Mestský úrad v Gelnici
Banícke námestie č.4, 056 01 Gelnica

Smernica primátora mesta
pre vysielanie Mestského rozhlasu v Gelnici
a poskytovanie SMS služby
I.

Úvodné ustanovenie
1. Mestský rozhlas v Gelnici je zariadením, ktoré slúži k sprostredkovaniu správ, dôležitých
informácií, oznamov, reklám a k vysielaniu rôznych relácií Mestského úradu v Gelnici
a iných právnických a fyzických osôb. Súčasťou vysielania je aj služba SMS info,
prostredníctvom ktorej sa oznamy z rozhlasu rozposielajú formou sms k zaregistrovaným
užívateľom.
2. Technické zariadenie mestského rozhlasu je majetkom Mesta Gelnica.
3. Prevádzkovateľom mestského rozhlasu je Mesto Gelnica, t.j. Mestský úrad v Gelnici,
Banícke námestie č.4, 056 01 Gelnica ako jeho výkonný orgán.
II.

Prijímanie relácie a poplatok za odvysielanie relácie a SMS služby
1. Reláciu pre odvysielanie v mestskom rozhlase prijíma od právnickej alebo fyzickej osoby,
záujmového združenia, politickej strany alebo hnutia pracovník poverený obsluhou
mestského rozhlasu v písomnej forme od žiadateľa ( príp. telefonicky, faxom alebo
mailom).
2. Z predloženej písomnej žiadosti o odvysielanie musí byť zrejmé:
- kto vyhlásenie požaduje
- kedy sa má oznam vyhlásiť
- koľko krát sa má oznam vyhlásiť
- kto je zodpovedný za obsah oznamu
- presne naformulovaný text oznamu tak, ako má byť vyhlásený.
3. Podmienkou odvysielania relácie v miestnom rozhlase a zaslania sms je úhrada platby vo
výške:
a) 3,- € za odvysielanú reláciu + 1 sms, občania
b) 10,- € za odvysielanú reláciu+ 1 sms, podnikateľské subjekty (živnostníci a firmy)
4. Od úhrady sú oslobodené relácie pre:
-

Mestský úrad v Gelnici a organizácie v jeho zriaďovacej pôsobnosti,
Obvodné oddelenie Policajného zboru SR pracovisko Gelnica,
hlásenia prevádzkovateľov inžinierskych sietí,
oznamy charitatívneho a humanitného charakteru.

5. Mimo vyššie uvedených subjektov rozhodne o oslobodení poplatku v odôvodnených
prípadoch primátor mesta, v jeho neprítomnosti zástupca primátora.

III.

Vysielací čas
1. Pravidelný vysielací čas miestneho rozhlasu sa stanovuje na dni: pondelok, streda
a štvrtok vo vysielacom čase o 11°° hod a 1430 hod.
2. V prípade dôležitého a neodkladného oznámenia vo verejnom záujme sa tento oznam
odvysiela i mimo pravidelného vysielacieho času a hodiny.
IV.

Obsahové zameranie oznamov
1. Oznamy občanov, podnikateľov, organizácií a politických strán a hnutí musia byť stručné a
výstižné.
2. Pracovník poverený obsluhou mestského rozhlasu v zmysle tohto užívacieho režimu
neodvysiela :
- relácie, ktoré sú obsahovo v rozpore s Ústavou SR a ostatnými právnymi predpismi SR
a EÚ,
- relácie propagujúce fašizmus a rasizmus,
- relácie ohrozujúce mravnú výchovu mládeže,
- oznamy hanobiace občanov a jednotlivé vierovyznania,
- oznamy propagujúce predaj tabakových a alkoholických výrobkov.
3. Do vysielania ďalej mesto nezaradí text, ktorý je zavádzajúci, poškodzujúci orgány mesta a
záujmy mesta.
4. Oznamy obsahujúce stanoviská a postoje jednotlivcov a politických strán a hnutí budú
zverejnené iba v čase predvolebnej kampane do orgánov samosprávy obcí s výnimkou
relácií, v ktorých si tieto strany pripomínajú významné dni a udalosti SR .
5. V čase volebnej kampane do NR SR nie je dovolené používať miestny rozhlas pre politické
strany s výnimkou oznamovania konania predvolebných zhromaždení.
6. V prípade nutnosti si Mesto Gelnica vyhradzuje právo na úpravu textov.

V.
Vedenie evidencie odvysielaných relácií
1. Pracovník poverený obsluhou mestského rozhlasu archivuje texty odvysielaných relácií
s uvedením dňa a času odvysielania relácie, žiadateľa a záznamom o zaplatení poplatku
po dobu jedného roka.
2. Tento užívací režim miestneho rozhlasu nadobúda platnosť dňom 1.7.2016.
3. Účinnosťou tejto smernice stráca platnosť Smernica primátorky mesta pre vysielanie
Mestského rozhlasu v Gelnici z 1.3.2012.

V Gelnici, dňa 1.6.2016
Ing. Dušan Tomaško, MBA, v.r.
primátor mesta

