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Štatút mesačníka - Spravodajca mesta  Sabinov 
 

P R V Á  H L A V A 
 

§ 1 
Názov a registrácia novín 

 
1. Spravodajca mesta Sabinov registrovaný na Ministerstve kultúry pod evidenčným 
číslom EV 692/08  a s medzinárodným štandardným  číslom seriálovej publikácie 
ISSN 1338-9238 je mesačník s regionálnou pôsobnosťou.  
 
 

§ 2 
Vydavateľ, sídlo, prevádzka 

 
1. Vydavateľom Spravodajcu mesta Sabinov je v súlade so Štatútom Mestského 
kultúrneho strediska Sabinov, schváleným 23. októbra 2006 Mestským 
zastupiteľstvom v Sabinove, Mestské kultúrne stredisko Sabinov  so sídlom na Ul. 
Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov, IČO 00149 683, DIČ 2020711308 . 
 

§ 3 
Vydavateľské podmienky, rozsah a náklad 

 
1. Periodicita: mesačník, v mesiacoch júl a august dvojmesačník, formát: A4 náklad: 
3500 ks.  
2. Rozsah bežného čísla: text - 16 strán.   
3. V odôvodnených prípadoch môže byť rozsah, farebnosť a náklad upravený na 
návrh redakčnej rady. O zvýšení periodicity (napr. pri mimoriadnom vydaní) resp. 
o znížení periodicity rozhoduje redakčná rada.  
 

§ 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.  



 2 

4. Vydavateľ je povinný zabezpečiť, aby noviny neobsahovali informácie, ktoré sú v 
rozpore s pravidlami volebnej kampane do NR SR a orgánov územnej a regionálnej 
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.  
 

D R U H Á  H L A V A 
 

§ 5 
Rozpočet, financovanie a odmeňovanie 

 
1. Príjmy novín plynú  z inzercie.   
2. Finančný príspevok (ročný) na vydávanie novín je určený rozpočtom Mestského 
kultúrneho strediska Sabinov.  
 
 

T R E T I A  H L A V A 
 

§ 6 
Postavenie vydavateľa a zriadenie redakčnej rady  

 
1. Za noviny zodpovedá vydavateľ – Mestské kultúrne stredisko Sabinov, na ktorého 
sa vzťahujú všetky ustanovenia platné pre vydavateľa.  

 
 
2. Redakčná rada má 7 členov:   
 - 3 poslanci Mestského zastupiteľstva v Sabinove  

- 1 zástupcovia za MsÚ,   
- 2 zástupcovia z Mestského kultúrneho strediska Sabinov 
- 1 zástupca zhotoviteľa Spravodajcu mesta Sabinov.  

 
3.  Členov redakčnej rady Spravodajcu mesta Sabinov volí mestské zastupiteľstvo na 
návrh štatutára Mestského kultúrneho strediska na štyri roky. Redakčná rada bude 
pracovať v tomto zložení bez nároku na finančné ohodnotenie. 
 
  
 
 
 
 
4. Členstvo zástupcu zhotoviteľa Spravodajcu mesta Sabinov, ktorý zhotovuje dielo 
na základe zmluvy uzavretej na základe verejného obstarávania, vzniká automaticky 
po podpise  zmluvy.  
 
5. Voľby členov redakčnej rady podľa odseku 3 sa konajú spravidla v období po 
ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva; počas volebného obdobia 
mestského zastupiteľstva iba vtedy, ak si to situácia vyžaduje napr. po vzdaní sa 
členstva alebo v prípade úmrtia.  
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6. V prípade, že mestské zastupiteľstvo nezvolí členov redakčnej rady podľa odseku 
3, funkčné obdobie týchto členov trvá až do doby zvolenia nových členov redakčnej 
rady.    
 
 

 
 
 

§ 7 
Práva a povinnosti redakčnej rady 

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

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

finančného ohodnotenia.  
3. Redakčná rada dbá na vyváženosť a objektivitu poskytovaných informácií.  

Nadpolovičnou väčšinou hlasujúcich prítomných členov redakčnej rady 
pripomienkuje a schvaľuje koncepciu a obsah každého vydania.  

4. Zrušiť uznesenie redakčnej rady alebo jej stanoviská môže výlučne mestské  
zastupiteľstvo. 

5. Rozsah právomocí redakčnej rady je určený  štatútom periodika.  
6. Redakčná rada sa podieľa na riadení a rozhoduje o základných otázkach  
         novín:  

a) určuje zásady prípravy novín,  
b) schvaľuje koncepciu novín,  
c) rozhoduje o obsahu daného čísla,  
d) navrhuje a schvaľuje obsah vydania mimoriadneho čísla novín,  
e) redakčná rada 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.  

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

9. Výšku poplatku za zverejnenie občianskej inzercie schvaľuje Mestské 
zastupiteľstvo v Sabinove. Určenie výšky firemnej inzercie je v súlade so 
zmluvou o dielo medzi Mestským kultúrnym strediskom Sabinov 
a zhotoviteľom novín.  

10.  Noviny uverejňujú materiály v nasledujúcom poradí:  
1) príspevky o činnosti MsÚ a aktuality mesta Sabinov spracované jednotlivými 
oddeleniami Mestského úradu mesta Sabinov,   
2) informácie o zasadnutí MZ v Sabinove - podľa prílohy č.1  
4) ostatné príspevky (kultúra, školstvo, šport, oznamy,  spoločenská kronika, 
inzercia atď.) 

11.  Redakčná rada si vyhradzuje právo odmietnuť uverejniť invektívny, osočujúci, 
či urážajúci príspevok a príspevky, ktoré prišli po uzávierke. Uzávierka je vždy 
21. dňa v mesiaci.  
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12.  Redakčná rada má právo na krátenie a právo výberu uverejnenia príspevkov 
vzhľadom na rozsah novín. Predseda redakčnej rady je povinný o neuverejnení 
alebo zásadnom krátení príspevku informovať prispievateľa. 

13.  Príspevky, ktoré sú identické s materiálom uverejneným v iných regionálnych 
novinách má právo redakcia krátiť, inak upraviť, resp. vôbec neuverejniť.  

14.  Distribúciu novín zabezpečuje zhotoviteľ, v súlade so zmluvou o dielo medzi 
Mestským kultúrnym strediskom Sabinov a zhotoviteľom. 

15.  Členovia redakčnej rady používajú pri výkone svojej činnosti ochranu podľa 
platných predpisov proti všetkým formám nátlaku smerujúceho k mareniu ich 
činnosti.  

16.  Redakčná rada prerokováva pripomienky a návrhy čitateľov a prijíma k nim aj 
príslušné stanovisko  a závery. 

17.  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 a podľa potreby odborných pracovníkov oddelení mestského 
úradu. 

 
 
 
 
 

§ 8 
Predseda redakčnej rady 

 
1. Predseda redakčnej rady je volený a odvolávaný členmi redakčnej rady spomedzi 
seba tajným hlasovaním.  
2. Predseda redakčnej rady:  
a) zvoláva a vedie zasadnutia redakčnej rady,  
b) zastupuje noviny navonok vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,  
c) v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu redakčnej rady,  
d) zabezpečuje vyhotovenie 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.   
 

Š T V R T Á  H L A V A 
 

§ 11 
Obsahová náplň novín 

 
1. V súlade s ústavne zaručenou slobodou prejavu, slova a tlače využívajú občania 
noviny na to, aby jeho prostredníctvom získavali informácie a verejne vyjadrovali 
svoje názory.  
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2. Hlavnou zásadou je informovať občanov mesta o spoločenskom, kultúrnom, 
športovom a ostatnom dianí v meste Sabinov prípadne aj jeho okolia.  
3. Noviny si budú udržiavať spravodajský charakter, v menšej miere budú 
uverejňovať komentáre a stanoviská.  
5. V čase volebnej kampane postupuje redakčná rada  pri uverejňovaní príspevkov i v 
zmysle platnej legislatívy.  
6. Nedotknutá zostáva zodpovednosť autorov informácií vyplývajúca z platných 
predpisov.  
7. Redakčná rada odsúhlasí uverejnenie práva na opravu, práva na odpoveď a práva 
na dodatočné oznámenie v súlade s § 7 až § 10 Tlačového zákona.  
 
 
 
 
 
 

P I A T A  H L A V A 
 

§ 2 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

 
1. Štatút  Spravodajcu mesta Sabinov, mení a dopĺňa mestské zastupiteľstvo 
nadpolovičnou väčšinou z hlasujúcich poslancov. 
2. Tento štatút vychádza z ustanovení Tlačového zákona. 
3. Tento štatút bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Sabinove dňa 16.04.2015 
uznesením č. 42 
4. Štatút nadobúda účinnosť dňom 16.04.2015 
 
 
V  Sabinove dňa 16.04.2015 
 
 
 
 
 

 

 

 

Návrh na členov redakčnej rady 
 
 

 
Predkladané mená na členov redakčnej rady:  vedúca oddelenie školstva, kultúry, 
telesnej výchovy a športu Ing. Vlasta Znancová,   riaditeľka MsKS Mgr. Lucia 
Mihoková, knihovníčka Mestskej knižnice, pokladníčka MsKS a zodpovedná za oblasť 
verejného obstarávania v MsKS Zuzana Hudáčová a poslanci: 
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