ŠTATÚT ČASOPISU POĽNOKESOVSKÝ OBČASNÍK

Preambula
Masové komunikačné prostriedky sú súčasťou spoločenského života občanov. Poskytovaním
množstva informácii sa stávajú významným zdrojom poznatkov a dôležitým faktorom
komunikácie. Vytlačené slovo komunikáciu umocňuje, rozvíja a rozširuje. V snahe poskytnúť
občanom Poľného Kesova dostatok informácií o živote vo všetkých oblastiach komunálnej
sféry, vydáva sa obecný časopis Poľnokesovský Občasník.
Časopis je politicky nezávislým a je určený pre občanov obce a okolia. Základným cieľom
a chránenou hodnotou časopisu je pluralita názorov a sloboda prejavu. Časopis uznáva a ctí
všetky slobody občana v medziach upravenými ústavou a príslušnými zákonmi, hlavne
cenenou hodnotou je možnosť slobodného a verejného vyjadrenia názoru. Časopis umožňuje
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.

§1
Predmet a účel štatútu
1. Tento štatút upravuje postavenie, spoločenské poslanie a organizačné zásady vydávania
časopisu Poľnokesovský Občasník.
2. Účelom tohto štatútu je zabezpečiť autonómnosť tvorivej publicistickej práce v rámci
obecného časopisu Poľnokesovský Občasník.
3. Štatút obecného časopisu Poľnokesovský Občasník je spoločným materiálom, na tvorbe
ktorého sa podieľalo vedenie obce a komisie pri obecnom zastupiteľstve v Poľnom Kesove,
ktorí po rokovaniach dospeli k zhode, ktorá je vyjadrená v predkladanom materiáli.
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§2
Úvodné ustanovenia
1. Časopis Poľnokesovský Občasník (ďalej len „časopis“) je miestnou periodickou tlačovinou
vydávanou na území Obce Poľný Kesov.
2. Vydavateľom časopisu je Obec Poľný Kesov (ďalej len „obec“), sídlo: Poľný Kesov 68,
951 15 Mojmírovce, IČO: 00 308 391.
3. Podľa platnej právnej úpravy za obsah časopisu zodpovedá vydavateľ. Vydavateľ
zodpovedá za plnenie poslania časopisu, jeho periodicitu a dodržiavanie rozpočtovej
disciplíny.
4. Vydavateľ zostavuje finančný rozpočet časopisu, vytvára technicko-personálne podmienky
a organizuje jeho vydávanie a rozširovanie.
5. Časopis vychádza raz za tri mesiace spravidla v rozsahu 8 strán.
6. Výdavky a príjmy spojené s vydávaním časopisu sú súčasťou rozpočtu obce.
7. Časopis navonok právne zastupuje jeho vydavateľ.
8. Časopis je distribuovaný zdarma do každej domácnosti v obci Poľný Kesov.
9. Aktuálne vydanie a archív časopisu bude občanom k dispozícii v tlačovej a aj v
elektronickej podobe na internetovej stránke obce www.polnykesov.eu

§3
Redakčná rada
1. Vydávanie časopisu vedie redakčná rada.
2. Redakčnú radu zriaďuje, jej šéfredaktora menuje a odvoláva, jej členov schvaľuje
a odvoláva na návrh starostu obce (ďalej len „starosta“) Obecné zastupiteľstvo v Poľnom
Kesove (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“). Členstvo v redakčnej rade je dobrovoľné.
3. Z poverenia vydavateľa redakčná rada riadi obsah, vydávanie a distribúciu časopisu.
4. Na čele redakčnej rady je šéfredaktor, ktorý riadi rokovanie redakčnej rady. Šéfredaktor
organizuje a zabezpečuje vydávanie jednotlivých čísel časopisu, jeho rozširovanie a
zodpovedá za obsahovosť, gramatickú úroveň a úpravu.
5. Za činnosť v redakčnej rade prináleží šéfredaktorovi a jej členom odmena podľa prílohy
č.1 k tomuto štatútu.
6. Činnosť redakčnej rady:
a) navrhuje aktuálne témy vhodné na spracovanie v jednotlivých číslach časopisu,
b) prijíma príspevky a žiadosti o uverejnenie od občanov obce,
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c) aktívne sa podieľa na spracovaní časopisu (kontaktovanie autorov, podklady, vlastná
publikačná činnosť),
d) hodnotí jednotlivé čísla z hľadiska ich obsahovej a grafickej úrovne.
7. Redakčná rada musí rešpektovať všeobecne platné etické a právne normy. Je povinná
informovať svojich čitateľov objektívne o všetkých udalostiach všeobecného záujmu.
Redakčná rada zabezpečí, aby verejnosti podávala informácie aktuálne, pravdivé, presné,
overené, úplné. Ak redakčná rada neúmyselne uverejní nepravdivú, skreslenú, či mylnú
informáciu, musí veci uviesť na správnu mieru, vrátane publikovanej opravy v súlade s
tlačovým zákonom.
8. Vydavateľ a redakčná rada si vyhradzujú právo neuverejniť príspevky, ktoré odporujú
dobrým mravom a odporujú všeobecne platným etickým a právnym normám.
9. Redakčná rada si vyhradzuje právo jazykových korektúr textu. Neprípustný je taký zásah
do textu autora, ktorý by skresľoval autorove názory. S uvedením mena, značky alebo
pseudonymu musí súhlasiť autor. Anonymné príspevky sa zásadne neuverejňujú.
10. Redakčná rada sa stretáva minimálne raz za tri mesiace.
11. Redakčná rada môže na svoje rokovanie prizvať poslancov obecného zastupiteľstva,
starostu, prípadne zamestnancov obce a vyžiadať si ich stanovisko alebo konzultáciu.
12. Z rokovania redakčnej rady šéfredaktor vyhotovuje zápisnicu spolu s prezenčnou listinou.
13. Obecný úrad v Poľnom Kesove vedie evidenciu zápisníc z rokovaní redakčnej rady
a zároveň vedie evidenciu jednotlivých vydaných čísiel časopisu v tlačenej podobe a na
internetovej stránke obce www.polnykesov.eu v elektronickej podobe. Medzi jeho povinnosti
patrí aj zasielanie povinných výtlačkov časopisu do vybraných inštitúcií.

§4
Náklad a rozsah časopisu
1. Náklad a rozsah časopisu určuje vydavateľ podľa potrieb a zásad hospodárnosti
a schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
2. Vydavateľ je oprávnený na návrh redakčnej rady rozhodnúť o vydávaní časopisu nad rámec
periodicity a rozsahu uvedeného v § 2 odseku 5 tohto štatútu.

§5
Inzercia v časopise
1. Ak je obsahom časopisu aj inzercia občianska či firemná, jej obsah musí byť v súlade s
dobrými mravmi a právnymi normami SR.
2. Cenník inzercie je neoddeliteľnou prílohou č.2 tohto štatútu.
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3. Poplatok za uverejnenie inzerátu sa stanovuje podľa cenníka schváleného obecným
zastupiteľstvom. Poplatky za inzerciu a reklamu sú príjmom rozpočtu obce Poľný Kesov.
4. V časopise nebudú zverejňované inzeráty na propagáciu erotických služieb a predaj
erotických pomôcok. Tiež sa nezverejnia inzeráty a reklama na predaj alkoholických nápojov,
tabakových výrobkov, omamných a psychotropných látok, inzercia politických strán a hnutí,
náboženských spoločenstiev, propagácia fašizmu, neonacizmu, etnickej neznášanlivosti a
rasovej diskriminácie.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom v Poľnom Kesove dňa
29.6.2014 uznesením č.55/2015
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.
V Poľnom Kesove, dňa 6.7. 2015

________________________
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce
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Príloha č. 1
k Štatútu časopisu Poľnokesovský Občasník

Odmeňovanie členov redakčnej rady časopisu Poľnokesovský Občasník
a) šéfredaktor – za všetky práce súvisiace s prípravou jedného vydania časopisu vrátane
účasti na zasadnutí redakčnej rady: 20,- €,
b) člen redakčnej rady - za všetky práce súvisiace s prípravou jedného vydania časopisu
vrátane účasti na zasadnutí redakčnej rady: 10,- €,
Odmeny budú vyplácané vždy v mesiaci, ktorý bude nasledovať po mesiaci, v ktorom došlo
k vydaniu a distribúcii časopisu.
Šéfredaktor a členovia redakčnej rady majú právo vzdať sa odmeny. Vyhlásenie o vzdaní sa
odmeny musí byť zaslané na obecný úrad v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom
denníku.
Toto odmeňovanie členov redakčnej rady je neoddeliteľnou súčasťou Štatútu časopisu
Poľnokesovský Občasník, ktorý schválilo Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 55/2015 dňa
29.6.2015.
V Poľnom Kesove , dňa 6.7.2015

Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce
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Príloha č.2
k Štatútu časopisu Poľnokesovský Občasník

Cenník riadkovej inzercie
Cenník inzercie je samostatnou prílohou štatútu obecného časopisu. Obsah inzerátov musí byť
v súlade s jeho štatútom.
1. Cena pre riadkovú inzerciu občanov, ktorí nie sú obyvateľmi obce Poľný Kesov:
Poplatky za inzerát :
a) komerčná inzercia za jeden riadok
b) nekomerčná inzercia za jeden riadok

1,00 €
0,50 €

2. Cena pre riadkovú ( slovnú ) inzerciu a reklamu podnikateľských subjektov:
a) komerčná inzercia za jeden riadok

2,00 €

3. Plošná inzercia a reklama podnikateľských subjektov:
1 strana formát A5 100,- €,
½ strany formát A5 50,- €,
1/3 strany formát A5 33,- €
¼ strany formát A5 25,- €,
1/5 strany formát A5 20,- €,
1/16 strany formát A5 7,- €.
4. Bezplatná inzercia:
Nespoplatňujú sa inzeráty :
a) zadávané Obecným úradom v Poľnom Kesove
b) zadávané občianskymi združeniami a organizáciami pôsobiacimi na území obce Poľný
Kesov
c) zadávané občanmi s trvalým pobytom v obci Poľný Kesov
5. Spôsob platby za inzerciu:
Inzerent zaplatí poplatok za inzerciu v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo
bankovým prevodom na účet obce Poľný Kesov.
Poplatok za inzerciu musí byť uhradený do uzávierky daného čísla obecných novín, inak
redakcia inzerát neuverejní.
6. Technické podmienky pre zverejnenie inzerátu:
Inzerent je povinný dodať inzerát v grafickej podobe, ktorú možno bez technických
problémov spracovať a publikovať.
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Plošný rozsah inzercie v danom čísle určí redakčná rada a to v závislosti od závažnosti
obsahu inzercie a od celkového množstva inzercie v danom čísle.
7. Zodpovednosť za obsah a grafickú podobu inzerátu
Za celkový obsah a grafickú podobu inzerátu zodpovedá jeho zadávateľ.
Tento cenník je neoddeliteľnou súčasťou Štatútu časopisu Poľnokesovský Občasník, ktorý
schválilo Obecné zastupiteľstvo v Poľnom Kesove Uznesením č.55/2015 dňa 29.6.2015.
V Poľnom Kesove , dňa 6.7.2015

Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce
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