Obec ALEKŠINCE

Štatút Alekšinských novín

Obecným zastupiteľstvom obce Alekšince schválené dňa 20.02.2015 uznesením č.
42/2015

Štatút Alekšinských novín
§1
Predmet a účel štatútu
1. Tento štatút upravuje postavenie, spoločenské poslanie a organizačné zásady vydávania
Alekšinských novín (ďalej len „noviny“).
§2
Úvodné ustanovenia
1. Noviny sú miestnou periodickou tlačovinou vydávanou na území Obce Alekšince.
2. Podľa platnej právnej úpravy za obsah novín zodpovedá vydavateľ. Vydavateľ zodpovedá
za plnenie poslania novín, jeho periodicitu a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny.
3. Vydavateľ zostavuje finančný rozpočet novín, vytvára technicko-personálne podmienky
a organizuje jeho vydávanie a rozširovanie.
4. Poslaním novín je informovať občanov obce o činnosti orgánov obce, o spoločenskom,
kultúrnom, športovom a spolkovom živote v obci, o podnikateľských aktivitách. Noviny sú
politicky nezávislým a je určený pre občanov obce a okolia. Základným cieľom a chránenou
hodnotou novín je pluralita názorov a sloboda prejavu. Noviny uznávajú a ctia všetky slobody
občana v medziach upravenými ústavou a príslušnými zákonmi, hlavne cenenou hodnotou je
možnosť slobodného a verejného vyjadrenia názoru. Noviny umožňujú na svojich stránkach
vyjadriť svoje názory všetkým občanom, ale nie je priestorom na riešenie osobných sporov
medzi občanmi, inštitúciami, vedením obce alebo predstaviteľmi politických strán.
§3
Registrácia novín
1. Periodická tlač novín je zaregistrovaná Ministerstvom kultúry SR pod evidenčným číslom
EV 2792/08, dátum začiatku vydávania periodickej tlače 01.12.2008.
§4
Podmienky, rozsah a náklad
1. Periodicita: 4 x ročne, formát A4, náklad: 540 ks – ktorý sa podľa zvyšujúceho počtu
domácnosti môže navýšiť. Taktiež pre prípady potreby môže byť vydané mimoriadne – 5
číslo.
2. V záujme dodržania dôslednej periodicity sú stanovené termíny redakčnej uzávierky vždy
do 15. marca, 1. júna, 15. septembra a 1.decembra príslušného roku.
3. Jeden výtlačok novín sa distribuuje do každej domácnosti v obci zdarma.
§5
Povinnosti vydavateľa
1. V súlade so zák.č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (Tlačový zákon) je vydavateľ novín povinný
zabezpečiť na výtlačku všetky údaje, ktoré predpisuje zákon (názov, periodicita vydávania,

údaje o vydavateľovi, dátum vydania, poradové číslo a ročník vydávania periodickej tlače,
cenu výtlačku, evidenčné číslo periodickej tlače.)
2. V súlade so zákonom č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch je vydavateľ povinný
bezplatne a na svoje trovy odovzdať do troch dní od začatia rozširovania povinný výtlačok
týmto inštitúciám :
a) - Slovenská národná knižnica Martin
- Univerzitná knižnica Bratislava
- Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
3. Prípadné zmeny pri vydávaní periodika hlási vydavateľ registrujúcemu orgánu v súlade s
Tlačovým zákonom. Registrácia a oprávnenie vydávať noviny stratí platnosť, ak sa vydávanie
novín preruší na dobu dlhšiu ako jeden rok.
4. Obecný úrad v Alekšinciach vedie evidenciu zápisníc z rokovaní redakčnej rady a zároveň
vedie evidenciu jednotlivých vydaných čísiel časopisu na sekretariáte obecného úradu
v tlačenej podobe a na internetovej stránke obce v elektronickej podobe.
5. Za noviny zodpovedá vydavateľ, na ktorého sa vzťahujú všetky ustanovenia platné pre
vydavateľa.
§6
Financovanie novín a inzercia
1. Rozpočet novín je schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom obce Alekšince a je súčasťou
rozpočtu obce v príslušnom roku.
2. Za príspevky sa honoráre nevyplácajú.
3. Noviny inzerujú a uverejňujú reklamu
podľa cenníka, ktorý schvaľuje obecné
zastupiteľstvo a je prílohou č.1 k tomuto štatútu.
§7
Redakčná rada pre Alekšinské Noviny a obecnú internetovú stránku
1. Vydávanie časopisu vedie redakčná rada.
2. Redakčná rada pre Alekšinské Noviny a obecnú internetovú stránku (ďalej len „redakčná
rada“) má nepárny počet členov, musí byť zložená minimálne z 5 členov a je menovaná
Obecným zastupiteľstvom obce Alekšince a pracuje výlučne v zmysle Tlačového zákona ako
kolektívny orgán.
3. Redakčná rada posudzuje a zverejňuje textové a obrazové príspevky. Za obsah príspevkov
zodpovedá každý prispievateľ sám. Redakčná rada za obsah príspevkov v zmysle tlačového
zákona nezodpovedá.
4. Redakčná rada si vyhradzuje právo odmietnuť uverejniť invektívny, osočujúci, či urážajúci
príspevok.
5. Redakčná rada môže štylisticky a pravopisne príspevky upravovať, na čo autora upozorní.
6. Členovia redakčnej rady v sporných prípadoch rozhodujú hlasovaním. Uverejnený je ten
príspevok, ktorý získa nadpolovičný počet hlasov.
7. Redakčná rada pre noviny a internet má svoj vlastný štatút.

§8
Záverečné ustanovenia

1. Štatút Alekšinských novín bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce
Alekšince č. 42/2015 dňa 20.2.2015 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

V Alekšinciach 20.2.2015

Radoslav Ťapušík
starosta obce

Príloha č. 1 k Štatútu Alekšinských novín.
Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy v Alekšinských novinách:

a) občianska slovná (riadková) inzercia bezplatne.
b) inzercia záujmových spolkov a združení bezplatne.
c) plošná inzercia a reklama podnikateľských subjektov:
interní tlač čierno biela
1 strana formát A4
50,- €,
½ strany formát A4
25,- €,
¼ strany formát A4
10,- €,
⅛ strany formát A4
5,- €,
1/16 strany formát A4
3,- €.

farebná
100.-€
50,-€
20,-€
10,-€
6,-€

externí
+ 50%
+ 50%
+ 50%
+ 50%
+ 50%

d) slovná (riadková) inzercia a reklama podnikateľských subjektov: za jeden riadok 1,- €.

