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MESTO Fiľakovo 

Mestský úrad vo Fiľakove 

Radničná 25, 986 01  Fiľakovo 

 

 
Primátor mesta Fiľakovo v zmysle  § 13 ods. 4 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

vydáva 

Smernicu primátora mesta  

o zásadách pre vysielanie v mestskom rozhlase mesta Fiľakovo 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Smernica o používaní mestského rozhlasu sa vydáva za účelom určenia jednotného postupu pri 

organizácii vysielania mestského rozhlasu a určenia poplatkov za odvysielanie oznamov alebo 

relácií v mestskom rozhlase. 

2. Mestský rozhlas vo Fiľakove je zariadením, ktoré slúži k sprostredkovaniu správ, dôležitých 

informácií, oznamov, reklám a k vysielaniu rôznych relácií Mestského úradu vo Fiľakove a iných 

právnických a fyzických osôb. 

3. Technické zariadenie mestského rozhlasu je majetkom mesta Fiľakovo. 

4. Prevádzkovateľom mestského rozhlasu je Mesto Fiľakovo, t.j. Mestský úrad vo Fiľakove, 

Radničná 25, 986 01  Fiľakovo ako jeho výkonný orgán. 

 

Čl. 2 

Prijímanie žiadostí o relácie a poplatok za odvysielanie relácie 

 

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 elektronickou poštou). 

2. Z predloženej písomnej žiadosti o odvysielanie musí byť zrejmé: 

a) Kto vyhlásenie požaduje 

b) Kedy sa má oznam vyhlásiť 

c) Koľko krát sa má oznam vyhlásiť 

d) Kto je zodpovedný za obsah oznamu 

e) Presný text oznamu ktorý sa má odvysielať 

f) Súhlas žiadateľa so štylistickou úpravou textu 

g) Potvrdenie o zaplatení poplatku 

3. Podmienkou odvysielania jednej relácie v miestnom rozhlase je úhrada poplatku vo výške: 

A. Relácia v trvaní do 60 sekúnd 

- 10,00 €   pre subjekty podnikajúce vo finančnej oblasti 

- 5,00 €     pre ostatné podnikateľské subjekty  

- 7,00 €     pre politické strany a hnutia, resp. inú politickú činnosť 

B. Relácia v trvaní od 60 do 120 sekúnd 

- 20,00 €   pre subjekty podnikajúce vo finančnej oblasti 

- 10,00 €   pre ostatné podnikateľské subjekty  

- 14,00 €   pre politické strany a hnutia, resp. inú politickú činnosť 
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C. Relácia v trvaní viac ako 120 sekúnd 

- Základná sadzba poplatku uvedená v bode 3. písm. B. zvýšená o 100 % za každú aj začatú 

minútu vysielania 

Odvysielanie takejto relácie je možné iba so súhlasom primátora mesta, resp. prednostu 

mestského úradu 

D. Preklad textu relácie z jazyka slovenského do jazyka maďarského a opačne 

- Príplatok vo výške 50 % zo základnej sadzby poplatku uvedené v bode 3. písm. A. alebo písm. 

B.  

4. Od úhrady poplatkov sú oslobodení: 

a) Mestský úrad Fiľakovo 

b) Všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

c) Občianske združenia organizujúce spoločenské akcie v meste Fiľakovo 

d) Organizácie vyhlasujúce informácie vo verejnom záujme 

e) Charitatívne organizácie vykonávajúce všeobecne prospešné služby 

f) Občania v ťaživej situácii, ak požiadajú mestský úrad o pomoc, ako napr. straty preukazov, 

kľúčov, atď....) 

5. O oslobodení od poplatkov v odôvodnených prípadoch  rozhoduje primátor mesta, v jeho 

neprítomnosti zástupca primátora mesta. 

 

 

Čl. 3 

Vysielací čas 

 

1. Pravidelný vysielací čas sa stanovuje v pracovné dni nasledovne: 

pondelok, utorok, streda, štvrtok od 10:00 hod. do 10:30 hod. 

     od 14:00 hod. do 15:00 hod. 

piatok    od 10:00 hod. do 10:30 hod. 

     od 12:30 hod. do 13:00 hod. 

2. V prípade dôležitého a neodkladného oznámenia vo verejnom záujme sa tento oznam odvysiela 

aj mimo pravidelného vysielacieho času uvedeného v bode 1. 

 

 

Čl. 4 

Obsahové zameranie oznamov 

 

1. Oznamy občanov, podnikateľov, organizácií a politických strán a hnutí musia byť stručné, jasné 

a výstižné. 

2. V mestskom rozhlase sa neodvysielajú: 

a) Relácie, ktoré sú obsahovo v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky 

a Európskej únie 

b) Relácie propagujúce fašizmus a rasizmus 

c) Relácie potláčajúce základné ľudské práva a slobody 

d) Relácie ohrozujúce mravnú výchovu mládeže 

e) Relácie hanobiace občanov a jednotlivé vierovyznania 

f) Oznamy propagujúce alkoholické a tabakové výrobky a iné návykové látky 

3. Do vysielania sa nezaradí text, ktorý je zavádzajúci alebo poškodzuje záujmy mesta  alebo jeho 

orgánov. 

4. Oznamy obsahujúce stanoviská a postoje jednotlivcov a politických strán a hnutí budú zverejnené 

iba v čase predvolebnej kampane. 

5. V prípade nutnosti si mesto Fiľakovo vyhradzuje právo na úpravu textu relácie. 
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Čl. 5 

Vedenie evidencie odvysielaných relácií 

 

1. Pracovník poverený obsluhou mestského rozhlasu archivuje texty odvysielaných relácií 

s uvedením dňa a času odvysielania relácie, žiadateľa a záznamov o zaplatení poplatku po 

dobu jedného roka. 

2. Tieto zásady nadobúdajú platnosť 16. novembra 2015. 

 

 

 

 

Vo Fiľakove, 13.novembra 2015 

 

 

 

 

 

              Mgr. Attila Agócs, PhD. 

                                                                                                primátor mesta 

 


