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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 



Dôvodová správa 

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
konaného 4. februára decembra 2014 boli podané 2 písomné interpelácie poslancov (č. 1,2), 
adresované na starostku mestskej časti. 

Na obidve interpelácie bolo v lehote odpovedané a odpovede na nich sú doložené 
v materiáli (Prílohy č. 1,2). 
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PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

doc. RNDr. Ivan Haverlik CSc 
Škarniclova 2 
811 01 Bratislava 

Váš list čísl o/zo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo 
2780/6949/2014/KST/Hru 

Vybavuje/linka 
Hruška Vladimír! 

----·----------1 

Príloha Č. 1 

Bratislava 
27.02.2014 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu vo veci Auditu 
kompetencií a financovania mesta a mestských častí Bratislavy. K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať 
nasledovné stanovisko: 

Uvedený materiál bol vypracovaný na základe požiadavky Regionálneho združenia mestských častí 
hlavného mesta Slovenskej republiky. 

Údaje na vypracovanie boli získané zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, z Ústavu informácii 
a prognóz školstva, z údajov MV SR, z jednotlivých mestkých častí mesta Bratislavy a magistrátu hlavného 
mesta Bratislavy. 

S úctou 

Uvedený materiál má len odporúčací charakter, nie je teda záväzný. 

/ . 7' (. 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 59246277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 
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~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše číslo 
2780/6947/2014/KST/Hru 

VybavujeJlínka 
Hruška Vladimíri 

Príloha č. 2 

Bratislava 
27.2.2014 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu vo veci 
iI,lformačného kultúrneho buletinu, respek1íve o počte výtlačkou a ich cenu za rok 2013 a za prvé dva 
mesiace roku 2014. K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko: 

V roku 2013 bolo na výrobu a dodávku informačného bulletinu vypísané riadne verejné obstarávanie. 
Tlač bola realizovaná dodávateľom Stredná polygrafická škola. Bulletin bol vo farebnosti 2 + 2 (tzv. 
dvojfarebná ofsetová tlač), na 5 lomov, formát A4/3 (tzv. lýra) s vloženou chronologickou vložkou, 
ktorá sa pridávala v mesiacoch silných na kultúrne akcie, v počte 2000 ks mesačne. V mesiacoch júl 
a august 2013 sa dal do tlače spoločný bulletin na oba mesiace v počte 4000 ks. Verejné obstarávanie 
je platné do 31.3.2014 (cena za tlač v jednotlivých mesiacoch je v priloženej prílohe). 

V roku 2014 je bulletin novej koncepcie, farebnosť 4 + 4 (štvorfarebná ofsetová tlač), zhodný formát 
A4/3 (tzv. lýra) bez vloženej chronologickej vložky, knihársky spracovaný na VI to zn. že jednotlivé 
listy sú vložené do seba, do obálky a následne zošité, v rovnakom počte 2000 ks. Tlač zhodne ako v 
2013 je realivované dodávateľom Stredná polygrafická škola. Cena za jeho tlač za mesiace január a 
február je vo vyššie uvedenej tabuľke. 

Mestská časť pristúpila k zmene spracovania a kvality informačného bulletinu na zálklade 
množiacich sa podnetov od obyvateľov, ktorí sa sťažovali na neprehľadnosť pôvodnej brožúry. 
Týmto novým bulletinom mestská časť mala za cieľ sprehladniť informácie o kultúrnych podujatiach 
a zatraktívniť celkový vzhľad brožúry a tým aj samotné kultúrne podujatia. Finančné prostriedky 
vynaložené na tlačn nového bulletinu sú čerpané v rámci schváleného rozpočtu kultúrneho oddelenia. 
Sme presvedčeni, že atrak1ívnejší vzhľad programu priláka väčší počet návštevníkov na kultúrne 
podujatia, vyššou účasťou sa zároveň vykompenzujú náklady na tlač bulletinu. 

Na ďalšiu tlač po 31.3. sa pripravuje nové verejné obstarávanie. Príhovory starostov či starostiek 
iných mestských častí, rovnako aj primátora hl. mesta sú pravidelnou súčasťou prezentačných 
materiálov iných (najmä väčších) mestských častí, či programov hlavného mesta ako sú Kultúrne 
leto, Bratislava pre všetkých, mestské festivaly apod. 
S úctou /.1. / 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 5924 6277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



CJ3u«etin s programom {uftúry S:M - ro{2013 a mesiac 1,2/2014 

Bulletin - mesiac Fakturovaná suma lI"'0znamKa 

Január 2013 149,11 bez chronolog. vložky 
Február 2013 149,11 bez chronolog. vložky 
Marec 2013 149,11 bez chronolog. vložky 
Apríl 2013 247,20 s chronolog. vložkou 
Máj 2013 247,20 s chronolog. vložkou 
Jún 2013 247,20 s chronolog. vložkou 

Júl, august 2013 408,62 s chronolog. vložkou 
September 2013 247,20 s chronolog. vložkou 

Október 2013 247,20 s chronolog. vložkou 
November. 2013 247,20 s chronolog. vložkou 
December 2013 260,64 s chronolog. vložkou 

Január 2014 458,62 V1/4 farby a spinka 
Február 2014 458,86 V1! 4 farby a spinKa 


