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Smernica č. 1/2021 

o používaní mestského rozhlasu 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

1. Smernica Mesta Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 00311812, upravuje postup 
pri organizácii mestského rozhlasu a určenia poplatkov za odvysielanie oznamov alebo 
relácií v mestskom rozhlase. 

Čl. II 
Účel mestského rozhlasu 

2. Mestský rozhlas v Nemšovej je zariadením, ktoré slúži k sprostredkovaniu správ, dôležitých 
informácií, oznamov, reklám a k vysielaniu rôznych relácií Mestského úradu v Nemšovej  
a iných právnických a fyzických osôb. Súčasťou vysielania môže byť aj služba SMS-info, 
prostredníctvom ktorej sa oznamy z rozhlasu rozposielajú formou sms k zaregistrovaným 
užívateľom. 

3. Technické zariadenie mestského rozhlasu je majetkom Mesta Nemšová. 

Čl. III 
Vysielací čas 

1. V pracovných dňoch je pravidelný vysielací čas pre oznamy a relácie v mestskom rozhlase 
stanovený na pondelok o 14:30, v stredu o 16:30 a v štvrtok o 14:30. V prípade dôležitého  
a neodkladného oznámenia vo verejnom záujme sa tento oznam odvysiela i mimo pravidelného 
vysielacieho času. 

2. Mimo pracovných dní je možné odvysielať len mimoriadne oznamy, ak o napr.: oznámenie 
o úmrtí, havárie, požiare, živelné pohromy, oznamy CO a oznamy, ktoré nie je možné,  
resp. účelné ich odvysielanie v pracovnom dni. 

3. V čase konania pohrebov nebudú v mestskom rozhlase z etických dôvodov odvysielané 
oznamy pol hodiny pred začiatkom smútočného obradu a v čase konania smútočného obradu. 

Čl. IV 
Podmienky odvysielania oznamov a relácií v mestskom rozhlase 

1. Žiadateľ o odvysielanie oznamu alebo relácie v mestskom rozhlase predloží text 
poverenému zamestnancovi osobne, poštou alebo prostredníctvom elektronickej pošty. 
(vzor žiadosti príloha č. 1) 

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. 



4. V prípade požiadavky na hlásenie v mestskom rozhlase + SMS, je potrebné uviesť písomne 
text sms vo formáte maximálne 160 znakov.  

5. Oznamy alebo relácie vysielané v mestskom rozhlase musia byť stručné a výstižné.  

6. Oznamy alebo relácie vysielané v mestskom rozhlase nesmú: 
- byť v rozpore s Ústavou SR a ostatnými právnymi predpismi SR a EÚ, 
- propagovať fašizmus a rasizmus,  
- ohrozovať mravnú výchovu mládeže,  
- hanobiť občanov a jednotlivé vierovyznania,   
- propagovať predaj tabakových a alkoholických výrobkov, 
- obsahovať text, ktorý je zavádzajúci, poškodzujúci orgány mesta a záujmy mesta.  

V prípade nutnosti si Mesto Nemšová vyhradzuje právo na úpravu textov, mesto Nemšová 
nezodpovedá za obsahovú stránku oznamov. 

 
Čl.V 

Poplatky 

1. Poplatky za odvysielanie oznamov alebo relácií v mestskom rozhlase musia byť uhradené 
pred ich odvysielaním a sú stanovené nasledovne: 

- za odvysielanie oznamu na žiadosť občana, ktorý má oznamovací charakter  
na 5,00 €/oznam, 

- za odvysielanie oznamu na žiadosť podnikateľského subjektu - fyzickej alebo 
právnickej osoby na 20,00 €/oznam, 

- za odvysielanie oznamu + 1 SMS na žiadosť občana, ktorý má oznamovací charakter 
na 7,00 €/oznam, 

- za odvysielanie oznamu + 1 SMS na žiadosť podnikateľského subjektu - fyzickej 
alebo právnickej osoby na 22,00 €/oznam. 

2. Poplatok za odvysielanie oznamu alebo relácie v mestskom rozhlase sa neplatí, ak ich obsah 
sa týka verejného záujmu, oznamov orgánov štátnej správy a samosprávy, oznamov  
o športových a kultúrnych podujatí organizovaných Mestom Nemšová, oznamov, ktoré 
majú charitatívny a humanitný charakter, oznamov škôl a školských zariadení, oznamov 
o náleze, alebo oznamov o úmrtí obyvateľa mesta Nemšová. Poplatok za odvysielanie 
oznamu alebo relácie v mestskom rozhlase ďalej neplatia organizácie zriadené alebo 
založené Mestom Nemšová a spoločnosti SPP, ZSE, RVS Vlára-Váh, TVaK, ak nastala 
porucha na ich technickom zariadení alebo v prípade dlhodobo plánovaných odstávok. 
 

Čl. VI 
Záverečné ustanovenia 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1. júna 2021 a  ruší Smernicu č. 2/2020 o používaním 
mestského rozhlasu z 30. apríla 2020. 

 
 V Nemšovej 17. mája 2021 

 
 
 
 
 
 

 
       Ing. Rudolf KÚKEL, PhD.      JUDr. Miloš Mojto 
prednosta mestského úradu Nemšová                      primátor mesta Nemšová 


