Mestský úrad Gelnica

Smernica primátorky mesta
Podmienky uverejňovania v miestnych novinách Gelničan

I.
Úvodné ustanovenie
Vydavateľom miestnych novín Gelničan je Mestský úrad v Gelnici. Vydávanie povolené na
základe registrácie č. 1/97, OÚ Gelnica.
Noviny Gelničan sú evidované Ministerstvom kultúry SR podľa § 11 zákona č.167/2088 Z.z.
o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnený niektorých zákonov pod
evidenčným číslom EV 3895/09.

II.
Prijímanie príspevkov a inzercie a poplatky za uverejnenie
Príspevky na uverejnenie v miestnych novinách prijíma od právnických osôb, fyzických osôb,
organizácií mesta, politických strán a hnutí redakcia novín v písomnej forme alebo
elektronickej podobe vždy do termínu uzávierky, ktorý stanovuje redakcia na príslušný
kalendárny rok.
Redakcia si vyhradzuje právo gramatickej úpravy textu a právo štylisticky upravovať
príspevky, pričom nezasahuje do obsahu príspevku.
Rozsah príspevku od jednotlivých subjektov vrátane fotografií, nesmie presahovať jednu A4,
(typ písma Arial, veľkosť 10).
Uverejňovanie príspevkov je bezplatné okrem inzercie od právnických a fyzických osôb.

Poplatky za inzerciu:
Pre občanov:
- riadková inzercia

0,70 € / 1 uverejnenie

Pre podnikateľské subjekty:
- formát ¼ A4
8,50 € / 1 uverejnenie
- formát ½ A4
17 € / 1 uverejnenie
- formát A4
33,20 € / 1 uverejnenie

III.
Osobitné ustanovenia
Redakcia miestnych novín na základe tohto usmernenia neuverejní:
- príspevky presahujúce stanovený rozsah,
- príspevky, ktoré porušujú mravný kódex,
- príspevky, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR
- príspevky politických strán a hnutí s výnimkou príspevkov, v ktorých si tieto strany
pripomínajú významné dni a udalosti SR a v čase predvolebnej kampane.
Uverejňovanie príspevkov v čase predvolebnej kampane pre voľby do NR SR a pre
voľby do orgánov samosprávy obcí upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Gelnica č. 29/1998 o určení podmienok vedenia volebnej kampane vo voľbách NR SR
a orgánov samosprávy obcí.
V Gelnici, dňa 28.03.2012

Anna Nemčíková
primátorka mesta

