V ČI. 1 ods. 1. dopísať do 2. vety slová „výdavkov a príjmov“, t.j. veta bude znieť: Výdaje
a príjmy MN sú súčasťou výdavkov a príjmov rozpočtu mesta.
3. V ČI. 2 ods. 1. znie nasledovne: „Mestské zastupiteľstvo (ďalej MsZ) na základe návrhu
poslancov MsZ, primátora, alebo komisií MsZ volí päťčlennú redakčnú radu (ďalej RR),
ktorá si zo svojho stredu zvolí predsedu RR. “
4. V ČI. 2. ods. 2. znie nasledovne: „ Člena RR môže odvolať iba MsZ na návrh predsedu RR,
primátora, či poslanca MsZ. Cien RR sa môže funkcie vzdať mestskému zastupiteľstvu.
Vzdanie sa je účinné dňom doručenia vzdania sa funkcie člena RR mestskému
zastupiteľstvu. Predseda RR sa vzdáva funkcie predsedu RR redakčnej rade. “
5. V ods. 3. ČI. 2 namiesto slova „politickú“ napísať „názorovú“ - „.. pričom usiluje
o maximálnu vecnosť a názorovú vyváženosť príspevkov. “
6. Ods. 5. ČI. 2 znie nasledovne: „RR je uznášaniaschopná, ak sú prítomní minimálne traja
členovia RR. RR rozhoduje uznesením nadpolovičnou väčšinou prítomných členov na
zasadnutí RR. “
7. Do čl. 2 sa dopĺňa nový ods. 6.: „RR môže v hraničných prípadoch porušenia etických zásad
rozhodnúť o skrátení alebo nezverejnení príspevku. “
8. Ostatné odseky Čl. 2. sa prečíslujú (7. a 8.).
9. Názov Čl. 3 sa mení nasledovne: „REDAKCIA A REDAKTOR“
10. Do Čl. 3 sa vkladá nový ods. 4., ktorý bude znieť: „Zmluvu s redaktorom, ktorá nezakladá
pracovnoprávny vzťah s mestom, uzatvára štatutár mesta na základe výberového konania
vyhláseného mestom v zmysle platných právnych predpisov. Zmluvu s prekladateľom
a ďalšími pracovníkmi redakcie, ktorá nezakladá pracovný pomer s mestom, podpisuje
štatutár mesta aj bez výberového konania. Podmienky výberového konania schvaľuje
svojim uznesením MsZ. “
11. Ďalšie odseky Čl. 3 sa prečíslujú (5-8.).
12. 1. veta nového ods. 6. v Čl. 3. sa dopĺňa nasledovne: „O dôvodoch skrátenia alebo
nezverejnenia príspevku, o ktorých rozhodla RR, informuje redakcia autora... “
13. V Čl. 7 ods. 2. znie nasledovne: „Na príspevky primátora, poslancov a poslaneckých klubov
sa vzťahujú body Čl. 2 ods. 3 a Čl. 2 ods. 5 a 6.
14. V Čl. 9. v ods. 1. treba vetu rozdeliť na dve časti, t.j. za slová „s víťazom verejného
obstarávania“ treba dať bodku a začať novú vetu nasledovne: „ Verejné obstarávanie
vyhlasuje mesto
15. Z Čl. 9 sa vypúšťa ods. 4.
16. Z dôvodu, že z Čl. 9 sa vypustil ods. 4., a ods. 5. s doplneným textom sa presunul do Čl. 3,
ods. 6 sa prečísluje na ods. 4.
77. V Čl. 10. ods. 1 slovo „mesto“ napísať veľkým „M“ - „Mesto Galanta je 100%-ným
vlastníkom... “
18. V celom texte opraviť „Timea New Roman“ na „Times New Roman“.

Ing. Zoltán Horváth
predseda komisie

Zapísala: Ingrid Szabó, tajomníčka komisie

