
 

 Mesto Vrbové  

   

   Mestský úrad, Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03  Vrbové 
 

_________________________________________________________________________ 

 

Smernica č. 1/2023 

o používaní mestských informačných médií 

 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 

Smernica mesta Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové, IČO: 00313190, 

upravuje postup pri organizácii mestských informačných médií a určenia poplatkov za ich 

používanie. 

 

Čl. II 

Vymedzenie pojmu 

 

Pod pojmom mestské informačné médiá sa chápu: 

a) Mestský rozhlas; 

b) Webová stránka mesta Vrbové (www.vrbove.sk); 

c) Mestské printové periodikum Hlas Vrbového; 

d) Mestská aplikácia Vrbové; 

e) Úradná tabuľa mesta Vrbové; 

f) Informačná tabuľa; 

g) Iný spôsob prenosu informácií. 

 

Čl. III 

Účel mestských informačných médií 
 

Informačné médiá mesta Vrbové sú nástrojom, ktorý slúži na sprostredkovanie oznamov, 

nariadení, správ, reklám a iných dôležitých informácií Mestského úradu vo Vrbovom                         

a iných právnických a fyzických osôb.  

Webová stránka mesta Vrbové (www.vrbove.sk) slúži na prezentáciu mesta Vrbové,                         

na informovanie občanov o aktivitách mesta a mestského zastupiteľstva, o podujatiach                      

v meste a plní funkcie, ktoré jej ukladajú vyššie právne normy. 

Úradná tabuľa mesta Vrbové slúži na zverejňovanie materiálov, ktorých zverejnenie ukladá 

zákon, prípadne materiálov, ktorých zverejnenie požadujú kompetentní pracovníci mesta. 

Mestská aplikácia Vrbové a mestské informačné tabule sa používajú najmä na rýchle                          

a flexibilné informovanie občanov o dôležitých skutočnostiach a o kultúrnospoločenských 

a športových aktivitách v meste a podobne. Platenú reklamu možno zverejňovať len 

prostredníctvom mestského rozhlasu a Hlasu Vrbového. 

Mestské informačné médiá mesta sú majetkom mesta Vrbové. 

 

http://www.vrbove.sk/


Čl. IV 

Vysielací čas mestského rozhlasu 
 

1.  V pracovných dňoch je pravidelný vysielací čas pre oznamy a relácie v mestskom rozhlase 

     stanovený na pondelok o 14.30, v stredu o 16.30  a  v štvrtok o 14.30. V prípade dôležitého 

     a neodkladného oznámenia vo verejnom záujme sa tento oznam odvysiela i mimo       

pravidelného vysielacieho času.  

2. Mimo pracovných dní je možné odvysielať len mimoriadne oznamy, ak o napr.:        

oznámenie o úmrtí, havárie, požiare, živelné pohromy, oznamy CO a oznamy, ktoré nie je 

možné, resp. účelné ich odvysielanie v pracovnom dni. 

3.  V  čase  konania  pohrebov  nebudú  v  mestskom  rozhlase z etických dôvodov odvysielané 

     oznamy pol hodiny pred začiatkom smútočného obradu a v čase konania smútočného  

obradu. 

 

Čl. V 

Podmienky odvysielania oznamov a relácií v mestskom rozhlase 

 

1. Žiadateľ   o   odvysielanie   oznamu   alebo   relácie   v  mestskom  rozhlase  predloží  text 

   poverenému   zamestnancovi  osobne,  poštou  alebo  prostredníctvom  elektronickej  pošty. 
 

2. 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. 
3.  Oznamy alebo relácie vysielané v mestskom rozhlase musia byť stručné a výstižné. 

 

Čl. VI 

Podmienky zverejnenia oznamov a inzercie v Hlase Vrbového 

 

1. Žiadateľ o zverejnenie oznamu alebo inzercie v Hlase Vrbového predloží text 

poverenému zamestnancovi osobne, poštou alebo prostredníctvom elektronickej pošty 

v dostatočnom predstihu pred plánovaným zverejnením. Žiadateľ musí byť 

identifikovaný a žiadosť musí byť podpísaná. Žiadateľ zodpovedá za pravdivosť 

údajov, ktorých zverejnenie žiada. 

 

Čl. VII 

Všeobecné podmienky zverejnenia oznamov v mestských informačných médiách 

 

Oznamy a iné informácie určené na zverejnenie v mestských informačných médiách nesmú: 

     - byť v rozpore s Ústavou SR a ostatnými právnymi predpismi SR a EÚ, 

     - propagovať fašizmus a rasizmus; 

     - ohrozovať mravnú výchovu mládeže; 

     - hanobiť občanov a jednotlivé vierovyznania; 

     - propagovať predaj tabakových a alkoholických výrobkov; 

     - obsahovať text, ktorý je zavádzajúci, poškodzujúci orgány mesta a záujmy mesta. 

V prípade nutnosti si mesto Vrbové vyhradzuje právo na úpravu textov, mesto Vrbové 

nezodpovedá za obsahovú stránku oznamov žiadateľov, ktorí nie sú zamestnancami mesta. 

 



ČI. VIII 

Poplatky 
 

Poplatky za odvysielanie oznamov alebo relácií v mestskom rozhlase musia byť uhradené                 

pred ich odvysielaním a sú stanovené nasledovne: 

- za odvysielanie oznamu na žiadosť občana, ktorý má oznamovací charakter 

        na 3,00 €/oznam; 

- za odvysielanie oznamu na žiadosť podnikateľského subjektu - fyzickej alebo 

        právnickej osoby na 10,00 €/oznam; 

- mimoriadne vyhlasovanie komerčného charakteru spoplatniť o 50 % vyššou sadzbou 

poplatku určeného za riadne vyhlasovanie.   

Poplatky za zverejnenie oznamov, inzercie a iných informácií v Hlase Vrbového musia byť 

uhradené pred ich zverejnením sú stanovené nasledovne: 

a) spomienka na zosnulého, gratulácia a pod. bez fotografie (max. do 48 cm2) 3 €, 

b) spomienka na zosnulého, gratulácia a pod. s fotografiou (max. do 48 cm2) 5 €, 

c) riadková inzercia komerčného charakteru - základný paušálny poplatok (do 24 cm2) 10 

€, 

d) plošná inzercia (reklama) s dodaním grafickej predlohy: celá strana (18 x 26 cm) 230 €; 

polovička strany (18 x 13 cm) 110 €; štvrť strany (9 x 13 cm) 60 €. Iná plocha 0,6 €/cm2, 

najmenej však 10 €. 

Pri opakovanom zverejnení (najmenej dva razy) sa poskytuje zľava 10 %, pri zverejnení 

5 a viac ráz sa poskytuje zľava 20 %. Ak grafickú predlohu spracúva grafik Hlasu 

Vrbového sa sadzba zvyšuje o 50 %, za jednoduchú grafickú predlohu sa poplatok 

neúčtuje. 

Za zverejnenie na 1. strane (ak tomu nebráni záujem mesta) sa účtuje dvojnásobná 

sadzba, pri zverejnení na poslednej strane 1,5 násobná sadzba. 

 

Čl. IX 

Oslobodenie od poplatkov 

 

a) Poplatok za zverejnenie oznamu alebo inej informácie v mestských informačných 

médiách sa neplatí, ak sa ich obsah týka verejného záujmu, oznamov orgánov štátnej 

správy a samosprávy, oznamov o športových a kultúrnych podujatiach organizovaných 

mestom Vrbové, oznamov, ktoré majú charitatívny a humanitný charakter, oznamov 

škôl a školských zariadení, oznamov o náleze, poďakovaní za nezištnú pomoc 

nekomerčného charakteru, alebo oznamov o úmrtí obyvateľa mesta Vrbové. Poplatok 

za zverejnenie oznamu alebo informácie v mestských informačných médiách tiež 

neplatia organizácie zriadené alebo založené mestom Vrbové a  správcovia 

inžinierskych sietí, ak nastala porucha na ich technickom zariadení alebo v prípade 

dlhodobo plánovaných odstávok; 

b) Oslobodenie od poplatku v Hlase Vrbového sa vzťahuje aj na výročné spomienky                      

na zosnulých zamestnancov mesta, funkcionárov mesta, poslancov MsZ a významné 

osobnosti mesta Vrbové, obete vojny, živelných pohrôm a iných tragických udalostí 

a úmrtia nedospelých detí; 

c) „Zamestnanecký bonus“ - bezplatné uverejnenie výročnej spomienky na zosnulých 

v priamom príbuzenskom vzťahu v Hlase Vrbového si môžu uplatniť pracovníci mesta, 

funkcionári mesta a poslanci MsZ, vrátane dôchodcov, a to najviac dva razy do roka; 

d) Poplatok za reklamu v Hlase Vrbového neplatia pravidelní predajcovia (distribútori) 

mestského periodika: pri predaji od 10 do 50 kusov v rozsahu ¼ strany raz do roka,                    

pri predaji nad 50 kusov v rozsahu ¼ strany dva razy do roka. 



 

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto  smernica  o   používaní  mestských  informačných  médií  nadobúda  účinnosť  dňa                                     

1. januára 2023. 

 

Vo Vrbovom 15. decembra 2022 

 

 

 

 

Mgr. Matúš Opatovský                                                     JUDr. Štefan Kubík 

                  zástupca primátora                                                      primátor mesta Vrbové 


