ŠTATÚT OBECNÝCH NOVÍN
„KOŠTIANSKE NOVINY“
§1
Predmet a účel štatútu
Tento štatút upravuje postavenie, spoločenské poslanie a organizačné zásady vydávania obecných
novín "KOŠTIANSKE NOVINY“ (ďalej len "noviny").
§2
Postavenie a poslanie novín
1. Noviny sú miestnou periodickou tlačovinou vydávanou na území obce Košťany nad Turcom
(ďalej len „obec“).
2. Spoločenské poslanie spočíva v rozširovaní informácií o politickom, spoločenskom, kultúrnom,
športovom a ostatnom dianí v obci, o živote jej obyvateľov, o informáciách z okolia obce a v
dokumentácii týchto skutočností.
3. Noviny navonok právne zastupuje ich vydavateľ.
§3
Vydavateľ, sídlo, prevádzka

1.

Noviny vydáva Obec Košťany nad Turcom č. 64, 038 411 Košťany nad Turcom, IČO:
00316741, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Košťanoch nad Turcom č.
61/2015.
2. Registrácia: EV 5187/15, ISSN 1339-956X
§4
Vydavateľské podmienky, rozsah a náklad
1. Periodicita: 2 x ročne, formát A4, náklad: 420 ks.
2. Rozsah bežného čísla: text – 8 strán
3. V odôvodnených prípadoch môže byť rozsah a náklad upravený na návrh redakčnej rady. O
zvýšení perodicity (napr. pri mimoriadnom vydaní) resp. o znížení rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
§5
Vydavateľ periodickej tlače

1. Vydavateľom novín je Obec Košťany nad Turcom.
2. Vydavateľ:
a) je povinný postupovať v zmysle platných predpisov : zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači
a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) a zákon
č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií
a rozmnoženín audiovizuálnych diel

b) zodpovedá za obsah periodickej tlače
c) rozhoduje o zriadení, základných organizačných zmenách a o zrušení novín
d) zostavuje finančný rozpočet novín, vytvára technicko-personálne podmienky a organizuje
vydávanie a rozširovanie novín
e) zodpovedá za plnenie poslania novín, ich periodicitu a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny
f) je povinný zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných na zverejnenie v periodickej
tlači a o obsahu týchto informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja, ak o to požiadala
fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla.
g) je povinný písomne oznámiť ministerstvu zmenu evidovaných údajov, prerušenie alebo ukončenie
vydávania periodickej tlače, a to do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala

§6
Redakčná rada
1. Vydávanie novín vedie redakčná rada, schválená Obecným zastupiteľstvom v Košťanoch nad
Turcom uznesením č. 54/2015 v zložení – predseda: p. Ivica Kubíková, zástupca/redaktor. p.
Andrea Výbošťoková, dipl.a.h.e., kronikárka obce p. Mgr. Tatiana Bukovská, historik – editor
textu p. Mgr. Július Jarkovský, grafika p. Jana Junásová.
2. Redakčná rada zodpovedá za obsahovosť novín z hľadiska plnenia ich stanoveného poslania:
a)

navrhuje štatút novín a jeho zmeny,

b)

určuje zásady prípravy novín.

c)

schvaľuje koncepciu novín,

d)

rozhoduje o obsahu daného čísla,

e)

uverejňuje stanoviská vládnych, mimovládnych organizácií a občianskych združení k
dôležitému spoločensky prospešnému návrhu, odporúčaniu alebo podnetu k závažnej
spoločenskej udalosti, ktoré boli uverejnené v tlači,

f)

odsúhlasí uverejnenie práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie v
zmysle tlačového zákona

g)

predseda redakčnej rady predkladá obecnému zastupieľstvu informatívnu správu o činnosti
§7
Rozpočet, financovanie a odmeňovanie
1. Finančný príspevok (ročný) na vydávanie novín je určený rozpočtom obce.
2. Príjmy novín plynú najmä zo sponzorských a iných príspevkov, z inzercie a reklamy.
3. Cenník inzercie je osobitnou prílohou tohto štatútu obecných novín a schvaľuje ho obecné
zastupiteľstvo.
4. Starosta obce môže poskytnúť predsedovi a členom redakčnej rady aj mimoriadnu odmenu v
súlade s jeho kompetenciami.
§8

Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Štatút obecných novín bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom v Košťanoch
nad Turcom uznesením č. 6/2016 zo dňa 01.02.2016.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.
3. Tento štatút nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Návrh ŠTATÚTU OBECNÝCH NOVÍN „KOŠTIANSKE NOVINY“ bol vyvesený na
pripomienkovanie na úradnej tabuli obce :
Dňa:

13.01.2016

pečiatka

podpis:...........................................

Návrh ŠTATÚTU OBECNÝCH NOVÍN „KOŠTIANSKE NOVINY“ bol zvesený z úradnej
tabule obce :
Dňa:

28.01.2016

pečiatka

podpis:...........................................

ŠTATÚT OBECNÝCH NOVÍN „KOŠTIANSKE NOVINY“ bol po jeho schválení Obecným
zastupiteľstvom vyvesený na úradnej tabuli obce :
Dňa:

03.03.2016

pečiatka

podpis:...........................................

Návrh ŠTATÚTU OBECNÝCH NOVÍN „KOŠTIANSKE NOVINY“ bol po jeho schválení
Obecným zastupiteľstvom zvesený z úradnej tabule obce :
Dňa:

pečiatka

podpis:...........................................

