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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva o distribuovaní časopisu Mesta Leopoldov bezodplatne. 

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

Mestské zastupiteľstvo dňa 27.3.2017 uznesením číslo C/26/2017/12 schválilo distribúciu časopisu 

Leopoldov prostredníctvom siete domácich predajcov v nezmenenom náklade, bezodplatne, od č. 

2/2017 do konca roka 2017. Z tohto dôvodu je potrebné prehodnotiť, či sa časopis Leopoldov bude 

naďalej distribuovať bezodplatne. 

Na odporúčanie komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny, seniorov, dotácií a komunitného 

plánovania bol navýšený rozpočet v programe 13.4.1 Tlač časopisu  na sumu 5 900 €, ktorá zahŕňa 

zvýšený náklad na 800 ks na jedno číslo časopisu Leopoldov.  

Náklady na jedno číslo časopisu sú nasledovné: 

- cena predtlačovej prípravy a tlače jedného čísla (vydania) časopisu Leopoldov – 1 127,- € 

- cena obsahovej prípravy jedného čísla (vydania) časopisu Leopoldov – 800,- € 

Spolu náklady na jedno číslo (vydanie) časopisu Leopoldov sú 1 927,- €, čo predstavuje 2,41 € na 

jeden výtlačok časopisu.  

V kalendárnom roku sa vydáva 6 čísel časopisu, čo predstavuje celkový ročný náklad 11.562,- €. 

V minulosti bola predajná cena jedného výtlačku časopisu vo výške 0,30 €. V roku 2017 bol príjem 

za predaj časopisu vo výške 149,83 € čo predstavuje  príjem z predaja jedného vydania časopisu. 

Počet rozdistribuovaných a vrátených kusov časopisu: 

číslo časopisu rozdistribuované vrátené 

1/2016 378 ks 80 ks 

2/2016 370 ks 57 ks 

3/2016 370ks 86 ks 

4/2016 370 ks 57 ks 

5/2016 360 ks 37 ks 

6/2016 360 ks 110 ks 

1/2017 340 ks - 

2/2017 500 ks 0 

3/2017 500 ks 0 

4/2017 800 ks 0 

5/2017 800 ks 0 

   

 

Na rokovaní zastupiteľstva dňa 11.12.2017 bol predložený návrh na zistenie záujmu o časopis 

v odberných miestach.  Odberné miesta sú nasledovné: 

Potraviny Ján Herco – 20 ks 

Potraviny Večierka stanica – 20 ks 

Potraviny Myjavec – 60 ks 

Novinový stánok Námestie – 120 ks 



COOP Jednota – 50 ks 

Potraviny Môj obchod – 150 ks 

Kvetinárstvo LILA – 50 ks 

Základná škola – 30 ks 

Materská škola - 25 ks 

Mestský úrad – 70 ks – posiela Marieta Patajová 

-   30 ks – zostáva v kancelárii pre ľudí 

Organizácie: - SZTP – 100 ks 

- ŠANEC – 30 ks 

- KLUB 1. Mája – 20 ks 

- Stolní tenisti – 10 ks 

- Tenisti – 5 ks 

- Nohejbalisti – 2 ks 

- Farnosť – 5 ks 

 

Spolu za všetky odberné miesta 797 ks.  

Odberným miestam postačuje pridelený počet kusov.  

 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame Mestskému zastupiteľstvu zvážiť bezodplatné distribuovanie časopisu Leopoldov. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje bezodplatné  distribuovanie časopisu Leopoldov. 


