Štatút obecných novín
,,Chorvatan“
PREAMBULA
1. Tento štatút upravuje postavenie, spoločenské poslanie a organizačné zásady vydávania
periodickej tlače – Chorvatan.
2. Spoločenské postavenie novín Chorvatan spočíva v rozširovaní informácií obyvateľom
obce Chorvátsky Grob o politickom, spoločenskom, kultúrnom, športovom a ostatnom
dianí v obci, ako i v dokumentácii týchto skutočností.
PRVÁ HLAVA
§1
Názov a registrácia novín
1. Oficiálny názov periodickej tlače je: „ Chorvatan“.
2. Noviny „Chorvatan“ sú zaregistrované v zozname periodickej tlače Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky pod číslom(EV/5046/14) v súlade so zákonom NR SR č. 167/2008
Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Tlačový zákon“).
§2
Vydavateľ, sídlo, prevádzka, územný rozsah rozširovania
1. Noviny Chorvatan , ako noviny občanov Chorvátskeho Grobu vydáva: Obecný úrad
Chorvátsky Grob so sídlom Námestie J. Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 00 304
760, tel. kontakt: 02/3222 3001, podatelna@chorvatskygrob.sk. Územný rozsah
rozširovania: obecný, v časti obce Chorvátsky Grob.
§3
Vydavateľské podmienky, rozsah a náklad
1. Periodicita: občasník, formát: novinový, náklad: určí redakčná rada.
2. Rozsah bežného čísla: text – určí redakčná rada.
3. Jazykom vydávania periodickej tlače je jazyk slovenský.
4. Typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania: noviny pre verejnosť, oblasť
zamerania: obecné.
§4
Povinnosti vydavateľa
1. V súlade s Tlačovým zákonom je vydavateľ periodickej tlače povinný zabezpečiť, aby
každé vydanie periodickej tlače obsahovalo názov periodickej tlače, periodicitu vydávania,
údaje o vydavateľovi periodickej tlače a to: názov, sídlo a identifikačné číslo, dátum
vydania, poradové číslo a ročník vydávania periodickej tlače, cenu výtlačku, evidenčné
číslo periodickej tlače.
2. Podľa § 3 zákona NR SR č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických
publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení

neskorších predpisov je vydavateľ povinný bezplatne a na svoje trovy odovzdať do troch
dní od začatia rozširovania zasielať povinný výtlačok subjektom podľa prílohy č. 1 tohto
zákona.
3. Prípadné zmeny pri vydávaní periodika hlási vydavateľ registrujúcemu orgánu v súlade s
Tlačovým zákonom. Registrácia stratí platnosť a oprávnenie vydávať noviny, ak sa preruší
vydávanie novín na dobu dlhšiu ako jeden rok.
4. Vydavateľ je povinný zabezpečiť, aby noviny neobsahovali informácie, ktoré sú v rozpore
s pravidlami volebnej kampane do NR SR a orgánov územnej samosprávy, kampane pred
voľbou prezidenta SR, ako aj pravidlami kampane pred referendom.
5. Vydavateľ úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa zásadných
otázok periodickej tlače.
DRUHÁHLAVA
§5
Rozpočet, financovanie a odmeňovanie
1. Finančný príspevok (ročný) na vydávanie novín je určený rozpočtom obce.
2. Príjmy novín plynú aj z inzercie, reklamy, sponzorských a iných príspevkov.
TRETIAHLAVA
§6
Zloženie redakčnej rady
1. Redakčná rada sa skladá zo štyroch členov a je vytvorená nasledovným spôsobom:
a. predsedom redakčnej rady je starosta obce,
b. troch členov redakčnej rady volí obecné zastupiteľstvo, pričom maximálne jeden z
týchto členov môže byť zároveň poslancom obecného zastupiteľstva a zvyšní
členovia (zástupcovia obyvateľov) volení obecným zastupiteľstvom, sú vyberaní
spomedzi kandidátov v zmysle bodu 3 tohto paragrafu.
2. Funkčné obdobie členov redakčnej rady je štvorročné. Členov redakčnej rady zvolených
obecným zastupiteľstvom môže odvolať obecné zastupiteľstvo. Funkčné obdobie predsedu
redakčnej rady trvá len počas výkonu funkcie starostu obce.
3. Člen redakčnej rady, ktorý je zástupcom obyvateľov obce Chorvátsky Grob, je volený do
funkcie na základe výberu z kandidátov - obyvateľov obce Chorvátsky Grob, ktorí sa
písomne prihlásili na podnet obecného úradu zverejneného na webovej stránke obce
minimálne po dobu 15 dní a spolu s prihláškou doručili obecnému úradu aj svoj stručný
životopis. Výber z kandidátov prebieha na obecnom zastupiteľstve (o každom z kandidátov
sa hlasuje zvlášť). Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje voľbu kandidátov prijatým
uznesením.
§7
Práva a povinnosti redakčnej rady
1. Redakčná rada môže v prípade potreby prizvať na svoje zasadnutie aj nečlenov, a to bez
finančného ohodnotenia.
2. Redakčná rada sa schádza spravidla 1 x mesačne, ak sa členovia nedohodnú inak.
Spolupracuje pritom s osobami, ktoré vykonávajú jazykovú korektúru textu a grafické
spracovanie.

3. Členovia redakčnej rady, s výnimkou predsedu redakčnej rady, , poberajú za svoju činnosť
odmenu. O výške ich odmien rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
4. Redakčná rada dbá na vyváženosť a objektivitu uverejňovaných informácií.
5. Redakčná rada dohliada na to, aby reklama dosiahla maximálne 15 % rozsahu novín.
6. Redakčná rada nadpolovičnou väčšinou prítomných členov pripomienkuje a schvaľuje
koncepciu a obsah každého vydania.
7. Zrušiť uznesenie redakčnej rady alebo jej stanoviská môže výlučne obecné zastupiteľstvo.
8. Rozsah právomocí redakčnej rady je určený týmto štatútom.
9. Redakčná rada sa podieľa na riadení a rozhoduje o základných otázkach novín:
a) v prípade potreby navrhuje zmenu štatútu novín,
b) určuje zásady prípravy novín,
c) navrhuje rozpočet novín a jeho zmeny,
d) schvaľuje koncepciu novín,
e) rozhoduje o obsahu daného čísla,
f) navrhuje a schvaľuje obsah vydania mimoriadneho čísla novín,
g) 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, najmä tie, na ktoré organizácie a
združenia redakčnú radu upozornili.
10.
Obecné zastupiteľstvo určuje výšku poplatku za zverejnenie inzercie a reklamy.
11.
Redakčná rada pracuje výlučne v zmysle Tlačového zákona, ako kolektívny orgán.
12.
Redakčná rada si vyhradzuje právo odmietnuť uverejniť invektívny, osočujúci, či
urážajúci príspevok.
13.
Redakčná rada rozhoduje o distribúcii novín.
14.
Príspevky, ktoré sú identické s materiálom uverejneným v iných regionálnych
novinách má právo redakcia krátiť, inak upraviť, resp. vôbec neuverejniť. Ak ide o
faktografické materiály, zváži ich uverejnenie redakčná rada.
15.
Za obsah príspevkov starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného
kontrolóra obce redakcia nenesie zodpovednosť, uverejňované budú bez zásahu redakčnej
rady (s výnimkou pravopisných a štylistických úprav, v prípade porušenia etických
a mravných princípov má redakčná rada právo nezverejniť príspevok).
16.
Členovia redakčnej rady používajú pri výkone svojej činnosti ochranu podľa platných
predpisov proti všetkým formám nátlaku smerujúceho k mareniu ich činnosti.
17.
Redakčná rada prerokováva pripomienky a návrhy čitateľov a prijíma k nim aj
príslušné stanovisko a závery.
18.
Zasadnutia redakčnej rady sú neverejné. O prípadnej účasti verejnosti na zasadnutí
redakčnej rady rozhodujú jej členovia hlasovaním. Redakčná rada môže prizvať na
rokovanie poslancov obecného zastupiteľstva, prednostu obecného úradu a podľa potreby
odborných pracovníkov oddelení obecného úradu a organizácií zriadených obcou.
19.
Rokovania redakčnej rady sa môžu na požiadanie zúčastniť: poslanci obecného
zastupiteľstva, ktorí nie sú členmi redakčnej rady, bez práva hlasovať.
20.
Obecný úrad vedie evidenciu zápisov zo zasadnutí redakčnej rady a taktiež vedie
evidenciu jednotlivých vydaní novín.
§8
Predseda redakčnej rady (šéfredaktor)

1. Predseda redakčnej rady zodpovedá vydavateľovi za obsah jednotlivého vydania, najmä
dbá o to, aby obsah novín neporušil zákonom chránené záujmy spoločnosti, občanov a
organizácií.
2. Predseda redakčnej rady:
a) zvoláva a vedie zasadnutia redakčnej rady,
b) zastupuje noviny navonok,
c) v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu redakčnej rady,
d) zabezpečuje vyhotovenie stručnej zápisnice z redakčnej rady.
§9
Hlasovanie členov redakčnej rady
1. Redakčná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
redakčnej rady. Redakčná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
V prípade rovnosti hlasov má hlas predsedu redakčnej rady váhu 2 hlasov.
ŠTVRTÁHLAVA
§ 10
Obsahová náplň novín, zásady vydávania novín a reklama
1. V súlade s ústavne zaručenou slobodou prejavu, slova a tlače využívajú občania obecné
noviny na to, aby ich prostredníctvom získavali informácie a verejne vyjadrovali svoje
názory.
2. Noviny Chorvatan sú obecnými novinami, ktorých cieľom je objektívne a vyvážene
informovať obyvateľov obce o dianí v obci. Chorvatan sú najmä spravodajským
občasníkom, spravodajstvo z diania v obci je ich nosným pilierom. Sú otvorenou
názorovou platformou a spĺňajú kritériá vyváženosti, objektivity a plurality.
3. Noviny Chorvatan sa riadia týmto štatútom a zásadami vydávania, ktoré nepripúšťajú ich
zneužívanie na politické účely a neprimeranú propagáciu komunálnych politikov.
4. Hlavnou zásadou je objektívne informovať občanov v obci o spoločenskom, kultúrnom,
športovom a ostatnom dianí v obci Chorvátsky Grob prípadne aj jeho okolia.
5. Noviny si budú udržiavať spravodajský charakter, v menšej miere budú uverejňovať
komentáre a stanoviská.
6. Obecné noviny uverejňujú výhradne:
- informácie o činnosti starostu, obecného zastupiteľstva, poslancov v prípade, ak sa jedná
o činnosť spojenú s chodom samosprávy, komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve,
obecného úradu a právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti v obci.
- informácie uverejnené podľa predchádzajúceho bodu musia mať podobu krátkych
„infospráv“, ktorých obsahom môžu byť najmä citované informácie z uznesení
zastupiteľstva, komisií a oficiálnych dokumentov samosprávy (pod pojmom „infosprávy“
sa rozumejú krátke správy, v ktorých samospráva informuje o činnosti obecnej
samosprávy).
- informácie o spoločenskom, ekonomickom, kultúrnom a športovom živote v obci,
informácie o histórii obce a jeho prírodných hodnotách,
- príspevky, resp. názory občanov obce.

7. Vydávanie obecných novín musí slúžiť všetkým obyvateľom obce v zmysle zásad
verejnoprávnosti:

a) spravodajstvo musí byť neutrálne - nezávislé na komunálnych politikoch, politických
stranách a hospodárskych korporáciách, prístup do média je umožnený všetkým za
rovnakých podmienok,
b) spravodajstvo musí byť objektívne - vyžaduje najmenej dva nezávislé zdroje, najmä,
ak sa jedná o kritiku. Objektívne spravodajstvo má byť nestranné, vecné a verné
skutočnosti.
c) spravodajstvo musí byť vyvážené - priestor média je určený nielen pre majoritné, ale
aj relevantné menšinové názory,
d) spravodajstvo musí rešpektovať etický kódex média a redaktora (zásady Medzinárodnej
federácie novinárov z roku 1954 a rezolúcie Rady Európy). Rieši zodpovednosť za
pravdivosť, práce so zdrojmi, rešpektovanie súkromia, vzťah k politickým stranám,
vystupovanie v iných médiách, reklamách,
e) spravodajstvo musí rešpektovať Zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom
spravodajstve, ktorý zabezpečuje ochranu proti neoprávneným zásahom do dobrej povesti
právnickej osoby.
8. Reklama uverejnená v obecných novinách, musí spĺňať náležitosti stanovené právnymi
predpismi, najmä zákonom o reklame.
9. Cenník reklamy obecných novín schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh redakčnej rady.
10.
Ceny musia byť rovnaké pre všetkých inzerentov, ktorými sú fyzické a právnické
osoby. Výnimku je možné uplatniť len pri inzercii týkajúcej sa kultúrnych, športových,
osvetových, verejnoprospešných aktivít, pod ktorými obec preberie záštitu.
11.
Každý reklamný materiál musí byť označený reklamnou značkou.
12.
V čase volebnej kampane sú včas vypracované osobitné podmienky pre uverejňovanie
príspevkov a vedenie volebnej kampane v zmysle platnej legislatívy.
13.
Nedotknutá zostáva zodpovednosť autorov informácií vyplývajúca z platných
predpisov.
14.
Redakčná rada odsúhlasí uverejnenie práva na opravu, práva na odpoveď a práva na
dodatočné oznámenie v súlade s § 7 až § 10 Tlačového zákona.
15.
Organizačno technickú podporu pri vydávaní novín Chorvatan zabezpečí obec.

PIATAHLAVA
§ 11
Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Štatút novín Chorvatan určuje, mení a dopĺňa obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov.
2. Tento štatút vychádza z ustanovení Tlačového zákona.
3. Tento štatút bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Chorvátskom Grobe dňa
18.06.20919 uznesením č. 88/2019.

4. Prednosta obecného úradu zabezpečí zverejnenie tohto štatútu po jeho prijatí obecným
zastupiteľstvom najneskôr do pätnásť dní a to zverejnením na internetovej stránke obce na
dobu neurčitú s časovou známkou.
5. Štatút nadobúda účinnosť dňom 26.06.2019.

