Obecný úrad, 072 37 Lastomír 322, okr. Michalovce

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre vydávanie obecných novín obce Lastomír, konaného dňa 28.05.2015 v
Základnej škole Lastomír.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní :

predseda komisie – Mgr. Ján Palkoci
členovia – PaedDr. Anna Zásadná, Mgr. Dana Rosolová, Bc. Bohuš Jenčík
ospravedlnený – Vladimír Valuška
hostia – Mgr. Katarína Sikorai

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol predseda Komisie pre vydávanie
obecných novín Mgr. Ján Palkoci.
Privítal prítomných členov komisie a hostí a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý
bol predmetom jednania. Zasadnutie komisie prebiehalo podľa nasledujúceho programu:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrh na zmenu názvu komisie
4. Predstavenie novej verzie internetovej stránky obce Lastomír
5. Návrhy a diskusia k internetovej stránke
6. Príprava ďalšieho čísla obecných novín
7. Diskusia a rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
Za návrh programu zasadnutia komisie obecného zastupiteľstva, tak ako bol predložený
hlasovali všetci prítomní poslanci.
2. Za zapisovateľku bola určená: PaedDr. Anna Zásadná
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Dana Rosolová a Bc. Buhuš Jenčík
Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.
3. Návrh na zmenu názvu komisie
Na základe podnetu predsedu Komisie pre vydávanie obecných novín bol predložený návrh
na nový názov komisie na Komisiu pre informovanosť a publicitu. Toto slovné spojenie sa
bežne používa najmä v projektovej dokumentácii europrojektov, zatiaľ čo názov Komisia pre
vydávanie obecných novín je veľmi ojedinelý.

Za: Hlasovali všetci prítomní členovia komisie
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Komisia odporučila Obecnému zastupiteľstvu hlasovať za zmenu názvu komisie.
4. Predstavenie novej verzie internetovej stránky obce Lastomír
Predseda komisie Mgr. Ján Palkoci predstavil prítomným návrh novej verzie internetovej
stránky obce. Mgr. Ján Palkoci je zároveň aj autorom novej stránky. S časťou fotografií
pomáhal p. Vladimír Sikorai. Nová stránka je napísaná v najnovších štandardoch HMTL5 a
CSS3. Predstavené boli nové funkcie a možnosti stránky. Autor prešiel s prítomnými členmi
štruktúru stránky a nový obsah.
Na základe toho komisia odporučila Obecnému zastupiteľstvu hlasovať za spustenie novej
verzie internetovej stránky obce.
Za: Hlasovali všetci prítomní členovia komisie
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Návrhy a diskusia k internetovej stránke
Predseda komisie požiadal prítomných o názor a diskusiu k štruktúre, obsahu prípadne
dizajnu novej internetovej stránky. Doplniť erb obce, doplniť zaujímavosti.
6. Príprava ďalšieho čísla obecných novín
Vzhľadom na dobu, ktorá uplynula od posledného vydania obecných novín, je potrebné
pripraviť nové číslo obecných novín. Komisia sa uzniesla pripraviť nové číslo obecných novín
od 6.7.2015. Navrhla rozdeliť zodpovednosť za jednotlivé časti novín (šport, škola, obecný
úrad, história)
Za hlasovali: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu obce hlasovať za častejšie vydávanie obecných
novín.
7. Diskusia a rôzne
Komisia navrhuje OZ zabezpečiť doručenie dôležitých oznamov pred zverejnením správcovi
stránky v podobe emailu, aby bolo možné informáciu zverejniť aj na internetovej stránke
obce.
V rámci diskusie a rôzneho si členovia Komisie rozdelili úlohy pri príprave ďalšieho čísla
obecných novín a dohodli jednotlivé termíny odovzdania príspevkov.

8. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie ešte v celku prečítala PaedDr. Anna Zásadná.
Za návrh na uznesenie hlasovali všetci členovia Komisie

9. Záver.
V závere zasadnutia Komisie sa predseda poďakoval všetkým prítomným členom za ich účasť
a zasadnutie Komisie ukončil.

V Lastomíre 28.05.2015

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Dana Rosolová ..............................................................

Bc. Buhuš Jenčík ........................................................................

Mgr. Ján Palkoci
Predseda Komisie pre vydávanie obecných novín

