
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smernica primátora mesta č. 13/2013 

o zásadách hlásenia v mestskom rozhlase,  

o výške úhrady za hlásenie v mestskom rozhlase a za služby ozvučenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Svidník podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

vydáva 

Smernicu primátora mesta č. 13/2013 

o zásadách  hlásenia v mestskom rozhlase,  

o výške úhrady za hlásenie v mestskom rozhlase a za služby ozvučenia 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Táto smernica upravuje prevádzku mestského rozhlasu, vymedzuje účel jeho užívania, 

spôsob úhrady a jeho prevádzkovanie a určuje výšku úhrady za služby ozvučenia. 

 

2. Vysielacím stanovišťom mestského rozhlasu je Dom kultúry vo Svidníku.  

 

3. Mestský rozhlas smie používať iba osoba k tomu určená. 

 

4. Ozvučenie smie zabezpečovať iba osoba k tomu určená. 

 

Článok 2 

Účel mestského rozhlasu 
 

1. Mestský rozhlas slúži k sprostredkovaniu nekomerčných informácií, a to najmä 

o poruchách na inžinierskych sieťach, o športových a kultúrnych podujatiach 

a komerčných, týkajúcich sa obyvateľov mesta Svidníka k sprostredkovaniu komerčných 

informácií. 

 

Článok 3 

Predmet vysielania 
 

1. Mestským rozhlasom sú vysielané tieto oznamy: 

a) oznamy mestského úradu, 

b) oznamy organizácií zriadenými mestom, 

c) oznamy o krízových a mimoriadnych situáciách, 

d) oznamy o prerušení dodávok vody, 

e) oznamy o prerušení dodávok energií, 

f) oznamy o konaní kultúrnych a športových podujatiach v meste Svidník, 

g) komerčné oznamy. 

 

2. V mestskom rozhlase vysielané oznamy nesmú: 

a) propagovať rasizmus a fašizmus, 

b) hanobiť občanov a jednotlivé vierovyznania, 

c) ohroziť mravnú výchovu mládeže, 

d) byť hanlivé, urážlivé a evidentne nepravdivé. 



3. Mestským rozhlasom sa nezverejňujú: 

a) informácie o politických stranách, hnutiach a politických aktivitách, 

b) informácie súkromného charakteru, 

c) informácie obsahujúce osobné údaje. 

 

Článok 4 

Podmienky a vysielací čas hlásenia v mestskom rozhlase 

1. Za jedno hlásenie v mestskom rozhlas sa považuje dvakrát po sebe prečítanie oznamu 

alebo dvakrát po sebe odvysielanie audio nahrávky v jednom konkrétne stanovenom dni a 

čase.  

 

2. Mestský rozhlas bude poskytovať hlásenia počas pracovných dní, a to o 10:00 hod. a 15:00 

hod. 

 

3. V prípade naliehavých a mimoriadnych situácií sa môže hlásenie uskutočniť aj v inú dobu. 

Týka sa to najmä prerušenia dodávky vody, energií, nájdených zvierat a pod. 

 

4. V čase konania pohrebov nebude mestský rozhlas vysielať oznamy. 

 

5. Žiadateľ o odvysielanie oznamu alebo relácie v mestskom rozhlase predloží písomný text 

alebo audio nahrávku na Odbor školstva, kultúry, športu a mládeže Mestského úradu vo 

Svidníku osobne, poštou, alebo prostredníctvom elektronickej pošty, kde mu bude 

vypočítaná výška úhrady a predložený doklad pre pokladňu. 

 

6. V prípade nevhodného textu môže byť vysielanie v mestskom rozhlase odmietnuté.  

 

7. Počet hlásení v mestskom rozhlase je obmedzený na maximálne štyri hlásenia vzťahujúce 

sa k jednej akcii alebo oznamu. Netýka sa to krízových a mimoriadnych situácií. 

 

8. Evidenciu hlásení vedie pracovník k tomu určený v knihe hlásení, ktorá obsahuje dátum, 

text, údaj o úhrade a počet hlásení. 

 

Článok 5 

Výška úhrady za hlásenie v mestskom rozhlase  

 

1. Úhrada za odvysielanie oznamu alebo audio nahrávky v mestskom rozhlase musí byť pred 

jeho odvysielaním zaplatená v mestskej pokladni, výnimočne môže byť uhradená faktúrou. 

 

2. Úhrada za hlásenie je stanovená vo výške 0,10 EUR za každé slovo. Táto výška úhrady 

platí aj pre každé ďalšie opakované hlásenia. 

 

3. Úhrada za komerčné oznamy je stanovená vo výške 0,20 EUR za každé slovo. Táto výška 

úhrady platí aj pre každé ďalšie opakované hlásenia. 

 



4. Za slovo sa nepovažuje spojka alebo jednohlásková predložka. 

 

5. V prípade odvysielania audio nahrávky je poplatok 4,00 EUR za každú i začatú minútu 

vysielania. 

 

6. Úhrada sa nevyberá za 

a) hlásenia o konaní kultúrnych podujatí, ktorých organizátorom alebo 

spoluorganizátorom je mesto Svidník, 

b) hlásenia mestského úradu, 

c) hlásenia o športových podujatiach, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom 

je mesto Svidník, 

d) hlásenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník, 

e) hlásenia o krízových a havarijných situáciách, 

f) hlásenia pre humanitárne a charitatívne účely, 

g) hlásenia o nájdených zvieratách.  

 

Článok 6 

Výška úhrady za služby ozvučenia 

 

1. Poplatok za služby ozvučenia: 

a) v Dome kultúry 20,00 EUR/hod., 

b) mimo domu kultúry 40,00 EUR/hod.,  

pričom objednávateľ zabezpečí odvoz a prívoz osôb a techniky do domu kultúry. 

 

2. Úhrada za služby ozvučenia bude uhradená v mestskej pokladni na základe Odborom 

školstva, kultúry, športu a mládeže mestského úradu vo Svidníku vystavenej faktúry. 

 

3. Úhrada za služby ozvučenia sa nevyberá, ak spoluorganizátorom akcie je mesto Svidník. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 12. septembra 2013. 

 

 

 

Vo Svidníku 12. septembra 2013 

 

 

 

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

                                                                        Ing. Ján Holodňák 

                                                                           primátor mesta 

     

 


