
 
Určené na: 
21. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou 
dňa  27. 08. 2020                        
 
K bodu programu č.: 22 
 
Návrh:  
Zásady vydávania, redigovania, distribúcie a cenník  úkonov novín MoldaVArietas 
 

 
predkladá: 
 
JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
primátor mesta 

vypracované: 
 
PhDr. Jana Kovácsová 
 

prerokované: 
Mestská rada 
Komisia kultúry, cestovného ruchu a cirkevných 
náležitosti 
 

materiál obsahuje: 
dôvodovú správu 
návrh na uznesenie 

 
Legislatívne východiská: 
 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
 
Zákon č. 167/2008 Z. z. - Zákon o periodickej 
tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) 
 
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

6 000,- eur 

Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle  
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

 
nevyžaduje sa 
 

Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle  
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

nevyžaduje sa 

Oznámenie osobného záujmu podľa ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem 
o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. 
 
 
 
 

 



 
Dôvodová správa k bodu č. 22 

Zásady vydávania, redigovania, distribúcie a cenník  úkonov novín MoldaVArietas 
 

Mesto Moldava nad Bodvou  na 10. zasadnutí  mestského zastupiteľstva dňa 19. 09. 2019  schválilo  
Štatút novín MoldaVArietas a následne na základe navrhovaných zmien  na 12.  zasadnutí   
mestského zastupiteľstva dňa 21. 11. 2019 sa uskutočnila voľba členov redakčnej rady.  
Povinnosti a kompetencie redakčnej rady vo vzťahu k tvorbe obsahu novín upravuje  Štatút  novín. 
Podľa článku 4  ods. 4  je členstvo v redakčnej rade platenou funkciou a o výške odmeny rozhoduje 
vydavateľ na základe stanovených pravidiel a schváleného rozpočtu na  vydávanie novín Mestským 
zastupiteľstvom v Moldave nad Bodvou.  
Z uvedeného dôvodu predkladáme  na rokovanie mestského zastupiteľstva  Zásady vydávania, 
redigovania, distribúcie  a cenník úkonov novín MoldaVArietas, ktoré upravujú  organizáciu,  
redigovanie a distribúciu  novín a určujú rámec  financovania, odmeňovania a cenník úkonov pri 
tvorbe mestských  novín. 
 
Finančný dopad:  
orientačný výpočet podľa 1. vydania, súčasných zmluvných vzťahov a prijatého cenníka 
 

Úkon  Jednotka  Sadzba  Množstvo 
Výpočet  
orientačný 

Zmluvné 
 vzťahy 

autorský článok- 
navrhnutý a  schválený RR  normostrana 13,00 € 10 130,00 €   

článok podľa zadania RR -  
na objednávku normostrana 17,00 € 15 255,00 €   

propagačný článok -  
nevyžiadaný  normostrana 0,00 €   0,00 €   

redakčná úprava textu -  
skrátenie, rozšírenie normostrana 3,00 € 5 15,00 €   
autorská / vlastná fotografia  kus 1,00 € 20 20,00 €   

iná ilustračná   fotografia   
s licenciou  kus 0,50 € 20 10,00 €   

preklad do iného jazyka  
bez korekcie normostrana 7,00 € 10 70,00 €   

preklad do iného jazyka  
s korekciou a jazykovou úpravou normostrana 10,00 € 0 0,00 € dohoda EF 
korekcia a jazyková úprava  normostrana 3,00 € 15 45,00 €   
riadiaca práca hodina 10,00 €   0,00 € náplň práce JK 
grafická práca  hodina 7,00 €   0,00 € náplň práce TF 

odborná konzultácia   
/ overenie, stanovisko,  hodina 7,00 € 5 35,00 €   

členstvo v redakčnej rade-  
zasadnutie redakčnej rady hodina 5,00 € 2 60,00 €   
administratívna práca hodina 3,00 € 20 60,00 €   
distribúcia novín do schránky  kus 0,05 €   0,00 € dohoda MsKS 

Sumár za prácu        700,00 €   
 
 
       



 
Zdrojové údaje:  

1 Normostrana= 1800 znakov  
( vrátane medzier)  1800 1       

Maximálny rozsah  textu novín   
= 55 000 znakov  55 000 30,56       

Cenová ponuka 
na tlač novín  1 vydanie  

16 strán 
A4 2000 862 € 

Glasfol  
 z 27.5.2020  

Počet členov redakčnej rady    6       

      
Sumár za jedno vydanie 
novín:        1 562,00 €   

 

  
 

 
 

Návrh na uznesenie 
Uznesenie č. ..../2019 z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 27. 08. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

 
 schvaľuje  

  
Zásady vydávania, redigovania a distribúcie  a cenník úkonov novín MoldaVArietas. 
 

 
 
 
 
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania 
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7  v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 


