
 Dôvodová správa  
 
     Uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 175/2014 zo dňa 11.11.2014 bola 
schválená frekvencia vysielania mestského rozhlasu a sadzobník úhrad za vysielanie relácií 
v mestskom rozhlase.  
 
     Mestský rozhlas vysiela 2-krát denne s opakovaním o 10,00 hod. a 14,30 hod. v pondelok 
– štvrtok a o 10,00 hod. v piatok, prípadne podľa potreby. Občania tiež majú možnosť 
vypočuť si nekomerčné oznamy, oznamy mesta, pozvánky na kultúrne a športové akcie na 
web stránke mesta kedykoľvek. 
 
     Od mája 2017 je v prevádzke vysielacie zariadenie Florian, ktoré umožňuje: 

• priame hlásenie z počítača 
• opakované spustenie nahratých hlásení 
• prehrávanie hudby 
• plánovanie hlásení na ľubovoľný dátum a čas 

Modernizácia mestského rozhlasu ponúka ešte viaceré možnosti, kde je treba ale naplniť 
databázu údajmi s adresami či telefónnymi číslami. Aktuálne oznamy by tak mohli byť 
adresnejšie: 

• odosielanie SMS správ   
• odosielanie mailov 

 
Je na zvážení poslancov, či je potrebné rozšírenie frekvencie vysielania či zmenu 
vysielacieho času mestského rozhlasu. Zariadenie môže pracovať aj bez elektrickej energie. 
Má vlastný záložný zdroj UPS.  
 
Okrem mestského rozhlasu na oznamovanie používame ešte: 

• Úradnú tabuľu (je umiestnená pred MsÚ a vo vestibule) + tabule po meste 
• Webstránku mesta 
• Seredské novinky v tlačenej podobe a na webe 
• Reklamný panel na MsKS NOVA, vo výnimočných prípadoch sa na nám výborne 

osvedčili služby sociálnej siete „facebook“ (žihadielko, nájomné byty) 
• Podávaním správ osobne, telefonicky, emailom: zamestnanci mesta a mestských 

organizácií 
 
Ohľadom komunikácie mesta s občanmi a organizáciami je už od 1.11.2016 v prevádzke 
elektronická podateľňa cez Ústredný portál verejnej správy. V mesiaci máj 2017 boli služby 
poskytované na mestskom úrade rozšírené o Integrované obslužné miesto IOM, ktoré 
poskytuje možnosť vybaviť si výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra a list 
vlastníctva.  
 
Trh poskytuje ešte aj možnosti mobilných aplikácií (City monitoring, Odkaz pre starostu 
a podobné). Každá z nich má pozitíva a aj negatíva. Platená/Neplatená služba. Vyžaduje 
minimálne mobilný telefón (android) či iné mobilné zariadenie. 
 
 
 
 


