Smernica
č. 5/2019
o zásadách vysielania v mestskom rozhlase Mesta Veľký Krtíš

Ing. Dalibor Surkoš, v. r.
primátor Mesta Veľký Krtíš

Primátor mesta Veľký Krtíš v zmysle § 13 ods. 4 písm. e) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

Smernicu č. 5/2019
o zásadách vysielania v mestskom rozhlase
Mesta Veľký Krtíš

Článok I.

Úvodné ustanovenia
1. Táto smernica sa vydáva za účelom určenia jednotného postupu pri organizácii vysielania
mestského rozhlasu a určenia platieb za odvysielanie oznamov alebo relácií v mestskom
rozhlase.
2. Mestský rozhlas je zariadením, ktoré slúži k odvysielaniu správ, dôležitých informácií,
oznamov a relácií Mesta Veľký Krtíš, právnických osôb a fyzických osôb.
3. Technické zariadenie mestského rozhlasu je majetkom Mesta Veľký Krtíš v správe
Mestského úradu Veľký Krtíš, Odboru investičného a životného prostredia.
4. Pult obsluhy mestského rozhlasu je umiestnený na Mestskom úrade Veľký Krtíš,
J.A.Komenského 3, Veľký Krtíš.
5. Vysielanie mestského rozhlasu zabezpečuje Mestský úrad Veľký Krtíš, Odbor
organizačno-právny.
Článok II.
Podmienka odvysielania oznamov a relácií v mestskom rozhlase
1. Žiadateľ o odvysielanie oznamu alebo relácie v mestskom rozhlase predloží žiadosť
(príloha č. 1 tejto smernice) zamestnancovi Odboru organizačno-právneho (evidencia
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obyvateľstva) osobne, poštou alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Tlačivo žiadosti
je zverejnené aj na webovom sídle mesta www.velky-krtis.sk.
2. Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť o odvysielanie v písomnej forme. Zo žiadosti musí
byť zrejmé:
a) kto vyhlásenie oznamu požaduje (názov fyzickej alebo právnickej osoby, adresa
bydliska alebo sídla firmy, podpis oprávnenej osoby, pečiatka),
b) kedy sa má oznam vyhlásiť (presne uvedený dátum),
c) koľkokrát sa má oznam vyhlásiť (maximálny počet 3 krát),
d) kto je zodpovedný za obsah oznamu (na koho sa v prípade sťažností môžu občania
obrátiť),
e) presne naformulovaný text oznamu tak, ako má byť vyhlásený,
f) potvrdenie o zaplatení podľa sadzobníka platieb za služby.
3. Oznámenia o úmrtí sa vysielajú občanom, ktorí mali v meste trvalý pobyt, rodákom
mesta a občanom, ktorí dlhoročne žili alebo pôsobili v našom meste.
4. V mestskom rozhlase sa neodvysielajú:
a) relácie, ktoré sú obsahovo v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky,
b) relácie propagujúce fašizmus a rasizmus,
c) relácie ohrozujúce mravnú výchovu detí a mládeže,
d) relácie propagujúce alkoholické a tabakové výrobky a iné návykové látky,
e) oznamy hanobiace občanov a jednotlivé vierovyznania.
Článok III.
Vysielací čas
1. Vyhlasovanie v mestskom rozhlase sa vykonáva 2-krát do týždňa a to v utorok a
vo štvrtok, v čase od 15:00 hod.
2. Mimo pracovných dní je možné odvysielať len mimoriadne oznamy (napr. oznamy CO,
odstávky pitnej vody, elektriny, plynu a pod.) a oznamy, ktoré nie je možné resp. účelné
odvysielať v pracovnom dni (napr. oznámenia o úmrtí).
3. V čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. sa v mestskom rozhlase vysiela len v mimoriadnych
prípadoch.
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Článok IV.
Platby za odvysielanie oznamov alebo relácií v mestskom rozhlase
1. Platba za odvysielanie oznamu alebo relácie v mestskom rozhlase je stanovená vo výške
5,– € za jeden oznam alebo jednu reláciu.
2. V prípade, že oznam alebo relácia budú odvysielané v pracovných dňoch a v pracovnom
čase mimo vysielacieho času, príslušná platba je 100,– €.
3. Platby za odvysielanie oznamu alebo relácie v mestskom rozhlase musia byť uhradené
pred ich odvysielaním a sú príjmom mesta.
4. Platba za odvysielanie oznamu alebo relácie v mestskom rozhlase sa neplatí, ak ich
obsah:
a) sa týka verejného záujmu štátu,
b) sa týka kultúrnych a športových podujatí Mesta Veľký Krtíš,
c) má charitatívny a humanitný charakter,
d) jedná sa o oznam o úmrtí obyvateľa mesta.
5. Oslobodení od platenia za odvysielanie oznamu alebo relácie v mestskom rozhlase sú
rozpočtové a príspevkové organizácie Mesta Veľký Krtíš.
6. Znížiť alebo odpustiť platbu za odvysielanie oznamu alebo relácie v mestskom rozhlase
môže len primátor mesta, ktorý na to dá písomný súhlas.
Článok V.
Evidencia odvysielaných oznamov alebo relácií v mestskom rozhlase
1. Evidencia odvysielaných oznamov sa vedie na odbore organizačno-právnom.
2. Evidencia obsahuje tieto náležitosti:
a) poradové číslo,
b) dátum kedy boli oznam alebo relácia prijaté mestom,
c) žiadateľ,
d) obsah oznamu alebo relácie,
e) termín vysielania,
f) výška platby.
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Článok VI.
Mestský rozhlas na webovom sídle mesta
1. Mesto Veľký Krtíš informuje verejnosť aj prostredníctvom elektronickej komunikácie –
„Mestský rozhlas“ na webovom sídle mesta www.velky-krtis.sk.
2. Služba „Mestský rozhlas“ odosiela zaregistrovaným občanom oznamy, ktoré sú
odvysielané v mestskom rozhlase.
3. Tieto oznamy sú odosielané zaregistrovanému občanovi priamo do jeho mailovej
schránky automaticky, po prihlásení a zaregistrovaní sa na webovej sídle mesta
www.velky-krtis.sk. (Postup prihlásenia a registrácie tvorí príloha č. 2 tejto smernice).
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Túto smernicu možno meniť alebo dopĺňať iba formou písomného dodatku.
2. Táto smernica nadobúda účinnosť 01. júla 2019.
3. Vydaním tejto smernice sa ruší Smernica č. 1/2013 o používaní mestského rozhlasu
v Meste Veľký Krtíš.
4. Originál vydanej smernice podpísanej primátorom mesta je uložený v kancelárii
vedúceho Odboru organizačno-právneho Mestského úradu Veľký Krtíši.
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Príloha č. 1 Smernice č.5/2019 o zásadách vysielania v mestskom rozhlase Mesta Veľký Krtíš

Žiadosť
o odvysielanie oznamu alebo relácie v mestskom rozhlase vo Veľkom Krtíši

Meno / názov žiadateľa:

..........................................................................................

Adresa bydliska / sídlo firmy: ..........................................................................................
..........................................................................................
Dátum vyhlásenia oznamu / relácie: ................................................................................
Počet vyhlásení (max. 3-krát):

....................

Osoba zodpovedná za obsah oznamu / relácie: ..............................................................
Kontakt: ..........................................................
Text oznamu:
...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Podpis oprávnenej osoby
(pečiatka)
Príloha:
Doklad o zaplatení
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Príloha č. 2 Smernice č.5/2019 o zásadách vysielania v mestskom rozhlase Mesta Veľký Krtíš
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