
ŠTATÚT
RADY PRE MASMÉDIÁ A KOMUNIKÁCIU

MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva zo dňa 25. 01. 2007, Č. 5/2007 mestské
zastupitelstvo zriadilo radu pre masmédiá a komunikáciu mesta Liptovský Mikuláš ako
svoj stály alebo dočasne poradný, iniciatívny a kontrolný orgán.

Článok II.
ZLOŽENIE RADY

1. Rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva a z dalších osób zvolených
mestským zastupitel‘stvom. Zloženie a úlohy rady vymedzuje mestské zastupitel‘stvo.
Predsedom rady může byt‘ len poslanec mestského zastupitelstva. Podpredsedu rady na
návrh predsedu volia členovia rady. Počet poslancov rady určuje mestské zastupiteľstvo.

2. Návrhy na zvolenie a odvolanie predsedu a členov rady predkladá mestskému
zastupitei‘stvu primátor, poslanec alebo skupina poslancov.

Orqanizačná štruktúra rady:

1. Predseda rady:

- riadi a organizuje prácu rady, zvoláva jej schódze a vedie ju, spoločne s tajomníkom
rady pripravuje program schůdze

-zostavuje spolu s tajomníkom rady plán činnosti na určité časové obdobie a po
posúdení v rade ho predkladá na rokovanie mestskej rady, prípadne mestského
zastu pite ľstva

— organizuje spoluprácu rady s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva

—zastupuje radu navonok

- podpisuje spolu s tajomníkom uznesenia rady.

2. Podpredseda rady:

- riadi a organizuje prácu rady, zvoláva jej schůdze a vedie ju, spoločne s tajomníkom
rady pripravuje program schůdze rady počas neprítomnosti predsedu

- zabezpečuje činnosť rady v súlade s úlohami, ktoré vo vzt‘ahu k jeho osobe príjme
hlasovaním rada na svojom zasadnutí
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3. Ta~omník rady:

-je spravidla zamestnancom mesta navrhnutý za člena rady prednostom bez
hlasovacieho práva

— spoločne s predsedom rady vypracúva návrh plánu činnosti a zabezpečuje prípravu
programu schůdze

-vedie dokumentáciu o činnosti

— zabezpečuje nevyhnutnú administratívu súvisiacu s činnost‘ou rady

- plní d‘alšie úlohy, ktorými ho poverí rada.

4. Ostatní členovia rady:

- rada poveruje jednotlivých členov rady úlohami patriacimi do okruhu působnosti

—na základe uznesenia rady plnia úlohy patriace do okruhu působnosti rady.

3. Rada si může za účelom zabezpečenia kvalifikovaného posúdenia zriaďovat‘ poradný
orgán z externých odborníkov okrem stálych členov pre jednotlivé oblasti činnosti.
Poradný orgán tvoria odborníci pre danú oblasť, nečlenovia, bez hiasovacieho práva a
nároku na odmenu.

Článok III.
ČINNOSt RADY

1. Rada Mestského zastupiteľstva najmä:

1. V rámci poradnej funkcie vypracováva:

— stanoviská k prerokovaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie mestského
zastupitelstva a mestskej rady

- stanoviská k návrhom najdůležitejších investičných zámerov mesta v oblasti
masmediálnej komisie, komunikačných informácií a pod.

- stanoviská k riešeniu najdůležitejších otázok života mesta

- stanoviská ku koncepcii masmediálnej komunikácie mesta Liptovský Mikuláš, ktorá
sa realizuje televíznym vysielaním, formou internetovej stránky a vydávaním
lnformačného mesačníka pre občanov mesta Liptovský Mikuláš

— stanoviská k systematickej príprave subjektov podiel‘ajúcich sa na práci
s masmédiami.

2. V rámci iniciatívnej funkcie, na ktorú bola zriadená:
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—vypracováva iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých döležitých otázok
života mesta na rokovanie mestského zastupitel‘stva

- predkladá iniciatívne návrhy a podnety mestskej rade, ktorá je povinná sa nimi
zaoberať

- predkladá iniciatívne návrhy a podnety odborom a oddeleniam Mestského úradu vo
veci poskytovania masmédiám dostatok informácií o meste na informovanie širokej
verejnosti k aktívnemu a pozitívnemu ovplyvňovaniu verejnej mienky vo vzt‘ahu
k mestu Liptovský Mikuláš

- predkladá iniciatívne návrhy a podnety mestskému úradu, ktorý je povinný sa nimi
zaoberať a prostredníctvom prednostu úradu, vedúcich odborov a oddelení
informovat‘ radu o výsledkoch riešenia

— spolupracuje pri tvorbe a aktualizácii Koncepcie masmediálnej politiky mesta

- prijíma opatrenia na zvýšenie účinnosti a úrovne masmediálnej politiky

— metodicky usmerňuje tlačové a informačné oddelenie mesta

— doporučuje konkrétne opatrenia smerujúce k zvýšeniu prezentácie mesta.

3. V rámci kontrolnej funkcie, na ktorú bola zriadená:

- sleduje spósob realizácie uznesení mestského zastupitel‘stva a mestskej rady

- sleduje, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov mesta

- dozerá na hospodárenie s majetkom mesta a s majetkom štátu, ponechaným mestu
do užívania na podnikateľskú činnosť mesta

- dozerá na dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti masmediálnej komunikácie
a zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Článok IV.
ZASADNUTIA RADY

1. Zasadnutie rady sa uskutočňuje spravidla jedenkrát za mesiac a riadi sa schváleným
plánom práce.

2. Zasadnutie rady může zvolať predseda, podpredseda písomnou pozvánkou odoslanou
poštou, faxom alebo e-mailom členom rady najmenej 7 dní pred dňom konania zvolaného
zasadnutia alebo osobne. Rada si může zvoliť aj podpredsedu na základe súhlasu
väčšiny svojich členov, pričom dotknutá osoba nehlasuje.

3. Zasadnutie rady vedie predseda, podpredseda; v prípade ich neúčasti může zasadnutie
rady viest‘ ktorýkol‘vek člen rady (predsedajúci), ak sa na torn rada na zasadnutí dohodne.
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4. Rada je spósobilá rokovat‘ a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej prítomných členov,
Každý člen rady má právo v zápisnici odóvodnit‘ svoje odchylné stanovisko oproti
stanovisku väčšiny. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. Hlasovanie
rady je verejné, aklamáciou. Rada na svojom zasadnutí möže prijat‘ rozhodnutie o torn, že
hiasovanie o niektorej z otázok bude tajné.

5. Zasadnutie rady je neverejné. Rada na svoje zasadnutie móže prizvat‘ osobu, ktorá nie je
jej členom, tak fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je zastúpená štatutárnym zástupcom.
Rada si möže k prerokovávaným materiálom prizvat‘ na zasadnutie zamestnancov
mestského úradu zodpovedných za danú oblasť. Každý poslanec mestského
zastupitel‘stva má právo zúčastniť sa zasadnutia rady pre masmédiá a komunikáciu s tým,
že právo hlasovat‘ má len ten poslanec, ktorý je členom rady.

6. Z rokovania rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda a tajomnik. Zápisnica
obsahuje všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a
presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi
rady, primátorovi mesta a prednostovi Mestského úradu v lehote do 5 dní od konania
zasadnutia rady.

7. V prípade, ak sa člen rady trikrát Po sebe bez vážneho dóvodu a ospravedinenia
nezúčastní zasadnutia rady, je povinný predseda rady alebo ním poverený člen podat‘
návrh mestskému zastupiteľstvu na jeho odvolanie.

8. Za činnosť rady prislúcha jednotlivým členom rady odmena, ktorú schvaľuje mestské
zastupiteľstvo.

Článok V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento štatút rady möže menit‘, dopÍňať alebo zrušit‘ mestské zastupitelstvo na základe
uznesenia, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

2. Tento štatút rady nadobudne účinnost‘ dňom schválenia Mestským zastupitel‘stvom mesta
Liptovský Mikuláš.

Liptovský Mikuláš, dňa 12.4.2007

Ing. Ján Blcháč, PhD., v.r.
primátor mesta
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MESTSK~ ZASTUPITEĽSTVO L[PTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE
M ESTSKÉHO ZASTU PITEĽSTVA

zo dňa 12. apríla 2007 číslo 39/2007

K bodu: Organizačné otázky:
Štatút Rady pre masmédiá a komunikáciu mesta Liptovský Mikuláš

Mestské zastupitel‘stvo

s c h v a 1‘ u J e

Štatút Rady pre masmédiá a komunikáciu mesta Liptovský Mikuláš s účinnost‘ou
od 12.4.2007.

(‘

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta


