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Štatút mesačníka Krompašský spravodajca 

PREAMBULA 

1. Tento štatút upravuje postavenie, spoločenské poslanie a organizačné zásady 

vydávania periodickej tlače – mesačníka Krompašský spravodajca. 

2. Spoločenské postavenie mesačníka Krompašský spravodajca spočíva v rozširovaní 

informácií obyvateľom mesta Krompachy o politickom, spoločenskom, kultúrnom, 

športovom a ostatnom dianí v meste, ako i v dokumentácii týchto skutočností. 

 

P R V Á    H L A V A  

§ 1 

Názov a registrácia  

1. Oficiálny názov periodickej tlače je: „Krompašský spravodajca“. 

2. Mesačník Krompašský spravodajca (ďalej len KS) je zaregistrovaný v zozname 

periodickej tlače Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pod číslom EV 3373/09 

v súlade so zákonom NR SR č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom 

spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

§ 2 

Vydavateľ, sídlo, prevádzka, zameranie 

1. Vydavateľom mesačníka občanov Krompách – pod názvom  Krompašský spravodajca 

je Mesto Krompachy, so sídlom Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy, IČO: 

00329282 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 

26/C.24zo dňa 26. apríla 2017  (ďalej len MsZ). 

2. Zámerom vydavateľa je objektívne informovať obyvateľov Krompách o aktuálnom 

dianí v meste Krompachy. 

3. Vydavateľ zodpovedá za plnenie poslania mesačníka, jeho periodicitu a dodržiavanie 

rozpočtovej disciplíny v zmysle Zákona NR SR č. 167/2008 Z. z. v znení neskorších 

predpisov (Tlačový zákon). 

4. Mesačník navonok právne zastupuje jeho vydavateľ, ktorým je štatutár mesta t. j. 

primátor mesta. 

§ 3 

Vydavateľské podmienky, rozsah a náklad 

1. Periodicita: mesačník, počas letných prázdnin (júl - august) vychádza ako 

dvojmesačník, formát: A4,  náklad: 550 ks. 

2. Rozsah bežného čísla: text – spravidla 12 strán. 

3. V odôvodnených prípadoch môže byť rozsah upravený na návrh redakčnej rady. 

O zvýšení periodicity (napr. pri mimoriadnom vydaní), resp. o znížení periodicity 

rozhoduje MsZ. 

4. KS bude uverejnený na webovom sídle mesta 21 dní po uvedení do predaja. 

5. Jazykom vydávania periodickej tlače je slovenský jazyk. 
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§ 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 zasielať 

do troch dní od začatia rozširovania 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  

mesačník, ak sa preruší jeho vydávanie na dobu dlhšiu ako jeden rok. 

4. Vydavateľ je povinný zabezpečiť, aby mesačník neobsahoval informácie, ktoré sú 

v rozpore s pravidlami volebnej kampane do NR SR a orgánov územnej samosprávy, 

kampane pred voľbou prezidenta SR, volieb do európskeho parlamentu, ako aj 

pravidlami kampane pred referendom. 

D R U H Á    H L A V A 

§ 5 

Rozpočet a financovanie  

1. Vydávanie mesačníka KS je hradené z rozpočtu mesta. Výšku finančných 

prostriedkov súvisiacu s jeho vydávaním schvaľuje MsZ. 

2. Príjmy mesačníka plynú z predaja, z inzercie, reklamy, sponzorských a iných 

príspevkov. Následne budú použité  na financovanie tlače Krompašského spravodajcu.  

T R E T I A    H L A V A 

§ 6 

Redakčná rada, zloženie, členstvo 

1. Za účelom skvalitnenia obsahu KS je zriadená redakčná rada. 

2. Redakčná rada je poradným orgánom redaktora. 

3. Redakčná rada má najmenej päť a najviac sedem členov. 

4. Redakčnú radu volí MsZ na štvorročné volebné obdobie do nového ustanovujúceho 

zastupiteľstva. Členstvo v redakčnej rade je podmienené súhlasom navrhovaného 

člena. Redakčnú  radu tvorí 

-  1 zástupca za MsÚ 

-  1 zástupca z radov poslancov mestského zastupiteľstva 

-  1 zástupca z Rady seniorov mesta 

-  1-2 zástupcovia  so skúsenosťami v mediálnej oblasti 

-  1-2 zástupcovia z radov občanov mesta. 
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5. Členstvo v redakčnej rade zaniká: 

a) dobrovoľným vzdaním sa, 

b) odvolaním člena mestským zastupiteľstvom, 

c) úmrtím člena redakčnej rady, 

d) ukončením štvorročného funkčného obdobia. 

6. Členovia redakčnej rady: 

a) spolupracujú s redaktorom pri zostavovaní obsahovej náplne KS, 

b) aktívne vyhľadávajú témy na spracovanie, 

c) samostatne spracovávajú v pravidelných intervaloch príspevky a články, alebo ich 

časti. 

7. Člen redakčnej rady má nárok na bezplatné kopírovanie/tlač materiálov potrebných 

k práci v redakčnej rade na zariadeniach mestského úradu pri dodržiavaní zásad 

hospodárnosti. 

§ 7 

Práva a povinnosti redakčnej rady 

1. Členov redakčnej rady volí a odvoláva MsZ nadpolovičnou väčšinou hlasov 

prítomných poslancov. Voľby členov prebiehajú verejným hlasovaním, pričom 

o voľbe každého z navrhovaných kandidátov na člena redakčnej rady sa hlasuje 

samostatne.  

2. Redakčná rada môže prizvať na svoje zasadnutie aj jej nečlenov, a to bez finančného 

ohodnotenia.  

3. Redakčná rada sa schádza raz za mesiac, ak sa jej členovia nedohodnú inak, vždy 

k nasledujúcemu číslu. 

4. Redakčná rada dbá na vyváženosť a objektivitu poskytovaných informácií. 

5. Redakčná rada svojou nadpolovičnou väčšinou prítomných členov pripomienkuje 

a schvaľuje koncepciu a obsah každého vydania. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje 

hlas predsedu redakčnej rady. 

6. Redakčná rada sa podieľa na riadení a rozhoduje o základných otázkach mesačníka: 

a) určuje zásady prípravy mesačníka,  

b) schvaľuje koncepciu mesačníka,  

c) rozhoduje o obsahu daného čísla,  

d) po dohode s vydavateľom navrhuje a schvaľuje obsah vydania mimoriadneho 

čísla mesačníka, ktorého obsah a počet výtlačkov schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo. 

7. Redakčná rada pracuje výlučne v zmysle Tlačového zákona ako kolektívny orgán.  

8. Redakčná rada zverejňuje príspevok funkcionárov mesta a jeho zamestnancov, 

príspevok každého poslanca mestského zastupiteľstva týkajúci sa problematiky mesta, 

najviac však jeden príspevok v čísle, za obsah ktorého zodpovedá každý sám. 

To znamená, že zo zodpovednosti sa vyníma redakčná rada v zmysle Tlačového 

zákona.  
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9. Mesačník uverejňuje materiály v nasledujúcom poradí:  

a) príspevky o činnosti MsÚ a aktuality mesta, 

b) príspevky poslancov mestského zastupiteľstva, VÚC, NR SR a európskeho 

parlamentu,  

c) ostatné príspevky.  

10. Redakčná rada si vyhradzuje právo odmietnuť uverejniť invektívny, osočujúci, 

či urážajúci príspevok. 

11. Príspevky, ktoré sú identické s materiálom uverejneným v iných regionálnych 

novinách má právo redakčná rada krátiť, inak upraviť, resp. vôbec neuverejniť.  

12. Za obsah jednotlivých príspevkov redakčná rada nenesie zodpovednosť, uverejňované 

budú bez zásahu redakčnej rady (s výnimkou pravopisných a štylistických úprav). 

13. Členovia redakčnej rady používajú pri výkone svojej činnosti ochranu podľa platných 

predpisov proti všetkým formám nátlaku smerujúceho k mareniu ich činnosti.  

14. Redakčná rada prerokováva pripomienky a návrhy čitateľov a prijíma k nim 

aj príslušné stanovisko  a závery. 

15. Zasadnutia redakčnej rady sú neverejné. O prípadnej účasti verejnosti na zasadnutí 

redakčnej rady rozhodujú jej členovia hlasovaním. Redakčná rada môže prizvať 

na rokovanie primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva. Redakčná rada 

môže s predchádzajúcim súhlasom primátora resp. v čase jeho neprítomnosti 

so súhlasom zástupcu primátora mesta, prizvať na svoje rokovanie prednostu MsÚ 

a podľa potreby odborných pracovníkov oddelení MsÚ. 

16. Rokovania redakčnej rady sa môžu na požiadanie zúčastniť: primátor mesta a poslanci 

MsZ, ktorí nie sú členmi redakčnej rady, bez práva hlasovať. 

17. Mestský úrad vedie evidenciu zápisov zo zasadnutí redakčnej rady a taktiež vedie 

evidenciu jednotlivých vydaní mesačníka. 

§ 8 

Predseda redakčnej rady 

1. Predsedom redakčnej rady je poslanec mestského zastupiteľstva. 

2. Predseda redakčnej rady:  

a) zvoláva a vedie zasadnutia redakčnej rady,  

b) zabezpečuje vyhotovenie zápisnice z redakčnej rady. 

3. Počas neprítomnosti predsedu redakčnej rady pripravuje a vedie zasadnutie redakčnej 

rady redaktor. 

§ 9 

Zodpovedný redaktor 

1. Zodpovedný redaktor zodpovedá vydavateľovi za obsah jednotlivého vydania, najmä 

dbá o to, aby obsah novín neporušil zákonom chránené záujmy spoločnosti, občanov 

a organizácií.  
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2. Redaktor predkladá redakčnej rade návrhy na skvalitnenie obsahovej náplne KS. 

Pri svojej práci spolupracuje so zamestnancami mestského úradu, s inštitúciami alebo 

organizáciami mesta, verejnosťou a  členmi redakčnej rady. 

3. Redaktor vykonáva prehľad príspevkovej činnosti a v spolupráci s redakčnou radou 

KS rozhoduje o uverejnení jednotlivých príspevkov v jednom z najbližších vydaní, 

spravidla do jedného mesiaca od vzniku požiadavky. Zároveň  plní všetky úlohy, 

potrebné pre vydanie čísla, vrátane spolupráce s grafikom. 

4. Redaktor má právo krátiť a štylisticky upraviť dodané materiály, pokiaľ nedôjde 

k zmene charakteru materiálu. Informácia o prípadných úpravách sa uverejní v závere 

článku pod menom autora. 

5. Redaktor má právo nezaradiť materiál do KS, ak sa: 

a) koncepčne, tematicky, prípadne rozsahovo nehodí do daného vydania, 

b) ak sa venuje neaktuálnym témam a problémom, resp. neprináša nové pohľady 

na témy, ktorým sa KS venoval, 

c) v ňom nachádzajú invektívy, vulgarizmy, priame alebo nepriame porušenie alebo 

výzvy na porušenie zákonov SR, 

d) v ňom nachádzajú informácie, ktoré je potrebné overiť, resp. prispievateľ nedoložil 

relevantný dôkaz o ich pravdivosti, 

e) nenachádzal načas do redakčnej uzávierky, 

f) nepozná meno autora materiálu a kontakt na neho, 

g) nedoručil do redakcie v elektronickej verzii. 

§ 10 

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 rozhoduje hlas predsedu redakčnej rady. V prípade 

rovnosti hlasov a neprítomnosti predsedu redakčnej rady rozhoduje hlas redaktora. 

§ 11 

     Odmeňovanie predsedu, redaktora, jazykového korektora a členov redakčnej rady 

Za každú účasť na zasadnutí redakčnej rady mesačníka patrí odmena, ktorá sa priznáva 

maximálne raz za mesiac: 

1. a) predsedovi redakčnej rady vo výške 15 € 

b) jazykovému korektorovi vo výške 45 € 

c) členovi redakčnej rady vo výške 13 € 

2. Redaktor vykonáva svoju prácu na základe osobitnej zmluvy uzavretej s mestom 

(napr. pracovnej zmluvy, dohody o pracovnej činnosti, mandátnej zmluvy a pod.). 

Redaktorovi redakčnej rady mesačníka za výkon funkcie redaktora patrí za jeho 

činnosť mesačná odmena vo výške 110 €.  
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3. Na návrh primátora mesta alebo  poslanca MsZ môže byť predsedovi, redaktorovi, 

jazykovému korektorovi a členovi redakčnej rady poskytnutá mimoriadna odmena, 

ktorú schvaľuje MsZ. 

 

Š T V R T Á    H L A V A 

§ 12 

Obsahová náplň 

1. V súlade s ústavne zaručenou slobodou prejavu, slova a tlače využívajú občania 

mesačník na to, aby jeho prostredníctvom získavali informácie a zároveň verejne 

vyjadrovali svoje názory. 

2. Prispievateľom je každá osoba, ktorej príspevok bol zverejnený v KS. 

3. Mesačník si bude udržiavať spravodajský charakter, v menšej miere bude uverejňovať 

komentáre a stanoviská. 

4. V prípade, že KS publikuje príspevok, ktorý je osobným názorom prispievateľa alebo 

člena redakčnej rady, prípadne komentár, tento príspevok riadne označia. 

5. Pravidelné rubriky: 

- z rokovaní mestského zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva, 

- informácie primátora mesta, 

- z práce jednotlivých oddelení MsÚ, 

- z činnosti organizácií v meste, 

- občianska rubrika, 

- aktuality v meste, 

- spoločenská rubrika, 

- kultúrne podujatia, pozvánky, 

- školstvo, 

- šport, 

- inzercia 

- iné. 

6. Redakčná rada odsúhlasí uverejnenie práva na opravu, práva na odpoveď a práva 

na dodatočné oznámenie v súlade s § 7 až § 10 Tlačového zákona.     

§ 13 

Inzercia a reklama 

1. Ak je obsahom KS aj inzercia občianska, či fyzickej alebo právnickej osoby 

podnikateľa, jej obsah musí byť v súlade s právnymi normami SR a dobrými mravmi. 

2. Poplatok za uverejnenie inzerátu sa stanovuje v zmysle  príslušnej smernice primátora 

mesta, ktorá určuje úhrady za služby poskytované Mestom Krompachy. Poplatky 

za inzerciu a reklamu sú príjmom rozpočtu mesta.  

3. KS nepublikuje bezplatne reklamné rozhovory a články, vedúce k podpore predaja 

tovarov alebo služieb, alebo k propagácii obchodného mena v zmysle Zákona 

č. 147/2001 Z. z. o reklame. Obsah takýchto príspevkov posúdi redakčná rada 

na svojom zasadnutí. 



 MESTO KROMPACHY Strana 7/7 

Štatút mesačníka Krompašský spravodajca 
Účinnosť:  

01.05.2017 

 

4. Za reklamný rozhovor a článok v zmysle § 13 ods. 3 tohto štatútu sa nepovažujú: 

a) pozvánky, rozhovory a reportáže zamerané na kultúrne, športové, vzdelávacie 

a spoločenské podujatia s maximálnym vstupným 2 € / osobu, 

b) pozvánky, rozhovory a reportáže z podujatí organizovaných Mestom Krompachy, 

resp. v spolupráci s ním, 

c) poďakovanie sponzorom v mesačníku KS, ktorí prispeli na realizáciu športovej, 

kultúrnej alebo spoločenskej a charitatívnej akcie, 

d) poďakovanie za lekársku starostlivosť, 

e) poďakovanie za účasť na pohreboch. 

P I A T A   H L A V A 

§ 14 

Záverečné a prechodné ustanovenia 

1. Štatút mesačníka KS určuje, mení a dopĺňa uznesením MsZ nadpolovičnou väčšinou 

prítomných poslancov. 

2. Tento štatút vychádza z ustanovení Tlačového zákona. 

3. Tento štatút bol prerokovaný redakčnou radou mesačníka KS v Krompachoch dňa 

25.4.2017.  

4. Tento štatút bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch dňa 26. 4. 2017  

uznesením č. 26/C.24. 

5. Štatút nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2017. 

6. Schválením tohto Štatútu sa ruší Štatút Krompašského spravodajcu, prijatý  uznesením 

13/E.28 zo dňa 15. 2. 2012 a Organizačný poriadok KS, prijatý uznesením 13/E.27 

zo dňa  15. 2. 2012. 

 

V Krompachoch 5. mája 2017. 

 

 

Ing. Iveta Rušinová v. r. 

       primátorka mesta 


