Obec Pata
Hlohovecká 103/69, 925 53 PATA

Smernica Obce Pata 2/2016 o zásadách hlásenia v miestnom
rozhlase, o výške úhrady za hlásenie v miestnom rozhlase

V Pate, jún 2016

Starosta obce Pata podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Smernica Obce Pata 1/2016 o zásadách
hlásenia v miestnom rozhlase, o výške úhrady za hlásenie v miestnom rozhlase

Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Táto smernica upravuje prevádzku miestneho rozhlasu, vymedzuje účel jeho užívania,
spôsob úhrady a jeho prevádzkovanie a určuje výšku úhrady.
2. Vysielacím stanovišťom miestneho rozhlasu je Obecný úrad v Pate.
3. Miestny rozhlas smie používať iba osoba k tomu určená.
Článok II
Účel miestneho rozhlasu
Miestny rozhlas slúži k sprostredkovaniu nekomerčných informácií, a to najmä o poruchách
na inžinierskych sieťach, o športových a kultúrnych podujatiach a komerčných, týkajúcich sa
obyvateľov obce Pata k sprostredkovaniu komerčných informácií.
Článok III
Predmet vysielania
1. Miestnym rozhlasom sú vysielané tieto oznamy:
a) oznamy obecného úradu,
b) oznamy organizácií zriadenými obcou,
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 obci Pata,
g) komerčné oznamy,
h) Blahoželanie jubilantom.
2. V miestnom 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. Miestnym rozhlasom sa nezverejňujú:
a) informácie súkromného charakteru,
b) informácie obsahujúce osobné údaje.
Článok IV
Podmienky a vysielací čas hlásenia v miestnom rozhlase
1. Za jedno hlásenie v miestnom rozhlas sa považuje dvakrát po sebe prečítanie oznamu
alebo dvakrát po sebe odvysielanie audio nahrávky v jednom konkrétne stanovenom dni a
čase.
2. Miestny rozhlas bude poskytovať hlásenia počas pracovných dní, a to pol hodinu pred
koncom úradných hodín na Obecnom úrade v Pate konkrétne:
Pondelok o 15.30 hod.
Utorok
o 15.30 hod
Stredu
o 16.30 hod
Štvrtok
o 15.30 hod
Piatok
o 14.30 hod.
3. V prípade naliehavých a mimoriadnych situácií sa môže hlásenie uskutočniť aj v inú dobu.
Týka sa to najmä prerušenia dodávky vody, energií a pod.
4. V čase konania pohrebov nebude miestny rozhlas vysielať oznamy.
5. Žiadateľ o odvysielanie oznamu alebo relácie v miestnom rozhlase predloží písomný text
alebo audio nahrávku na Obecnom úrade v Pate 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 miestnom rozhlase odmietnuté.
7. Počet spoplatnených hlásení v miestnom rozhlase je obmedzený na maximálne štyri
hlásenia vzťahujúce sa k jednej akcii alebo oznamu. Počet bezplatných hlásení v miestnom
rozhlase je obmedzený na maximálne tri hlásenia vzťahujúce sa k jednej akcii alebo
oznamu. Netýka sa to krízových a mimoriadnych situácií.
8. Obecný úrad si môže oznam vhodným spôsobom upraviť, ak je nečitateľný alebo obsahuje
výrazy, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi.
9. Blahoželania jubilantom sa hrá 1 pieseň a vyhlasuje len s písomným súhlasom dotknutej
osoby.

Článok V
Výška úhrady za hlásenie v miestnom rozhlase
1. Úhrada za odvysielanie oznamu alebo audio nahrávky v miestnom rozhlase musí byť pred
jeho odvysielaním zaplatená v pokladni na Obecnom úrade v Pate, výnimočne môže byť
uhradená bezhotovostným platobným stykom vo forme faktúry.
2. Úhrada za hlásenie je stanovená vo výške 2,00 EUR za jeden oznam. Táto výška úhrady
platí aj pre každé ďalšie opakované hlásenia. V prípade blahoželania jubilantom je
poplatok za jeden oznam 3,00 EUR.
3. V prípade hlásenia oznamu o stratách a nálezoch poplatok za hlásenie v miestnom rozhlase
uhrádza majiteľ danej veci, ktorej sa oznam týka.
4. Úhrada sa nevyberá za
a) hlásenia

o

konaní

kultúrnych

podujatí,

ktorých

organizátorom

alebo

spoluorganizátorom je obce Pata,
b) hlásenia obecného úradu,
c) hlásenia o športových podujatiach, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom
je obec Pata,
d) hlásenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pata,
e) hlásenia o krízových a havarijných situáciách,
f) hlásenia pre humanitárne a charitatívne účely,
g) hlásenia o nájdených zvieratách,
h) 1x smútočný oznam.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa

V Pate 30. 6. 2016

PaedDr. Jozef Berčík, PhD.
Starosta obce Pata

