Uznesením č.130/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej na svojom zasadaní
konanom dňa 14.07.2011 na základe.....
schvaľuje
ŠTATÚT VIDINSKÝCH NOVÍN
§1
Predmet a účel štatútu
Tento štatút upravuje postavenie, spoločenské poslanie a organizačné zásady
vydávania Vidinských novín (ďalej len VN).
§2
Postavenie a poslanie VN
1. VN sú miestnou tlačovinou vydávanou na území obce.
2. Spoločenské poslanie spočíva v rozširovaní informácií o spoločenskom,
kultúrnom, športovom a ostatnom dianí v obci Vidiná a jeho obyvateľov, ako i
okolia a v dokumentácii týchto skutočností.
3. VN sú postavené na báze nadstraníckosti,nebudú preferovať žiadnu z politických strán a
nebudú poskytovať priestor na komentáre k vnútropolitickým otázkam.
4. VN neuverejňujú inzeráty a reklamu žiadneho typu.
5. VN navonok právne zastupuje ich vydavateľ.
§3
Vydavateľ
1. Vydavateľ VN je Obec Vidiná.
2. Vydavateľ rozhoduje o zriadení, základných organizačných zmenách a o zrušení
VN so súhlasom Obecné zastupiteľstva (ďalej len OZ
3. Vydavateľom VN je Obec Vidiná.
4. Vydavateľ zostavuje finančný rozpočet VN, vytvára technicko-personálne podmienky
a organizuje vydávanie a rozširovanie VN.
5. Vydavateľ zodpovedá za plnenie poslania VN a dodržiavanie
rozpočtovej disciplíny.
6. VN sú k dispozícii na OÚ a na www.vidiná.sk
§4
Redakčná rada / RR/ VN
1. RR obecných novín je komisiou OZ.
2. Vydávanie VN vedie redakčná rada, ktorej členov schvaľuje a odvoláva
OZ.
3. Redakčná rada zodpovedá za obsahovosť VN z hľadiska plnenia ich stanoveného
poslania.
4. Predseda komisie/ Komisia pre tvorbu a vydávanie VN / je zároveň redaktor.
5. Predseda komisie navrhuje členov tak, aby v komisii bol vždy jeden zástupca OÚ a jeden
občan obce.
§5
Hospodárske zabezpečenie VN
1. Vydávanie VN hospodársky zabezpečuje vydavateľ.
2. VN budú distribuované zdarma do domácností.
3. Výdaje a príjmy vedie vydavateľ.

§6
Periodicita
1. VN vychádzajú 4x ročne, podia potreby.
2. Vydavateľ je oprávnený rozhodnúť o vydávaní VN nad rámec uvedený v
odseku 1.
§7
Náklad a rozsah VN
1. Náklad VN určuje vydavateľ podľa potreby a zásad hospodárnosti.
2. Rozsah jednotlivých čísel určuje vydavateľ podľa zásad uvedených v odseku 1. tak,
aby bolo zachované minimum v každom vydaní.
§8
Všeobecné ustanovenia
1. Súčasťou tohto štatútu je Organizačný poriadok VN.
2. Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia OZ.
3. Každá změna podlieha schváleniu OZ.

ORGANIZAČNÝ PORIADOK VIDINSKÝCH NOVÍN
§1
Poslanie, spoločenské poslanie a hlavné úlohy Vidinských novín (ďalej len VN),
povinnosti zodpovedného redaktora, postavenie a úlohy redakčnej rady, hospodárenia VN
upravuje Štatút Vidinských novín, schválený dňa ........ uznesením č. .....OZ.
§2
1. VN plnia informačnú, kultúrno-výchovnú, vzdelávaciu a propagačnú funkciu.
2. VN informujú o živote v obci Vidiná a jeho okolia, o jeho problémoch a ich riešení,
pričom si uchovávajú charakter nezávislosti na politických stranách a hnutiach.
3. VN zverejňujú závery z OZ / kompletné znenie uznesenií s odkazom na zápisnicu z OZ je
k dispozícii na Ob.úrade a na www.vidina.sk/
4. Vydávaním sa poveruje Obec Vidiná.
5. Vydávanie VN zaregistrovalo Ministerstvo kultúry SR.
§3
1. Vydavateľ je povinný vytvoriť potrebné materiálne, technické a
personálne podmienky pre zabezpečenie vydávania VN podľa platných predpisov.
§4
1. Minimálny náklad je stanovený na 520 kusov, 4x ročne

§5
1. Postavenie a úlohy redaktora VN:
- organizuje a riadi prácu RR, pripravuje program zasadnutí, zvoláva a vedie ich.
- redaktor zodpovedá za svoju činnosť vydavateľovi a redakčnej rade, riadi sa
platnými právnymi predpismi.
- tvorí v spolupráci s redakčnou radou plán nasledujúceho čísla.
- zodpovedá, aby obsahom VN neporušili záujmy štátu, občanov.
- chráni osoby, ktoré mu poskytli informáciu na uverejnenie tým, že zachováva
mlčanlivosť o ich menách, neuverejňuje informácie od anonymov.
- podáva zriaďovateľovi, vydavateľovi návrhy na opatrenia, týkajúce sa VN.
§6
2.Postavenie a úlohy redakčnej rady:
- napomáha redaktorovi pri tvorbe redakčného plánu, prerokováva svoju činnosť,
tematické zameranie redakcie, príspevky a ohlasy na ne.
- vyhľadáva dopisovateľov, námety a témy do VN.
- hodnotí jednotlivé vydávanie VN z hľadiska obsahového i obsahu jednotlivých
rubrík.
- prerokováva pripomienky a návrhy čitateľov a prijíma k nim aj príslušné stanovisko
a závery.
3. Členovia redakčnej rady: Bc. Drahomíra Kuceková
Ing. Želmíra Kolimárová
Ing. Ján Šupica
Mgr. Elena Kočiová
Ján Šnúrik
Jozef Kucej

Vo Vidinej, 18.07.2011
Vladimír Ragač
starosta obce

