Zásady vyhlasovania mestského rozhlasu Mesta Leopoldov

1. Úvodné ustanovenia
1.

2.
3.

Mestský rozhlas v Leopoldove je zariadením, ktoré slúži k sprostredkovaniu správ, dôležitých
informácií, oznamov, reklám a k vysielaniu rôznych relácií Mestského úradu v Leopoldove
a iných právnických a fyzických osôb.
Technické zariadenie mestského rozhlasu je majetkom Mesta Leopoldov.
Prevádzkovateľom mestského rozhlasu je Mesto Leopoldov, Mestský úrad Leopoldov,
Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov.
2. Prijímanie relácie a úhrada za vyhlasovanie

1.

2.

3.

4.

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.
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.
Úhrada za vyhlasovanie v mestskom rozhlase:
za oznam v miestnom rozhlase je 1,65 €/jedno vyhlásenie
za reklamný oznam je 6,65 €/jedno vyhlásenie
Od úhrady sú oslobodené relácie pre:
Materská škola
Základná škola
záujmové organizácie
tiesňové oznamy občanov
blahoželania
zdravotná služba

3. Vysielací čas
1.
2.

Pravidelný vysielací čas miestneho rozhlasu sa stanovuje na všetky pracovné dni vo
vysielacom čase medzi 11:30 – 12:00 hod a 15:00 – 16:30 hod.
V prípade dôležitého a neodkladného oznámenia vo verejnom záujme sa tento oznam
odvysiela i mimo pravidelného vysielacieho času a hodiny.

4. Obsahové zameranie oznamov
1.
2.

Oznamy musia byť stručné a výstižné.
Oznamy nesmú byť:
- obsahovo v rozpore s Ústavou SR a ostatnými právnymi predpismi SR

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

- relácie propagujúce fašizmus a rasizmus,
- relácie ohrozujúce mravnú výchovu mládeže,
- oznamy hanobiace občanov a jednotlivé vierovyznania
- oznamy propagujúce predaj tabakových a alkoholických výrobkov
Do vysielania ďalej mesto nezaradí text, ktorý je zavádzajúci, poškodzujúci orgány mesta
a záujmy mesta.
V predvolebnom období má každá politická strana možnosť vysielania svojich relácií max 4x.
Za obsah zodpovedá vedenie politickej strany.
Relácia politického charakteru trvá max. 10 minút, musí byť korektná, vecná a bez invektív.
Sumárny čas politických relácií je max 40 minút.
Politická strana nemôže využívať vysielací čas inej politickej strany.
Hlásateľa politickej relácie si zabezpečuje každá politická strana. Pracovník mestského úradu
zabezpečí len obsluhu zariadenia.
V prípade nutnosti si Mesto Leopoldov vyhradzuje právo na úpravu textov.

5. Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Texty odvysielaných relácií sa v súlade s registratúrnym poriadkom Mestského úradu
v Leopoldove archivujú 5 rokov.
Dňom účinnosti tejto smernice sa rušia Zásady vyhlasovania relácií v mestskom rozhlase
v Leopoldove zo dňa 15.5.2001.
Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňa 27.2.2017 a účinnosť 1.3.2017
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primátorka mesta

