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V ŽIARI NAD HRONOM 
DŇA : 2.12.2013 
 



N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
 
- dofinancovanie projektu požadovanou sumou 5985,12 € formou: 

 
navýšenie spolufinancovania Mesta Žiar nad Hronom o 5 985,12 € formou splátok, na 
základe splátkového kalendára medzi Mestom Žiar nad Hronom a firmou Dcinex Česká 
republika, s.r.o., bez úrokových sadzieb pri splatení uvedenej sumy do 6 mesiacov od 
dokončenia diela (zdigitalizovania). 
 



Dôvodová správa 
 
 
Kino Hron v Žiari nad Hronom sa už 2 roky snaží zdigitalizovať svoju premietaciu 

techniku na základe meniaceho sa systému premietania filmov, kde sa prechádza z 35mm 
filmových kópii na digitálny systém – digitálne nosiče filmov a digitálne premietanie. 

Nakoľko je digitalizácia finančne náročná, veľkou pomocou pre prevádzkovateľov kín 
sú nenávratné finančné prostriedky poskytované Audiovizuálnym fondom (AVF), určené 
práve na zmodernizovanie premietacej techniky. Podmienky na získanie tejto dotácie však 
boli zo začiatku prísne, ani kino Hron sa nemohlo zmodernizovať práve kvôli vysokému 
podielu spolufinancovania. Začiatkom roka 2013 však AVF prišiel s ponukou získania 
finančných prostriedkov formou dotácie v kombinácii s pôžičkou, čo znamenalo 
jednoduchšie spolufinancovanie pre viaceré kiná, a predišli tak zániku činnosti. 

Výnimkou nebolo ani kino Hron, ktorého digitalizáciu finančne zabezpečilo Mesto Žiar 
nad Hronom na základe žiadosti na poskytnutie dotácie v kombinácii s pôžičkou od AVF. 
Tejto žiadosti bolo vyhovené a následne bolo pripravené verejné obstarávanie na 
digitalizáciu kina Hron. 

 
 
Celkový priebeh a prehľad rozpočtu: 
 
Na základe predbežných cenových ponúk sa stanovila predpokladaná hodnota 

digitalizácie kina Hron na sumu 82 000,- € s DPH. 
 
Podmienkou na získanie nenávratného finančného príspevku od Audiovizuálneho 

fondu (AVF), bolo povinné spolufinancovanie žiadateľa min. vo výške 10% z hodnoty 
zákazky, t.j. 8 200,- €. Uvedené bolo schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 
21.02.2013, vrátane pôžičky od AVF v sume 32 800,- €, ktorá bude splatná do 3 rokov, 
s úrokovou sadzbou 1% p.a. 

 
Následne bola podaná žiadosť o príspevok na digitalizáciu od AVF, ktorá bola 

schválená nasledovne: 
 

Financovanie Žiadané Schválené 

dotácia AVF 40 900,- € 34 000,- € 

spolufinancovanie (min. 10% z hodnoty zákazky) 8 200,- € 8 200,- € 

pôžička od AVF 32 700,- € 32 800,- € 

SPOLU 81 800,- € 75 000,- € 

 
Po podpísaní Zmluvy o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho 

fondu, bolo uskutočnené verejné obstarávanie na digitalizáciu kina Hron v predpokladanej 
hodnote zákazky 75 000,- € s DPH. Výhercom elektronickej aukcie bola firma Dcinex 
Česká republika, s.r.o., so sumou 80 985,12 € s DPH. 

 
Keďže konečná hodnota zákazky presahuje finančný rozpočet (75 000,- €) 

určený na digitalizáciu kina Hron, je potrebné dofinancovať čiastku 5 985,12 €. 



Možnosti dofinancovania a následného splácania: 
  

A/ navýšenie pôžičky od Audiovizuálneho fondu o 5 985,12 € s fixnou úrokovou 
sadzbou 1% p.a. (schválenie navýšenia pôžičky však nie je zaručené) 

Financovanie zákazky: 
  
  
 
 

 
 
Pôžička 38 785,12 € bude splatná do 3 rokov s úrokovou sadzbou 1% p.a., tzn.: 

Doba 
splácania 

Pôžička 
Splátka s úrokom  

1% p.a. 

ročná mesačná 

1. rok 12 928,37 € 13 057,66 € 1 088,14 € 

2. rok 12 928,37 € 13 057,66 € 1 088,14 € 

3. rok 12 928,37 € 13 057,66 € 1 088,14 € 

SPOLU 38 785,12 € 39 172,97 €  

 
V tejto variante financovania by bola hodnota zákazky navýšená spolu 
o 387,85 € (v rámci úrokov) po dobe splácania 3 roky. Avšak schválenie 
vyššej pôžičky Audiovizuálnym fondom nie je zaručené, v prípade neschválenia 
by Mesto muselo doplatiť zvyšnú sumu z vlastného rozpočtu. 
 

B/ navýšenie spolufinancovania Mesta Žiar nad Hronom o 5 985,12 € formou 
splátok, na základe splátkového kalendára medzi Mestom Žiar nad Hronom 
a firmou Dcinex Česká republika, s.r.o.: 

 

a) bez úrokových sadzieb pri splatení uvedenej sumy do 6 mesiacov od 
dokončenia diela (zdigitalizovania), 

Financovanie zákazky: 
  
  
 
 
 

 
 
Pôžička 32 800,- € bude splatná do 3 rokov s úrokovou sadzbou 1% p.a.: 

Doba 
splácania 

Pôžička 
Splátka s úrokom  

1% p.a. 

ročná mesačná 

1. rok 10 933,33 € 11 042,67 € 920,22 € 

2. rok 10 933,33 € 11 042,67 € 920,22 € 

3. rok 10 933,33 € 11 042,67 € 920,22 € 

SPOLU 32 800,00 € 33 128,00 €  

 
V tejto variante financovania by bola hodnota zákazky navýšená spolu 
o 328,00 € (v rámci úrokov) po dobe splácania 3 roky. 

Mesto - spolufinancovanie 8 200,00 €  
AVF - pôžička 38 785,12 €   (32 800 € + 5 985,12 €) 

  (1% p.a./3 roky) 
AVF - nenávratná dotácia 34 000,00 €  

Hodnota zákazky 80 985,12 €  

Mesto - spolufinancovanie 8 200,00 €  
AVF - pôžička 32 800,00 €   (1% p.a./3 roky) 
Mesto - spolufinancovanie 5 985,12 €   splátky firme  

  (0% p.a./ <6 mesiacov) 
AVF - nenávratná dotácia 34 000,00 €  

Hodnota zákazky 80 985,12 €  



 
b) s úrokovou sadzbou 10% p.a. pri splatení dlžnej sumy za viac ako 6 

mesiacov od dokončenia diela (zdigitalizovania). 

Financovanie zákazky: 
  
  
  
 
 

 
 
Pôžička 32 800,- € bude splatná do 3 rokov s úrokovou sadzbou 1% p.a.: 

Doba 
splácania 

Pôžička 
Splátka s úrokom  

1% p.a. 

ročná mesačná 

1. rok 10 933,33 € 11 042,67 € 920,22 € 

2. rok 10 933,33 € 11 042,67 € 920,22 € 

3. rok 10 933,33 € 11 042,67 € 920,22 € 

SPOLU 32 800,00 € 33 128,00 €  

 
Ak bude splátka 5 985,12 € splatná za viac ako 6 mesiacov (v tabuľke 
uvedený 1 rok) s úrokovou sadzbou 10% p.a.: 

Doba 
splácania 

Splátka 
Splátka s úrokom  

10% p.a. 

ročná mesačná 

1 rok 5 985,12 € 6 583,63 € 548,64 € 

SPOLU 5 985,12 € 6 583,63 €  

 
V tejto variante financovania by bola hodnota zákazky navýšená spolu 
o 926,51 € (v rámci úrokov) po dobe splácania 3 roky. 
 
 
 
 
 

Predpokladané tržby kina Hron po digitalizácii: 
 

       vstupné = min. 3,- €                        počet premietaní = min. 24 filmov/1 mesiac  
kapacita kinosály = 161 miest    (min. 6 filmov/1 týždeň) 
 

Návštevnosť 
kina 

Hrubé tržby Čisté tržby 

mesačné ročné mesačné ročné 

50% 5 796 69 552 2 318 27 821 

80% 9 274 111 283 3 709 44 513 

100% 11 592 139 104 4 637 55 642 

Čistú tržbu tvorí suma po odrátaní požičovného (náklady na distribútora). 
 
Pri všetkých variantoch dofinancovania je zrejmé, že kino bude schopné pokryť 

mesačné splátky po celú dobu splácania 3 rokov. 

Mesto - spolufinancovanie 8 200,00 €  
AVF - pôžička 32 800,00 €   (1% p.a./3 roky) 
Mesto - spolufinancovanie 5 985,12 €   splátky firme  

  (10% p.a./ >6 mesiacov) 
AVF - nenávratná dotácia 34 000,00 €  

Hodnota zákazky 80 985,12 €  


