Smernica starostu obce č. 3/2016
o zásadách hlásenia a výške úhrady v obecnom rozhlase Obce Nesvady
( podľa § 13 ods.4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov)
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Obecný rozhlas je verejno-prospešné zariadenie, ktoré slúži orgánom obce, obecnému
úradu,
politickým stranám, hnutiam, spoločenským organizáciám, fyzickým
a právnickým osobám na vzájomnú informovanosť o dianí v obci.
2. Technické zariadenie obecného rozhlasu je majetkom Obce Nesvady. Vysielanie
obecného rozhlasu pre Obec Nesvady zabezpečujú určení pracovníci Obecného úradu.
3. Žiadateľ o vysielanie informačného oznamu je povinný minimálne pol hodinu pred
vysielaním predložiť text zodpovednému pracovníkovi obecného úradu. Za obsah
a správnosť textu oznamu, alebo relácie zodpovedá žiadateľ. Obec nezabezpečuje
preklad textu oznamu.
Čl.2
Vysielací čas, a podmienky hlásenia a obsahové zameranie oznamov
1. Vysielací čas v obecnom rozhlase je stanovený nasledovne:
- pondelok – piatok denne o 9.00 a o 15.00 hodine
- v osobitných prípadoch (verejný záujem, mimoriadne udalosti, hľadanie osôb,
oznamy podnikateľských subjektov o predaji) možno odvysielať oznam,
mimoriadne v ktorúkoľvek hodinu
- frekvencia hlásení pre jedného žiadateľa v jednom týždni:
max. 5 hlásení
- za jedno hlásenie v obecnom rozhlase sa považuje jedno prečítanie oznamu, alebo
odvysielanie nahrávky v jednom konkrétne stanovenom dni a čase
- v čase konania pohrebov obecný rozhlas nebude vysielať oznamy
2. Obec vyhlasuje v obecnom rozhlase :
- úradné oznamy, oznamy o akciách miestnych organizácií a združení, o športových
a kultúrnych podujatiach, o akciách usporiadaných obcou
- oznamy o predaji (stručné oznámenie bez vymenovania sortimentu a cien tovaru)
- smútočné oznamy
- straty a nálezy
- mimoriadne udalosti
- oznamy podnikateľských subjektov v rozsahu do 10 strojom písaných riadkov
(oznam v rozsahu nad 10 strojom písaných riadkov je potrebné dodať na
elektronickom nosiči - CD, USB)
3. Oznamy vysielané v obecnom rozhlase nesmú obsahovať:
- propagáciu fašizmu a rasizmu
- ohrozenie mravnej výchovy mládeže
- oznamy hanobiace občanov a jednotlivé vierovyznania
- oznamy propagujúce predaj tabakových a alkoholických výrobkov

4. Do vysielania ďalej obec nezaradí text, ktorý je zavádzajúci, poškodzujúci orgány
obce, záujmy obce a nie je v súlade s platnými zákonmi.
5. Oznamy občanov, organizácií, politických strán a hnutí, musia byť stručné a výstižné.
V prípade nutnosti si obec vyhradzuje právo na neodvysielanie oznamu
5. Archivácia hlásení sa zabezpečuje po dobu 1 roku od vyhlásenia
Čl. 3
Poplatky za služby spojené s používaním obecného rozhlasu
1. Poplatky za vysielanie oznamov a relácií v obecnom rozhlase za jedno hlásenie
sa stanovujú nasledovne:
- spoločenské organizácie, školské zariadenia, politické strany - bezplatne
- relácia pre fyzické osoby s trvalým bydliskom a právnické osoby so sídlom
na území obce - 2 €
- relácia pre fyzické osoby s bydliskom a právnické osoby so sídlom mimo
územia obce - 4 €
- oznamy pre podnikateľské subjekty ( predaj tovaru, služieb, predajné akcie) - 5 €
- mimoriadne oznámenia, mimo vysielacieho času - 10 €
- smútočné oznamy - bezplatne
- straty a nálezy – bezplatne
2. V prípade opakovaného hlásenia sa poplatok násobí príslušným počtom hlásení.
Právnické a fyzické osoby uhradia príslušnú výšku poplatku pred vyhlásením
požadovaného oznamu v pokladni Obecného úradu, poštovou poukážkou alebo
faktúrou.
Čl. 4
Účinnosť
1. Smernica starostu Obce Nesvady o službách spojených s používaním obecného
rozhlasu nadobúda účinnosť dňom 1.7.2016

V Nesvadoch dňa 10.6.2016

JUDr. Jozef Haris
starosta obce

