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Preambula 

 

 

Štvrťročník Mužliansky hlásnik – Muzslai Hírmondó  sú obecnými novinami, ktorých cieľom je objektívne 

informovať obyvateľov obce Mužla ako aj verejnosť, žijúcu v okolí obce dvojjazyčne, teda v jazyku 

slovenskom a v jazyku maďarskom. Mužliansky hlásnik – Muzslai Hírmondó je spravodajským 

štvrťročníkom, spravodajstvo z diania v obci Mužla je základným cieľom vydávania štvrťročníka. Spĺňa 

kritériá vyváženosti a objektivity. Mužliansky hlásnik – Muzslai Hírmondó sa riadi platnými právnymi 

predpismi a predpisom Obce Mužla č. 1/2016 pre vydávanie.  

 

 

Čl. I 

  

Úvodné ustanovenia 

 

(1)  Mužliansky hlásnik – Muzslai Hírmondó je spravodajský štvrťročník obce Mužla.  

(2)  Vydávanie štvrťročníka Mužliansky hlásnik – Muzslai Hírmondó sa uskutočňuje podľa zákona NRSR č. 

167/2008 Z. z.. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

(3)  Mužliansky hlásnik – Muzslai Hírmondó je registrovanóy na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky 

pod číslom EV5198/15.    Kód ISSN1339-9861  Periodicita edície spravidla 4x ročne. Počet výtlačkov: 

minimálne v počte domácností na území obce Mužla. 

 

(4)  Mužliansky hlásnik – Muzslai Hírmondó  je otvorený štvrťročník a uverejňuje predovšetkým:  

(a) informácie o činnosti starostu obce, obecného zastupiteľstva, obecného úradu, právnických osôb, 

založených obcou a spoločenských resp. športových organizácií, pôsobiacich na území obce, 

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

(c) príspevky spoločeských, cirkevných a športových organizácií.  

(5)  Obsah vydania štvrťročníka Mužliansky hlásnik – Muzslai Hírmondó zodpovedá národnostnému 

zloženiu obyvateľov obce Mužla. Tri štvrtiny obsahu tvoria články v maďarskom jazyku, jedna štvrtina 

článkov je napísaná v jazyku slovenskom. 

 

 

Čl. II 

Redaktor Mužlianskeho hlásnika – Muzslai Hírmondó 

 



(1) Redaktora Mužlianskeho hlásnika – Muzslai Hírmondó (v ďalšom Redaktor MH-MH) vymenúva a 

odvoláva starosta obce. Redaktor pracuje na základe Dohody o vykonaní práce alebo Dohody a pracovnej 

činnosti.  

(2) Redaktor Mužlianskeho hlásnika – Muzslai Hírmondó zodpovedá za kompletnú prípravu textov, 

reportáží a za preklad pripravených textov a reportáží do aktuálneho vydania Mužlianskeho hlásnika – 

Muzslai Hírmondó. Redaktor zostavuje predovšetkým spravodajské články o dianí v obci, o pripravovaných 

akciách v obci, o rokovaniach orgánov samosprávy, o schválených investičných zámeroch obce.  

 (3) Redaktor ďalej vykonáva zber a redakčnú úpravu všetkých článkov, ktoré žiadajú predsedovia 

spoločenských alebo športových orgaznizácií a občania uverejniť.  

 (4) Za zorganizovanie prípravy tlače a samotnej tlače Mužlianskeho hlásnika – Muzslai Hírmondó 

zodpovedá Obecný úrad v Mužle.  

 

 

Čl. III 

Príprava vydania Mužlianskeho hlásnika – Muzslai Hírmondó   

 

(1) Príprava vydania Mužlianskeho hlásnika – Muzslai Hírmondó  pozostáva z nasledovných krokov:  

(a) príprava a zber článkov redaktora a prispievateľov pre vydanie Mužliansky hlásnik – Muzslai 

Hírmondó,   

(b) preklad článkov do druhého jazyka, 

(c) príprava tlače  vydania Mužlianskeho hlásnika – Muzslai Hírmondó, 

(c) samotná tlač štvrťročníka,  

(d) distribúcia medzi obyvateľov obce.  

(2) Prípravu a zber článkov od prispievateľov vykonáva Redaktor MH-MH vždy do 10. dňa v mesiaci, za 

ktorý sa MH-MH vydáva. 

(3) Články prispievateľov a obyvateľov musia byť podpísané. Nezverejňujú sa anonymné články alebo 

články podpísané pseudonymom. Redaktor svoje články popisuje monogramom. Redaktor si vyhradzuje 

právo odmietnuť uverejniť invektívny, osočujúci, či urážajúci príspevok. Redaktor má právo realizovať 

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

sociálnym veciam, zdraviu, histórii tak, aby dosiahla čo najefektívnejšie využitie priestoru novín.  

(4) Spravodajské materiály musia byť vyvážené. K jednej téme sa môže občan alebo poslanec obecného 

zastupiteľstva vyjadriť iba raz. Príspevok poslanca k rokovaniu obecného zastupiteľstva alebo k veciam 

verejným môže tvoriť maximálne 1/3 strany novín. Za obsah príspevku zodpovedá každý sám. To znamená, 

že zo zodpovednosti sa vyníma redaktor v zmysle tlačového zákona.  

(5) 1. deň v kalendárnom mesiaci je dňom uzávierky. Po uzávierke redaktor neprijíma ďalšie články od 

prispievateľov, nakoľko sa po tomto termíne realizuje preklad a korektúra jednotlivých článkov, následne  

predpríprava tlače Mužlianskeho hlásnika – Muzslai Hírmondó. 

(6) Tlač štvrťročníka prebehne spravidla do 23-ho kalendárneho dňa v mesiaci vydania MH-MH a následne, 

do konca mesiaca (štvrťroka) prebehne distribúcia periodika.  

 

 

Čl. IV 

Financovanie Mužlianskeho hlásnika – Muzslai hírmondó 
 

(1)  Vydávanie štvrťrtočníka Mužliansky hlásnik – Muzslai hírmondó je financované z nasledovných 

zdrojov:  

(a) z rozpočtu obce Mužla,  

(b) z príjmov za reklamu, 

 (c) z grantov a dotácií.  

(2) Za financovanie a vydávanie Mužlianskeho hlásnika – Muzslai hírmondó zodpovedá starosta obce 

Mužla. 

 

 

 

 



Čl. V 

Reklama 
 

(1) Reklama uverejňovaná v Mužlianskom hlásniku – Muzslai hírmondó musí spĺňať všetky náležitosti 

stanovené právnymi predpismi.  

(2) Cenník reklamy:  100,-€ za jednu celú stranu periodika, alebo pomerná časť tejto ceny v pomere plochy 

reklamy k veľkosti strany. 

(3) Cena riadkovej inzercie:  2,-€ za jeden celý riadok, alebo dva polovičné riadky, alebo tri tretinové riadky, 

…..atď. 

(4) Každý reklamný materiál je označený reklamnou značkou. R-MH-MH-xxxxx 

(5) Za finančné plnenie a kontrolu platieb za reklamu a riadkovú inzerciu zodpovedá Obecný úrad v Mužle.  

 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento predpis pre vydávanie štvrťročníka Mužliansky hlásnik – Muzslai hírmondó nadobúda platnosť a 

účinnosť dňom vydania rozhodnutia starostu obce o tomto predpise. Analogicky sa postupuje aj v prípade 

zmeny obsahu predpisu vydávania štvrťročníka. 

(2) Tento predpis je verejný, v deň vydania sa vyvesí na úradnej tabuli Obecného úradu v Mužle, a zverejní 

sa na interentovej stránke Obce Mužla.  Po zvesení z úradnej tabule obecného úradu bude predpis k 

nahliadnutiu na Obecnom úrade v Mužle.  
 

 

Schválené rozhodnutím starostu obce č. 1/2016 ako Predpis pre vydávanie štvrťročníka Mužliansky hlásnik 

– Muzslai Hírmondó v Mužle, dňa 01.02. 2016. 

 


