
Štatút  
seredských novín 

 
 
Mestské zastupiteľstvo (ďalej iba MsZ) v Seredi schválením štatútu seredských  novín 

(ďalej len SN) určuje ich funkciu, spôsob rozhodovania o ich vydávaní a distribúcii. 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. SN sú mesačníkom určeným občanom mesta Sereď. 
2. SN sú majetkom mesta Sereď. 
3. SN sú nezávislé a slobodné tlačové médium. 
4. O vzniku, periodicite vydávania, rozsahu strán a zániku vydávania SN rozhoduje  
            MsZ v Seredi. 
5.         Vydavateľom SN je mesto Sereď. 
6.         Členov redakčnej rady a šéfredaktora SN volí a odvoláva MsZ. 
7. Redakčná rada má postavenie stálej komisie MsZ. 
8.         SN zabezpečujú zverejňovanie informácií o všetkých dôležitých rozhodnutiach  
            primátora mesta, mestského zastupiteľstva ako aj informácie z verejného života mesta. 
 
 

Článok 2 
Obsah, forma a poslanie Seredských noviniek 

 
1. Za obsah a formu zodpovedá vydavateľ SN. Poslaním SN je dosiahnuť pluralitu 
názorov, informovanosť o rozhodnutiach a konaní volených funkcionárov  mesta (primátor, 
poslanci mestského zastupiteľstva), ale aj  vedúcich oddelení MsÚ a štatutárov mestom 
zriadených organizácií a spoločností.  
 
2. Vydavateľ, redakčná rada a šéfredaktor SN nesmú obmedzovať slobodný výkon 
novinárskej práce ani zabraňovať zverejneniu kritických názorov občanov, zaslaných na 
zverejnenie, ak sú podpísané. 
  
3.         Predstavitelia orgánov samosprávy a štatutári mestom zriadených organizácií 
a spoločností sú povinní poskytovať verejnosti, prostredníctvom SN, úplné a pravdivé 
informácie. 
  

Článok 3 
Ochrana zdroja informácie 

 
             Pre autorov zverejnených informácií a názorov ako aj ochranu zdroja informácií 
uverejnených v SN platia ustanovenia právneho poriadku SR.  

 
Článok 4 

Zodpovednosť za presnosť informácií 
 
              Vydavateľ, redakčná rada ani  šéfredaktor nie sú braní na zodpovednosť, ak im bola 
podaná nepresná alebo nepravdivá informácia, a preukážu sa také okolnosti, pre ktoré  mohli 
byť uvedené alebo oznámené skutočnosti dôvodne považovať za pravdivé.  

 



 
Článok 5 

Inzercia, reklama a iné platené oznámenia 
 
1. Inzercia, reklama a iné platené oznámenia musia byť  jasne označené a odlíšené od 
redigovaného obsahu.  
 
2. Sadzobník za inzerciu a reklamu ako aj platené oznámenia podliehajú rozhodnutiu 
MsZ. Poplatky sú odstupňované podľa dielu plochy, ktorú objednávateľ inzercie, reklamy 
alebo plateného oznámenia požaduje. 
 
3. Poplatok za zverejnenú reklamu, inzerciu alebo platené oznámenie je príjmom mesta. 

 
 

Článok 6 
Povinné údaje 

 
1.         Povinné údaje (tiráž) sú stručné a majú význam základnej informácia ako pre 
recipienta, tak aj pre uplatnenie zásady zodpovednosti a pre iné úradné, študijné, archívne a 
bibliografické potreby. Údajom o cene sa rozumie tiež údaj, že periodikum sa rozširuje 
bezplatne. 
2.        Na autorizované články v SN sa vzťahujú v plnej miere ustanovenia o ochrane 
autorstva podľa autorského zákona. 
 
 
 
 
 
Návrh spracoval: Bc.Ľubomír Veselický 
 
 
 
 
 


