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Zásady vydávania obecných novín Braväčan 

 

Preambula 

Štvrťročník Braväčan sú obecné noviny (ďalej len „obecné noviny“), ktorých cieľom je 

objektívne informovať obyvateľov obce o dianí v obci Braväcovo. Obecné noviny sú najmä 

spravodajským štvrťročníkom, spravodajstvo z diania v obci je ich nosným pilierom, sú 

otvorenou názorovou platformou a spĺňajú kritériá vyváženosti, objektivity a plurality. 

Obecné noviny sa riadia zásadami vydávania, ktoré nepripúšťajú ich zneužívanie na politické 

účely a neprimeranú propagáciu komunálnych politikov. 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Vydavateľom obecných novín  (ďalej len „vydavateľ“) je obec Braväcovo. 

(2) V súlade s ústavne zaručenou slobodou prejavu, slova a tlače obecné noviny poskytujú 

občanom  informácie o dianí v obci a umožňujú im verejne vyjadriť svoje názory. 

(3) Obecné noviny uverejňujú predovšetkým: 

a) informácie o činnosti starostu, obecného úradu, poslancov, komisií zriadených pri  

Obecnom zastupiteľstve Braväcovo, 

b) informácie o spoločenskom, ekonomickom, kultúrnom a športovom živote v obci, 

c) príspevky resp. názory občanov,   

d) príspevky zamerané na pozitívnu propagáciu obce Braväcovo. 

(4) Obecné noviny sú vydávané od 2. štvrťroka 2011. 

(5) Obecné noviny sú nepredajné. 

Čl. 2 

Redakčná rada obecných novín 

 1) Redakčná rada obecných novín zostavuje predovšetkým spravodajské články o dianí v 

obci, o pripravovaných akciách v obci, o rokovaniach orgánov samosprávy obce, schválených 

investičných zámeroch obce, činnosti občianskych združení, spoločenských organizácií a pod. 

(2) Redakčná rada obecných novín má právo redakčnej úpravy prijatých článkov, po 

dohovore s prispievateľom. 

(3) Členovia Redakčnej rady obecných novín sú zodpovední za komplexnú prípravu vydania 

obecných novín. 

(4) Redakčná rada obecných novín má 5 členov,  v zložení: starosta obce, zamestnanec obce a 

obyvatelia obce. Zamestnanca obce do redakčnej rady menuje a odvoláva starosta obce.  

(5) Členov redakčnej rady schvaľuje obecné zastupiteľstvo.  
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(6) Redakčná rada obecných novín schvaľuje koncepciu novín, obsah jednotlivých čísiel a 

posudzuje predložené príspevky. Členovia redakčnej rady v sporných prípadoch rozhodujú 

hlasovaním. 

(7) Redakčná rada predkladá obecnému  zastupiteľstvu informatívnu správu o svojej činnosti  

najmenej raz za kalendárny rok. 

Čl. 3 

Príprava vydania obecných novín 

(1) Príprava vydania obecných novín pozostáva z nasledovných krokov: 

a) príprava a zber článkov od členov redakčnej rady a prispievateľov pre vydanie 

obecných novín, 

b) grafická a textová finalizácia obecných novín, 

c) tlač po schválení finálnej úpravy obecných novín redakčnou radou, 

d) distribúcia medzi občanov. 

(2) Prípravu a zber článkov od prispievateľov vykonáva redakčná rada obecných novín vždy 

do 20. dňa v kalendárnom mesiaci, ktorý je posledným mesiacom v štvrťroku, za ktorý sa 

obecné noviny vydávajú (okrem mesiaca december - 15.12.) 

(3) Cenzúra názorov obyvateľov obce nie je prípustná. Články obyvateľov musia byť 

podpísané. Obecné noviny nezverejňujú anonymné články. Redakčná rada má právo 

realizovať výber článkov a redakčne upravovať materiály v rubrikách venujúcich sa školstvu, 

kultúre, športu, sociálnym veciam, zdraviu, histórií tak, aby dosiahla čo najefektívnejšie 

využitie priestoru novín. 

(4) Spravodajské materiály musia byť vyvážené, v prípade rôznych názorov musia dostať 

priestor obe strany. 

(5) 20. deň v kalendárnom mesiaci, ktorý je posledným mesiacom v štvrťroku, za ktorý sa 

obecné noviny vydávajú je dňom uzávierky (okrem mesiaca december – 15.12.)  Zasadnutie  

Redakčnej rady obecných novín zvoláva určený člen redakčnej rady. Redakčná rada ako 

najvyšší orgán vydávania obecných novín, kolektívne schvaľuje obsah obecných novín - 

články a fotografický materiál, každého jednotlivého čísla a rozhoduje o zaradení daného čísla 

obecných novín do tlače. 

(6) Po uzávierke, v prípade dodania ďalších materiálov do obecných novín, redakčná rada 

kolektívne rozhodne o ich zaradení resp. nezaradení do obecných novín. 

(7) Za prípravu obecných novín pred zadaním do tlače, zodpovedá redakčná rada v rozsahu 

materiálov odsúhlasených redakčnou radou obecných novín a schválení finálnej úpravy 

obecných novín redakčnou radou. 

(8) Za tlač obecných novín zodpovedá vybraný dodávateľ. 

(9) Za distribúciu materiálov do tlače a distribúciu obecných novín medzi občanov zodpovedá 

Obecný úrad v Braväcove. 
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Čl. 4 

Financovanie obecných novín 

(1) Obecné noviny sú financované z rozpočtu obce Braväcovo. 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

(1) Tieto zásady vydávania obecných novín boli schválené uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 77/22/04/2015 dňa 22.04.2015  a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich 

schválenia. 

(2) Dňom schválenia zásad vydávania obecných novín sa ruší uznesenie č. 31/11, bod 4, zo 

dňa 10.11.2011. 

(3) Pracovník obecného úradu zabezpečí zverejnenie týchto zásad po ich prijatí obecným 

zastupiteľstvom nasledovne: 

a) vyvesením na úradnej tabuli obecného úradu po dobu 30 dní po schválení obecným 

zastupiteľstvom, 

b)  zverejnením na internetovej stránke obce www.bravacovo.sk 

(4) Zásady vydávania obecných novín budú pre verejnosť k nahliadnutiu na Obecnom úrade 

v Braväcove.  

 

 

Ing. Peter Baliak 

  starosta obce 

http://www.bravacovo.sk/

