ZÁPISNICA z 1. zasadnutia
Komisie pre informovanosť občanov v Rožkovanoch,
konaného dňa 5.5.2015
Prítomní: Stanislav Čekan, Valéria Ščerbová, Martin Baran
Miesto zasadnutia: Rožkovany 166
Program:

1. Otvorenie
2. Informácia o novej www stránke obce
3. Informácia o zmene webhostingu
4. Podnety na vylepšenie www stránky
5. Rôzne
6. Záver

K bodu 1 - Otvorenie
Rokovanie otvoril predseda komisie Stanislav Čekan, privítal prítomných členov
komisie
Uznesenie: Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie
K bodu 2 – Informácia o novej www stránke obce
Predseda komisie Stanislav Čekan informoval členov komisie, že bola spustená nová
www stránka obce. Ďalej informoval, že je potrebné na stránke ešte dopracovať podľa dohody
s jej zhotoviteľom nočnú a dennú verziu stránky, ktorá sa bude automatický prepínať. Taktiež
je potrebné aktualizovať foto na pozadí stránky /jar, leto, jeseň, zima/ podľa ročného obdobia.
K stránke bolo taktiež zriadené konto na facebooku a ako administrátori sú členovia komisie
pre informovanosť občanov.
Uznesenie: Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie
K bodu 3 – Informácia o zmene webhostingu
Predseda komisie Stanislav Čekan infomoval členov komisie, že došlo k zmene
webhostingu, nakoľko firma NETSAT s.r.o. nereagovala na naše žiadosti o upgrade
ovladačov na servery a nebolo možné novu stránku spustiť. Stánka bola dočasne
presmerovaná, aby občania mali aktuálne informácie. Momentálne je stránka umiestnená na
servery firmy WEBData s.ro. do konca roku 2015 bez poplatku.
Uznesenie: 1. Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie
2. Komisia odporúča OZ, aby požiadalo starostku obce, žiadaťod firmy
NETSAT s.r.o. vrátenie alikvotnej čiasty v € z už zaplatenej faktúry za webhosting na rok
2015.
K bodu 4 – Podnety na vylepšenie www stránky
s. Valéria Ščerbova navrhla, aby na stránku bolo doplnené počítadlo návštev, aktuálny
dátum a čas a aby bol na stránku pridaný aj kontaktný formulár

p. Martin Baran navrhol, aby na stránke pribudli foto starostky obce a aj poslancov
obce a k ním aj stručné info ako sú napr. vek, profesia, stav, príslušnosť k politickej strane
a pod.
p. Stanislav Čekan navrhol zpropagovať na stránke obce a aj na facebooku nové
služby, ktoré ponúka stránka a to SMS hlásnik a hlasenia občanov. Ďalej navrhuje, aby sa
začala prepisovať prip. skenovať do digitálnej formy kronika obce a postupne ju umiestniť na
www stránku obce
Uznesenie: 1.Komisia odporúča OZ schváliť podnety členov komisie a dať zapracovať
firme WEBData s.r.o. uvedené podnety na web stránku obce
2. Komisia odporúča, aby starostka obce poverila osobu na prepisovanie, príp.
skenovanie kroniky obce do digitálnej verzie.
K bodu 5 – Rôzne
s.Valéria predniesla návrh aj na tlačenú verziu novín, ktorá by bola distribuovaná do
každej domácnosti cca raz štvrťročne.
p. Stanislav Čekan navrhol plán zasadnutí komisie
Uznesenie:

1. Komisia berie na vedomie navrh s. Valérie Ščerbovej
2. Komisia poveruje s. Valériu Ščerbovú navrhnúť grafickú stránku novín
3. Komisia schvaľuje plán zasadnutí

K bodu 6 - Záver
Predseda komisie poďakoval členom za aktívnu účasť.
Zapísal: Stanislav Čekan – predseda komisie
Schválil: Martin Baran – člen komisie
Valéria Ščerbová – člen komisie

