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Mestská časť Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice 

 

Štatút periodika 
Staromestské listy 

 
Čl. I 

Základné ustanovenia 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

Štatút periodika Staromestské listy (ďalej len „štatút“) upravuje poslanie, postavenie, hlavné 

úlohy a organizačné zásady vydávania periodika, práva a povinnosti vydavateľa, výrobu 

a rozširovanie periodika, oblasť inzercie a reklamy zverejňovanú v periodiku a finančné 

zabezpečenie periodika. 

 

§ 2 

Vymedzenie niektorých pojmov 

 

(1) Periodická publikácia je periodická tlač alebo iné periodikum vydávané najmenej dvakrát 

ročne pod rovnakým názvom, s označením periodicity a v úprave príznačnej pre tento druh 

tlačoviny. 

(2) Povinný výtlačok periodickej publikácie a neperiodickej publikácie je časť nákladu 

periodickej publikácie a neperiodickej publikácie, ktorý je vydavateľ povinný odovzdať 

určeným právnickým osobám. 

(3) Vydavateľ periodickej publikácie a vydavateľ neperiodickej publikácie je právnická osoba 

alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitných predpisov a uhradila náklady 

na ich vydanie alebo výrobu. 

 

§ 3 

Registrácia 

 

(1) Periodikum Staromestské listy je evidované v súlade so zákonom č. 167/2008 Z. z. o 

periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „tlačový zákon“) v zozname periodickej tlače 

vedenom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod číslom: EV 3198/09 s určeným 

začiatkom vydávania: od 01.02.2000. 

(2) Registrácia stratí platnosť a oprávnenie vydávať noviny, ak sa preruší vydávanie periodika 

na dobu dlhšiu ako jeden rok. 

 

§ 4 

Základná charakteristika periodika a hlavné úlohy 

 

(1) Staromestské listy sú informačným spravodajcom mestskej časti Košice-Staré Mesto. Plnia 

informačnú, kultúrno-spoločenskú, vzdelávaciu a propagačnú funkciu. 
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(2) Staromestské listy sú nezávisle na politických stranách a hnutiach, nepreferujú žiaden z 

politických subjektov a neposkytujú priestor na komentáre k aktuálnym vnútropolitickým 

otázkam, a ani priestor na vedenie volebnej kampane. 

(3) Staromestské listy umožňujú na svojich stránkach vyjadriť svoje názory všetkým občanom, 

ale nie sú priestorom na riešenie osobných sporov medzi občanmi, inštitúciami, volenými 

predstaviteľmi mestskej častí, predstaviteľmi politických strán alebo štátu. 

(4) Je neprípustné, aby prispievatelia do Staromestských listov komentovali, kritizovali alebo 

podobným spôsobom reagovali na príspevky iných prispievateľov. 

(5) K hlavným úlohám Staromestských listov patrí: 

a) spravodajstvo z rokovaní miestneho zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva, 

b) uverejňovanie dôležitých informácií o rozhodnutiach a činnosti orgánov mestskej častí 

a jej organizácií,   

c) zverejňovanie informácií z činnosti občianskych a záujmových združení pracujúcich 

v mestskej častí, 

d) vytváranie priestoru na informovanie zo života cirkvi v mestskej časti, 

e) zvyšovanie účasti občanov na riešení problémov rozvoja mestskej častí zverejňovaním 

ich názorov, pripomienok a postrehov 

e) podporovanie rozvoja spoločenského a kultúrneho života v mestskej časti 

f) oboznamovanie obyvateľov mestskej časti s históriou a tradíciami mestskej častí a mesta 

Košice 

(6) Aktuálne vydanie a archív novín bude občanom k dispozícii aj v elektronickej podobe, na 

stránke www. kosice-city.sk 

 

Čl. II 

Spoločné ustanovenia 

§ 5 

Vydavateľ, vydavateľské podmienky, rozsah, náklad a distribúcia 

 

(1) Vydavateľom   periodika Staromestské listy je  mestská časť  Košice - Staré   Mesto, so 

sídlom Hviezdoslavova 7, Košice. 

(2) Staromestské listy sú vydávané ako dvojmesačník – jeden krát za štvrťrok v slovenskom 

jazyku. Periodicitu môže na návrh redakčnej rady upraviť obecné zastupiteľstvo. 

(3) Finančné náklady spojené s vydávaním Staromestských listov hradí mestská časť zo svojho 

rozpočtu. Staromestské listy sú nepredajné a do domácnosti sa dostávajú bezplatne. 

(4) Staromestské listy vychádzajú spravidla vo formáte 315/475, v rozsahu 4 strán a v náklade 

10 300 ks. Distribúciu zabezpečuje mestská časť prostredníctvom externého distribútora. 

 

§ 6 
Povinnosti vydavateľa 

 

(1) Postavenie, práva, povinnosti a zodpovednosť mestskej časti ako vydavateľa 

Staromestských listov upravujú príslušné ustanovenia tlačového zákona a zákona o 

autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. 

(2) Medzi základné povinnosti a zodpovednosť vydavateľa patrí: 



Názov: Záväzný dokument č. 29/2013 

 

Strana 4 z 6 

formulár č.: F027.A                                                                            

    

                                                                  

  

  

  

  

             

a) vytvárať potrebné materiálne, technické, personálne a finančné podmienky pre 

zabezpečenie vydávania Staromestských listov a prijímať opatrenia vyplývajúce 

z pripomienok a návrhov členov redakčnej rady, zodpovedného redaktora a čitateľov, 

b) prostredníctvom miestneho zastupiteľstva určovať zameranie Staromestských 

a schvaľovať ich hlavné úlohy 

c) pravidelne hodnotiť obsahovú úroveň Staromestských listov a účinnosť ich pôsobenia 

d) v súlade s tlačovým zákonom zabezpečiť, aby každé vydanie Staromestských listov 

obsahovalo: 

1. názov periodickej tlače 

2. periodicitu vydávania 

3. údaje o vydavateľovi periodickej tlače, a to: názov, sídlo a identifikačné číslo, dátum 

vydania, poradové číslo a ročník vydávania periodickej tlače, cenu výtlačku a  evidenčné 

číslo periodickej tlače 

e) v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. a) tlačového zákona a podľa prílohy č. 1 a č. 4 

k citovanému zákonu odoslať bezplatne a na svoje trovy do troch dní od začatia 

rozširovania povinný výtlačok týmto právnickým osobám: 

1. Slovenská národná knižnica Martin /1 výtlačok 

2. Univerzitná knižnica Bratislava /1 výtlačok 

3. Príslušná regionálna knižnica / 1 výtlačok 

4. Ministerstvo kultúry SR Bratislava / 1 výtlačok / 

5. Archív mesta Košice /1 výtlačok/ 

f) hlásiť prípadné zmeny pri vydávaní periodika registrujúcemu orgánu v súlade s tlačovým 

zákonom 

g) spolupracovať  so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa zásadných otázok 

periodickej tlače 

h) informovať redakčnú radu v dostatočnom časovom predstihu (minimálne jeden mesiac) 

o zastavení vydávania Staromestských listov, prípadne o zmenách, ktoré chce v súvislosti 

s nimi uskutočniť. 

(3) Vydavateľ je povinný zabezpečiť, aby Staromestské listy neobsahovali informácie, ktoré 

sú v rozpore s pravidlami volebnej kampane do NR SR a orgánov územnej samosprávy, 

kampane pred voľbou prezidenta SR, ako aj pravidlami kampane pred referendom. 

(4) Vydavateľ periodickej tlače nezodpovedá za obsah informácie, ktorú poskytol orgán 

verejnej moci, ním zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia; obsah oznámenia 

v naliehavom verejnom záujme; za nepravdivé informácie zverejnené v inzercii a za 

zavádzajúcu reklamu. 

 

§ 7 

Právo na opravu, právo na odpoveď a právo na dodatočné oznámenie 

 

 Vydavateľ sa riadi ustanoveniami § 7 až § 10 tlačového zákona.   

 

§ 8 

Zodpovednosť 

 

(1) Za obsahovú stránku novín zodpovedá zodpovedný redaktor. 

(2) Za formálnu stránku novín zodpovedá zodpovedný redaktor, výkonný redaktor a externý 
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grafik. 

(3) Za gramatické chyby zodpovedá externý korektor novín. 

(4) Za chyby v tlači zodpovedá externý dodávateľ - tlačiareň. 

(5)  Za správnosť obsahovej stránky jednotlivých článkov zodpovedá autor. 

(6)  Uverejnené príspevky sa nemusia stotožňovať s názorom vydavateľa. 

 

§ 9 

Príprava novinových článkov 

 

(1) Články sa pripravujú po celý mesiac plynulo a priebežne z podujatí, ktoré mestská časť       

organizuje alebo sa ich vedenie mestskej časti zúčastní. Vychádzajú zo schválenej štruktúry 

novín. 

(2) Príspevky sa prijímajú na  Miestnom úrade mestskej časti Košice Staré-Mesto, 

Hviezdoslavova 7, a ich znenie sa bude archivovať na digitálnych nosičoch (CD alebo 

DVD). 

(3) Prispievateľom článkov môže byť každý občan. Články prechádzajú redakčnou 

úpravou. 

(4) Príspevky sa musia doručiť v lehote do uzávierky, t.j. do 20. v mesiaci do 15.00 hod. pred 

vydaním najbližšieho čísla Staromestských listov, teda do dňa, keď sa koná schôdza 

redakčnej rady k najbližšiemu číslu. O zaradení novej či aktuálnej rubriky alebo článku do 

príslušného vydania Staromestských listov rozhoduje reakčná rada nadpolovičnou 

väčšinou hlasov. 

(5) V rámci základného obsahového zamerania obecných novín môže každý tvorca písať 

samostatne, slobodne, nikto ho nesmie nútiť, aby akceptoval priame alebo nepriame 

vplyvy, nátlak politických strán, hnutí a predstaviteľov obce. 

(6) Redakčná rada si vyhradzuje právo jazykových korektúr textu. Neprípustný je taký zásah 

do textu autora, ktorý by skresľoval autorove názory. S uvedením mena, značky alebo 

pseudonymu musí súhlasiť autor. Anonymné príspevky sa zásadne neuverejňujú. 

(4) Tajomník informuje redakčnú radu o došlých príspevkoch od občanov. 

(5) Podklady na radu pripravuje tajomník. 

 

§ 10 

 Inzercia 

(1) Inzerovať v Staromestských listoch  môžu fyzické osoby, právnické osoby, nadácie, 

združenia a pod. 

(2) Inzerovaný príspevok nemôže mať politický charakter. 

(3) Cenník inzercie je osobitnou prílohou tohto štatútu a schvaľuje ho miestne zastupiteľstvo. 

(4) Nespoplatňujú sa inzeráty, ktoré zadáva miestna časť a organizácie v jej pôsobnosti. 

Poplatky za inzerciu a reklamu sú príjmom rozpočtu obce . 

(4) Inzercia môže mať aj recipročný charakter. 

(5) Ak je obsahom obecných novín aj občianska či firemná inzercia, jej obsah musí byť v 

súlade s dobrými mravmi a právnymi normami SR. 

(6) V Staromestských listoch nebudú zverejňované inzeráty na propagáciu erotických 

služieb a predaj erotických pomôcok. Tiež sa nezverejnia inzeráty a reklama na predaj 

alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, omamných a psychotropných látok, 

propagácia fašizmu, neonacizmu, etnickej neznášanlivosti a rasovej diskriminácie. 
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   § 11 

Uzávierka novín 

(1) Uzávierka novín sa za normálnych okolností koná sa v deň zasadnutia redakčnej rady. 

(2) Po termíne uzávierky nie je možné dopĺňať noviny ďalšími článkami alebo robiť 

akékoľvek iné zmeny. 

 

§ 12 

Sadzba novín 

(1) Vykonáva ju externý dodávateľ, ktorý má na starosti grafickú časť výroby novín. 

(2) Sadzba novín na strany sa vykonáva v dvoch etapách. Prvou je návrh sadzby a druhá    

 (príprava do tlače) sa koná po uzávierke a spracovaní všetkých pripomienok a zmien. 

(3)  Zodpovedný redaktor svojim podpisom dáva súhlas na vydanie daného čísla 

Staromestských listov 

 

§ 13 

Korektúra novín 

 

Na korektúru sa noviny odovzdávajú externej korektorke v prvej podobe návrhu sadzby novín. 

 

§ 14 

Tlač novín 

 

(1) Tlač novín trvá minimálne dva pracovné dni po druhej sadzbe novín v závislosti od 

externého dodávateľa. 

(2) Vytlačené číslo preberá výkonný redaktor. 

(3) Prevzatie z tlače a odvoz na distribúciu zabezpečuje výkonný redaktor v súčinnosti 

s oddelením hospodárskej správy miestneho úradu. 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenie 

§ 15 

 

(1) Štatút Staromestských listov bol prerokovaný a schválený Miestnym zastupiteľstvom 

mestskej časti Košice Staré-Mesto uznesením č. 254/1 zo dňa 9.12.2013. 

(2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje miestne zastupiteľstvo. 

(3) Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 9.12.2013. 

 

 

 

        Mgr. Ľubomír Grega 

                   starosta MČ Košice-Staré Mesto 

        


