ZÁPISNICA
z 12. zasadnutia komisie pre legislatívu, pre prácu v mikroregióne, VÚC
a medzinárodnú spoluprácu konané dňa 28. 02. 2014
Členovia komisie:
p.č.

Meno a priezvisko

Pozícia

1.

Ing. Anton Kušnír

Predseda komisie

2.

Ing. Andrej Lipka

Člen komisie

3.

Mgr. Ivana Schmidtová Člen komisie

Prítomný/neprítomný
na komisii

Program komisie:

1. bod:

Štatút Obecných novín – Alekšinské noviny.

Legislatívna komisia predkladá Štatút Obecných novín – Alekšinské noviny, ktorý
upravuje základné podmienky vydávania novín. Legislatívna komisia odporúča zastupiteľstvu
schváliť predložený štatút.

2. bod:

Štatút Redakčne rady Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky.

Legislatívna komisa odporúča zastupiteľstvu
Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky.

schváliť

Štatút

Redakčne

Ing. Anton Kušnír
predseda komisie

Prílohy:
1. Štatút Obecných novín – Alekšinské noviny
2. Štatút Redakčne rady Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky

rady

Návrh
Obec ALEKŠINCE

ŠTATÚT ALEKŠINSKÝCH NOVÍN

Obecným zastupiteľstvom obce Alekšince schválené dňa xx.xx.2014 uznesením č. xxx/2014
Účinnosť : 15-tym dňom zverejnenia
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
2792/09 zo dňa xx.xx.2012.
§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
- Štátny okresný archív v Nitre
- Ministerstvo kultúry SR
b) na digitálnom nosiči textovú časť:
Jazykovednému ústavu Ľ. Štúra Bratislava.
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“) je 5 členný orgán menovaný 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. xx/2014 dňa 14.3.2014 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

V Alekšinciach 14.3.2014

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

Návrh
Obec ALEKŠINCE

ŠTATÚT REDAKČNEJ RADY
ALEKŠINSKÝCH NOVÍN
A OBECNEJ INTERNETOVEJ STRÁNKY

Obecným zastupiteľstvom obce Alekšince schválené dňa xx.xx.2014 uznesením č. xxx/2014
Účinnosť : 15-tym dňom zverejnenia

ŠTATÚT REDAKČNEJ RADY ALEKŠINSKÝCH NOVÍN
A OBECNEJ INTERNETOVEJ STRÁNKY
§1
Úvodné ustanovenia
1. Redakčná rada periodickej tlače Alekšinské Noviny a obecnej internetovej stránky obce
Alekšince (ďalej len „redakčná rada“) je zriadená na základe Štatútu Alekšinských Novín.
2. Štatút redakčnej rady vymedzuje postavenie, pôsobnosť, úlohy, zloženie rady, práva a
povinnosti členov rady.
§2
Úlohy a pôsobnosť rady
1. Redakčná rada je poradným orgánom vydavateľa a vykonáva koncepčnú a kontrolnú činnosť
Alekšínských Novín, obecnej internetovej stránky a všetkých publikácií, ktoré budú vydávané
vydavateľom.
2. Redakčná rada zodpovedá aj za obsahovú stránku obecnej internetovej stránky
www.aleksince.sk jej prepojenia na sociálne siete a podieľa sa na ich akutalizácií.
3. Redakčná rada prerokováva a posudzuje otázky spojené s obsahovou stránkou Alekšinských
Novín predovšetkým s ohľadom na:
- aktuálnosť podávaných informácií
- úroveň a rozsah príspevkov
- prezentáciu obce
- poskytovanie informácií občanom.
§3
Redakčná rada a jej zloženie
1. Redakčná rada má 5 členov, zriaďuje ju, jej členov schvaľuje a odvoláva na návrh starostu
obce alebo poslanca obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach. Členstvo
v redakčnej rade je dobrovoľné.
2. Redakčná rada musí rešpektovať všeobecne platné etické a právne normy.
3. Šéfredaktora a správcu obsahovej štruktúry obecnej internetovej stránky si spomedzi seba
zvolia členovia redakčnej rady. Môže, ale nemusí to byť tá istá osoba.
4. Členstvo v redakčnej rade zaniká odvolaním Obecným zastupiteľstvom obce Alekšince, alebo
vzdaním sa členstva v redakčnej rade.
5. Okrem členov redakčnej rady sa rokovania rady môžu zúčastniť aj ďalší prizvaní zamestnanci
obce a občania. Prizvaní nemajú právo hlasovať, majú možnosť predložiť návrhy, resp. zaujať k
stanovisko k prerokovávaným problémom.
6. Členstvo v rade je nezastupiteľné.
7. Starosta obce nie je členom redakčnej rady, ale môže sa zúčastňovať jej zasadnutí.
8. Za činnosť v redakčnej rade prináleží šéfredaktorovi a jej členom odmena podľa prílohy č.1
k tomuto štatútu.
§4

Práva a povinnosti členov rady
1. Redakčnú radu zvoláva šéfredaktor podľa potreby, najneskôr 3 dni pred jej zasadnutím, vždy
však pred vydaním ďalšieho čísla Alekšinských Novín.
2. Členovia redakčnej rady sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí a aktívne sa podieľať na jej
činnosti.
3. Členovia redakčnej rady zbierajú príspevky a pripomienky, ktoré predkladajú redakčnej rade
na posúdenie. Členovia rady medzi jednotlivými uzávierkami novín aktívne komunikujú
s dopisovateľmi a vyhľadávajú vhodné príspevky.
4. Činnosť redakčnej rady:
a) navrhuje aktuálne témy vhodné na spracovanie v jednotlivých číslach novín,
b) prijíma príspevky a žiadosti o uverejnenie od občanov obce,
c) aktívne sa podieľa na spracovaní časopisu (kontaktovanie autorov, podklady, vlastná
publikačná činnosť),
d) hodnotí jednotlivé čísla z hľadiska ich obsahovej a grafickej úrovne,
e) navrhuje nové podstránky obecnej internetovej stránky, kotroluje jej obsah, grafiku a
funkčnosť.
5. Postavenie a úlohy redaktora novín:
a) zodpovedá za svoju činnosť vydavateľovi a redakčnej rade,
b) riadi sa platnými právnymi predpismi,
c) zabezpečuje vydávanie novín a ich náplň po prejednaní v redakčnej rade,
d) tvorí v spolupráci s redakčnou radou plán nasledujúceho čísla,
e) zodpovedá, aby obsahom novín neboli porušené záujmy štátu a občanov,
f) zabezpečuje pravidelné vydávanie novín a ich odbyt podľa schválenej periodicity, rozsahu
a nákladu.
§5
Zasadanie rady
1. Činnosť redakčnej rady zabezpečuje a riadi šéfredaktor, pripravuje podklady na zasadnutia
redakčnej rady, rozosiela pozvánky, zabezpečuje zápis z rokovania spolu s prezentčnou listinou.
2. Rokovanie redakčnej rady v neprítomnosti šéfredaktora vedie ním poverený člen redakčnej
rady.
3. Zápis z rokovania sa vyhotovuje v tlačenej forme a zakladá sa. Členom rady sa odovzdá v
elektronickej podobe.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Štatút rady je záväzný pre všetkých členov rady.
2. Tento štatút bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Alekšince č. xxx/2014
dňa 14.3.2014 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
V Alekšinciach 14.3.2014
Igor Miškolci
starosta obce

Príloha č. 1 k Štatútu redakčnej rady Alekšinských Novín a obecnej internetovej stránky
1. Odmeňovanie členov redakčnej rady Alekšinských Novín je nasledovné :
a) šéfredaktora za prácu a účasť na jednom zasadnutí redakčnej rady: 10,- €,
b) člena redakčnej rady za prácu a účasť na jednom zasadnutí: 8,- €,
d) odmeny budú vyplácané polročne bezhotovostným spôsobom,
2. Technická príprava Alekšinských Novín bude odmenená na základe Dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle ust. § 223 až § 228a Zákonníka práce, podľa
náročnosti tvorby a rozsahu jednotlivého vydania novín na základe návrhu šéfredaktora.

