Obecné zastupiteľstvo v Štefanove nad Oravou na základe § 11 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento

ŠTATÚT NOVÍN OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU
§1
1)
Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám určuje aké informácie je kto
povinný zverejniť a ktoré sa môžu zverejniť. Poslanci rozhodli o zavedení a uskutočnení tzv.
komunikačnej stratégie. Jej úlohou je maximálne využiť všetky dostupné možnosti k tomu, aby
vzájomná komunikácia medzi občanmi a samosprávou sa vylepšila a aby sa tieto výsledky
prejavili aj v spokojnosti občanov.
§2
1)
Na uskutočňovanie komunikačnej stratégie obecné zastupiteľstvo schvaľuje vydávanie
obecných novín formou občasníka pod názvom: Štefanov nad Oravou, obecné noviny- občasník.
2)

Obecné noviny vydáva Obec Štefanov nad Oravou.
§3

1)
Vydávaním obecných novín sa vytvára priestor pre participáciu občanov, konfrontáciu
názorov, priestor pre verejnú diskusiu, kontrolu práce vykonávanej samosprávou, vysvetľovanie
pravidiel a postupov, pomocou ktorých sa vykonáva verejná správa, popularizácia vyhlášok,
nariadení, sumarizovanie názorov a postojov verejnosti a prostredníctvom spätnej väzby
získavanie návrhov na možné riešenia, prezentovanie zámerov a cieľov dediny, oboznamovanie
s rozvojovými programami a nástrojmi, ktorými budú vytýčené ciele dosiahnuté, prezentovanie
historickej danosti dediny, kultúrnych akcií a aktivity v obci.
2)

Články podľa ods. 1 sú uverejňované bezplatne. Autor nemá nárok na honorár.

3)
Články sa odovzdávajú písomne, s menom a podpisom autora, alebo na diskete napísané
v programe Word. Články a fotografie ostávajú v archíve obce.
4)
Autor článku je v novinách uvedený pri texte. Ak chce ostať v anonymite, jeho meno a
adresa musí byť vydavateľovi známa. Pri článku, na základe jeho žiadosti, sa jeho meno
neuvedie, uvedie sa len ním udaná skratka.
5)

Za pravdivosť údajov a obsah článkov zodpovedá autor.

6)
V novinách sa uverejnia aj články a názory, s ktorými starosta a poslanci obecného
zastupiteľstva nebudú súhlasiť.
7)
Komerčné články, reklama, materiály politických strán a hnutí, ako aj materiály
s politickým podtónom fyzických osôb sú spoplatnené podľa sadzobníka za reklamu. Vydavateľ
podľa zákona nie je zodpovedný za obsah a kvalitu inzerátov, ani za prípadné škody.

§4
1)
2)

Vydávanie obecných novín je financované z rozpočtu obce.
Na ich vydávanie sa prednostne použijú peniaze získané za materiály uvedené v § 3 ods. 4.
a sponzorské príspevky.
§5

1)

Starosta obce je zodpovedným redaktorom a jedným z členov trojčlennej redakčnej rady.

2)

Poslanci obecného zastupiteľstva volia dvojčlennú redakčnú radu z radov poslancov obce.

3)
-

Redakčná rada :
zhromažďuje materiály na vydanie jednotlivých čísiel obecných novín,
zabezpečuje ich vydanie
pripravuje materiály do tlače z obecného zastupiteľstva
určuje dátum uzávierky toho ktorého čísla novín
rozhoduje o zaradení článku medzi materiály uvedené v § 3 ods. 7.

4) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku poplatku za materiály podľa § 3 ods. 6.
5) Distribúciu novín občanom Štefanova nad Oravou zabezpečujú poslanci obecného
zastupiteľstva.
Schválené poslancami obecného zastupiteľstva dňa 12. 4. 2003

V Štefanove nad Oravou 12. 4. 2003
...............................................
Ivan Furdek
starosta obce

