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SMERNICA – VNÚTORNÝ PREDPIS
ČÍSLO:

1/2012

STAROSTU OBCE PRE VYSIELANIE
V OBECNOM ROZHLASE OBCE Valaliky

2012

DÁTUM VYHOTOVENIA VNÚTORNÉHO PREDPISU: 24.1.2012
ÚČINNOSŤ VNÚTORNÉHO PREDPISU OD:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Obecný rozhlas v Obci Valaliky je zariadením, ktoré slúži ku sprostredkovaniu správ,
dôležitých informácií, oznamov, reklám a k vysielaniu rôznych relácií Obecného úradu
Valaliky a iných právnických a fyzických osôb.
2. Technické zariadenie obecného rozhlasu je majetkom Obce Valaliky. Vysielanie
obecného rozhlasu pre Obec Valaliky zabezpečujú pracovníci Obecného úradu Valaliky.
3. Vysielací čas v obecnom rozhlase pre bežné oznamy je stanovený v pracovné dni
nasledovne:
Pondelok, utorok, štvrtok: 15.00 hod.
Streda: 17.00 hod.
Piatok: 11.30 hod.
4. Oznamy sa môžu vysielať mimo času vysielania obecných oznamov v pracovných dňoch
a v pracovnom čase len vo výnimočných prípadoch a pokiaľ by oznam nebol aktuálny v
prípade zaradenia do najbližšieho vysielania obecných oznamov.
5. Mimo pracovnú dobu Obecného úradu Valaliky môžu byť vyhlásené len mimoriadne
oznamy vážneho charakteru (napr. poruchy inžinierskych sietí), o čom rozhodne starosta
obce a relácie jubilantom.
Č. 2
Obsahové zameranie oznamov
1. 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.
2. Do vysielania ďalej obec nezaradí text, ktorý je zavádzajúci, poškodzujúci orgány obce,
záujmy obce a nie je v súlade s platnými zákonmi.
3. Oznamy občanov, podnikateľov, organizácií a politických strán a hnutí musia byť stručné
a výstižné. V prípade nutnosti si obec vyhradzuje právo na úpravu textov.
Čl. 3
Poplatky za služby spojené s používaním obecného rozhlasu
1. Oznamy spoplatňované:
- relácia pre fyzické osoby s bydliskom a právnické osoby so sídlom na území obce
Valaliky : 2 €
- relácia pre fyzické osoby s bydliskom a právnické osoby so sídlom mimo územia obce
Valaliky : 4 €
- relácia jubilantom: 5 €
- relácia jubilantom počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja: 10 €
2. Uvedené poplatky sú stanovené za jedno vyhlásenie. 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
Valaliky.
Čl. 4
Účinnosť
Smernica starostu o platených službách spojených s používaním obecného rozhlasu nadobúda
účinnosť 1.2.2012

Ing. Štefan Petrík
starosta obce

Vo Valalikoch, 24.1.2012

