
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre 
Smernica č. 6 / 2020 

o zásadách hlásenia v mestskom rozhlase, o výške úhrady za hlásenie v mestskom rozhlase 
a za služby ozvučenia 

ČI. I 
Rozsah pôsobnosti 

1. Táto smernica upravuje prevádzku mestského rozhlasu, vymedzuje účel jeho využívania, 
spôsob úhrady a jeho prevádzkovanie. 

2. Vysielacím stanovišťom mestského rozhlasu sú mestské časti mesta Nitra, ktoré majú 
funkčné rozhlasy, a to Párovské Háje, Dražovce, Janíkovce, Horné a Dolné Krškany, 
Kynek. 

3. Mestský rozhlas v Meste Nitra je zariadením, ktoré slúži k sprostredkovaniu správ, 
občianskych a komerčných oznamov právnických a fyzických osôb. 

4. Mestský rozhlas smie používať iba osoba k tomu určená Odborom komunikácie 
a propagácie Mestského úradu v Nitre. 

5. Ozvučenie smie zabezpečovať iba osoba k tomu určená. 

ČI. I I 
Účel mestského rozhlasu 

1. Mestský rozhlas slúži predovšetkým k sprostredkovaniu nekomerčných informácií, a to 
najmä o poruchách inžinierskych sietí, výpadkoch elektrickej energie, o športových 
a kultúrnych podujatiach, ako aj sprostredkovaniu komerčných informácii týkajúcich sa 
obyvateľov Mesta Nitra. 

ČI. I I I 
Predmet vysielania 

1. Mestským rozhlasom sú vysielané tieto oznamy: 
a) občianske oznamy (o úmrtí, sobášoch, narodeniach, životných jubileách a pod.) 
b) oznamy o konaní kultúrnych a športových podujatiach, 
c) cirkevné oznamy, 
d) oznamy obsahujúce ponuku práce, 
e) oznamy o krízových a mimoriadnych situáciách, 
f) oznamy o prerušení dodávok energií, 
g) komerčné oznamy 



2. V mestskom rozhlase vysielané oznamy nesmú: 
a) propagovať rasizmus a fašizmus, 
b) hanobiť občanov a jednotlivé vierovyznania, 
c) ohroziť mravnú výchovu mládeže, 
d) byť hanlivé, urážlivé a evidentne nepravdivé 

3. Mestským rozhlasom sa nezverejňujú: 
a) informácie o politických stranách, hnutiach a politických aktivitách, 
b) informácie súkromného charakteru, 
c) informácie obsahujúce osobné údaje 

ČI. IV 
Podmienky a vysielací čas hlásenia v mestskom rozhlase 

1. Za hlásenie mestského rozhlasu sa považuje dvakrát po sebe prečítanie oznamu alebo 
dvakrát po sebe odvysielanie audio nahrávky v jednom konkrétne stanovenom dni a čase. 

2. Mestský rozhlas bude poskytovať hlásenia v čase medzi 16:30 a 18:30 s pravidelnosťou 
podľa potreby. 

3. V prípade mimoriadnych a naliehavých situácii sa môže hlásenie uskutočniť aj v inú dobu, 
a to najmä v prípadoch prerušenia dodávky vody, energii a v prípade oznamov o krízových 
a mimoriadnych situáciách. 

4. V prípade nevhodného textu môže byť vysielanie v mestskom rozhlase odmietnuté. 

5. Počet hlásení v mestskom rozhlase je obmedzený na maximálne štyri hlásenia vzťahujúce 
sa k jednej akcii alebo oznamu. Netýka sa to krízových a mimoriadnych situácií. 

6. V čase konania pohrebov nebude mestský rozhlas vysielať oznamy. 

7. Žiadateľ o odvysielanie oznamu alebo relácie v mestskom rozhlase predloží písomný text 
alebo audio nahrávku na Mestský úrad v Nitre, Odbor komunikácie a propagácie, a to 
osobne, poštou alebo elektronicky, na základe čoho mu bude vypočítaná výška úhrady 
a predložený doklad pre pokladňu. 

8. Evidenciu hlásení vedie pracovník k tomu určený v knihe hlásení, ktorá obsahuje dátum, 
text, údaj o úhrade a počet hlásení. 

ČI. V 
Poplatky za služby spojené s užívaním mestského rozhlasu 

1. Poplatok za odvysielanie oznamu alebo audio nahrávky v mestskom rozhlase musí byť 
pred jeho odvysielaním zaplatený v pokladni Mestského úradu, vo výnimočných prípadoch 
môže byť uhradený faktúrou. 



3. Poplatok za odvysielanie uhradí žiadateľ v zmysle aktuálne platného Cenníka mesta Nitry. 
4. Oznamy nespoplatňované: 

oznámenia škôl a školských zariadení, 
oznamy športové a kultúrne, spoločenské, občianske (pohreby a pod.), 
oznamy charitatívneho a humanitárneho charakteru, 
oznamy orgánov štátnej správy a samosprávy, 
oznamy prevádzkovateľov inžinierskych sietí (napr. SPP, ZVS.. .) , 
oznamy o krízových a havarijných situáciách 
oznamy o stratách a nálezoch 

ČI. V I 
Záverečné ustanovenia 

Táto smernica nadobudla účinnosť dňom podpisu. Súčasťou smernice je príloha Cenník -
informovanie občanov cez rozhlas. 



Cenník - informovanie občanov 
cez rozhlas 

Hlásenie miestneho rozhlasu v Nitre 
Nitrania - občania s trvalým pobytom alebo sídlom firmy, respektíve prevádzky v Nitre 

poplatky - za vyhlásenie v rozhlase v trvaní max. 1 
minúta (predaj a nákup tovaru, poskytovanie služieb 
a podobne...) 

5,-€ 

na základe žiadosti - voľné pracovné miesta 
1 minúta 

5,-€ 

pozvánky na verejné kultúrne a športové podujatia 
organizované MČ a / alebo v MČ (organizáciami, 
klubmi a združeniami...) + občianske oznamy 
(pohreby, svadby) 

bez úhrady 

úradné oznamy mesta Nitra a mestských organizácií bez úhrady 
Ostatní užívatelia - občania, ktorí nemajú trvalý pobyt alebo sídlo firmy, respektíve prevádzky 

v Nitre 
poplatky - za vyhlásenie v rozhlase v trvaní max. 1 
minúta (predaj a nákup tovaru, poskytovanie služieb 
a podobne...) 

10,-€ 

na základe žiadosti - voľné pracovné miesta 
1 minúta 10,-€ 

pozvánky na verejné kultúrne a športové podujatia 
organizované v MČ (organizáciami, klubmi 
a združeniami...) + občianske oznamy 
(pohreby, svadby) 

bez úhrady 

* maximálna dĺžka oznamu v mestskom rozhlase je 1 minúta 

** počet opakovania hlásenia je 2x 

*** v prípade spoplatnených oznamov sa poplatok násobí počtom odvysielaní v rozhlase 


