Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom svojím uznesením č. 7/2013 zo dňa 21.02.2013 schválilo:
1. predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) v súlade s výzvou,
ktorú vyhlásila rada audiovizuálneho fondu, o podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu v
programe č. 4 so zameraním na digitalizáciu kín za účelom realizácie projektu: „Digitalizácia kina
Hron v Žiari nad Hronom“, ktorého ciele sú v súlade so schváleným Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Žiar nad Hronom.
2. zabezpečenie realizácie projektu: „Digitalizácia kina Hron v Žiari nad Hronom“ po schválení
žiadosti o NFP
3. financovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených
výdavkov na projekt:
a) 10% celkovej ceny projektu a 40% ceny formou splátok rozvrhnutých na 3 roky (fixná
úroková sadzba 1% p. a.).
Celkové náklady na projekt sú vo výške 82 000,- € z čoho 50% spolufinancovania z mestského
rozpočtu je čiastka 41 000,- €, ktorá bude rozdelené na spolufinancovanie:
vo výške 10% tzv. 8 200,- € a 40% ceny formou splátok rozvrhnutých na 3 roky (fixná úroková sadzba
1% p. a.), tzv. 11 043,- €/1 rok .
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 144/2013 bolo schválené dofinancovanie projektu z mestského rozpočtu požadovanou sumou 5 985,12 €.
Dňa 01.08.2013 uzatvorilo Mesto Žiar nad Hronom ako prijímateľ s Audiovizuálnym fondom
ako poskytovateľom zmluvu o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
číslo: AVF 678/2013-4/4.1, na základe ktorej bola Mestu Žiar nad Hronom poskytnutá na realizáciu
projektu dotácia vo výške 34 000,- €, slovom tridsaťštyritisíc eur. Dňa 30.01.2014 bola na vykonanie
diela „Digitalizácia kina Hron“ uzatvorená zmluva o dielo so zhotoviteľom dcinex Česká republika,
s.r.o. so sídlom Pražská 1335/63, 102 00 Praha, ČR, pričom cena diela bola vo výške 80 985,12 €.
Dielo bolo zrealizované a Mestu Žiar nad Hronom odovzdané dňa 27.02.2014.
V zmysle článku XV. ods. 3 VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta č. 3/2011 v znení VZN č. 8/2013 a VZN č. 5/2014 prijatie pôžičky podlieha vždy schváleniu
mestským zastupiteľstvom.

