Obec Vlachy

Materiál č.: 1/2011
na rokovanie
1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy v roku 2011

DODATOK č. 1
k Štatútu Vlachanských novín,
ktorý bol schválený Uznesením č. 87/2010/5M Obecného zastupiteľstva vo Vlachoch na
jeho zasadnutí dňa 16.4.2010

Materiál obsahuje:
-

návrh na uznesenie
Dodatok č. 1 k Štatútu Vlachanských novín
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OBEC VLACHY, Obecný úrad 032 13 Vlachy
Tel.: 044/55 93 121, obecvlachy@citycom.sk
IČO 315 877, DIČ 2020598497
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-Uznesenie č. 7/2011/01R
prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Vlachy v roku 2011
konaného dňa 21.1.2011 v priestoroch obecného úradu
Návrh na uznesenie č. 7/2011/01R

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

Dodatok č. 1 k Štatútu Vlachanských novín

Hlasovanie:
za .....................7
proti .................0
zdržal sa ...........0

Vlachy dňa 21.1.2011

Organizačný poriadok Vlachanských novín

Príloha č. 1 k Štatútu VN
I.
Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy vo Vlachanských novinách:
Plošná inzercia:
1 strana formát
A4
49,50 €
½ strany formát
A4
24,90 €
¼ strany formát
A4
12,45 €
1/8 strany formát
A4
6,30 €
Slovná (riadková) inzercia – za jedno slovo
0,17 €
II.
Odmena členom redakčnej rady
Výšku odmeny, ak si o ňu požiadajú členovia redakčnej rady, schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
Čl. 4
1. Minimálny náklad je 220 ks.

Čl. 6
1. Postavenie a úlohy redaktora VN:
- redaktor je starostom poverený zamestnanec obce Vlachy,
- redaktor zodpovedá za svoju činnosť vydavateľovi a redakčnej rade, riadi sa
platnými právnymi predpismi,
- zabezpečuje vydávanie VN a ich náplň po prerokovaní v redakčnej rade,
- tvorí v spolupráci s redakčnou radou plán nasledujúceho čísla,
- zvoláva redakčnú radu najmenej raz za tri mesiace,
- zodpovedá za to, aby obsahom VN neporušil záujmy štátu a občanov,
- zodpovedá za pravidelné vydávanie VN a ich odbytu podľa schválenej periodicity,
rozsahu a nákladu,
- chráni osoby, ktoré mu poskytli informáciu na uverejnenie tým, že zachováva
mlčanlivosť o ich menách a neuverejňuje informácie od anonymov,
- podáva zriaďovateľovi, vydavateľovi návrhy na opatrenia, týkajúce sa VN,
- dodržiava hospodárnosť pri vynakladaní finančných prostriedkov.

Čl. 7

3. Členovia redakčnej rady:
Členovia redakčnej
zastupiteľstvom.

rady

sú

na

návrh

vydavateľa

schvaľovaní

obecným

Čl. 8
Záverečné ustanovenie
1. Tento Dodatok č. 1 k Štatútu Vlachanských novín bol schválený Obecným
zastupiteľstvo vo Vlachoch dňa 21.1.2011.

Ladislav Guoth
starosta obce

Vo Vlachoch dňa 21.1.2011

