
 
 

 

telefón: 055 / 7290591   
fax: 055 / 6991422  

email: kysak@kysak.sk 

 

Obec KYSAK  
044 81, okres Košice-okolie 

Starosta obce Kysak na základe § 13 ods. 4 písm. e) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov  vydáva túto 

 

INTERNÚ SMERNICU  

č. 2/2018 

PRE VYSIELANIE V OBECNOM ROZHLASE OBCE  KYSAK 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Obecný rozhlas v Obci Kysak je zariadením, ktoré slúži ku sprostredkovaniu správ, dôležitých 
informácií, oznamov, reklám a k vysielaniu rôznych relácií Obecného úradu Kysak a iných právnických 
a fyzických osôb.  

2. Technické zariadenie obecného rozhlasu je majetkom Obce Kysak. Vysielanie obecného rozhlasu 
pre Obec Kysak zabezpečujú pracovníci Obecného úradu Kysak.  

Článok 2 
Obsahové zameranie oznamov 

1. Obecným rozhlasom sú vysielané tieto oznamy:  

a) oznamy obecného úradu,  

b) oznamy organizácií zriadenými obcou,  

c) oznamy o krízových a mimoriadnych situáciách,  

d) oznamy o prerušení dodávok vody,  

e) oznamy o prerušení dodávok energií,  

f) oznamy o konaní kultúrnych a športových podujatiach v obci Kysak, 

g) relácie jubilantom,  

h) komerčné oznamy. 

2. V obecnom 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. Obecným rozhlasom sa nezverejňujú:  

a) informácie o politických stranách, hnutiach a politických aktivitách,  

b) informácie súkromného charakteru,  

c) informácie obsahujúce osobné údaje.  



Článok 3 

Podmienky a vysielací čas hlásenia v obecnom rozhlase 

1. Za jedno hlásenie v obecnom rozhlas sa považuje dvakrát po sebe prečítanie oznamu alebo dvakrát 
po sebe odvysielanie audio nahrávky v jednom konkrétne stanovenom dni a čase. Počet hlásení v 
obecnom rozhlase je obmedzený na maximálne štyri hlásenia vzťahujúce sa k jednej akcii alebo 
oznamu. Netýka sa to krízových a mimoriadnych situácií. 

2. Vysielací čas v obecnom rozhlase pre bežné oznamy je stanovený v pracovné dni nasledovne:  

a) Pondelok, utorok, štvrtok: o 9.00 hod a 15.00 hod.  

b) Streda:  o 9.00 hod a 17.00 hod.  

c) Piatok:  o 9.00 hod a 11.30 hod. 

3. V prípade dôležitého a neodkladného oznámenia vo verejnom záujme sa tento oznam odvysiela i mimo 
pravidelného vysielacieho dňa a hodiny. 

4. Mimo pracovnú dobu Obecného úradu Kysak môžu byť vyhlásené len mimoriadne oznamy vážneho 
charakteru (napr. poruchy inžinierskych sietí), o čom rozhodne starosta obce a relácie jubilantom. 

5. V čase konania pohrebov nebude obecný rozhlas vysielať oznamy. 

6. Žiadateľ o odvysielanie oznamu alebo relácie v obecnom rozhlase predloží písomný text alebo audio 
nahrávku na Obecný úrad osobne, poštou, alebo prostredníctvom elektronickej pošty, kde mu bude 
vypočítaná výška úhrady a predložený doklad pre pokladňu. 

7. Do vysielania obec nezaradí text, ktorý je zavádzajúci, poškodzujúci orgány obce, záujmy obce a nie 
je v súlade s platnými zákonmi. Oznamy občanov, podnikateľov a organizácií musia byť stručné a 
výstižné. Obec Kysak si vyhradzuje právo na úpravu textu. 

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

Článok 4 

Poplatky za služby spojené s užívaním obecného rozhlasu 

1. Oznamy spoplatňované:  

- relácia pre fyzické osoby s bydliskom a právnické osoby so sídlom na území obce Kysak: 1,50 €  

- relácia pre fyzické osoby s bydliskom a právnické osoby so sídlom mimo územia obce Kysak: 3 €  

- 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 Kysak. 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia  

1. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov obecného úradu.  

2. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1.7.2018. 

 

V Kysaku, dňa 8.6.2018 

          Ing. Ľubomír Krajňák 

               starosta obce 


