
 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 23 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 17.09.2018  

 

 

Názov materiálu: Modernizácia kina Slávia  

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

 - príloha č.1 – stanovenie postupu verejného obstarávania 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

1. žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt „Modernizácia kina Slávia“ z Audiovizuálneho 

fondu, 

2. povinnú spoluúčasť mesta vo výške 50 % na spolufinancovanie kresiel v rámci projektu 

„Modernizácia kina Slávia“ v objeme najviac 25 270,00 EUR bez DPH, 30 324,00 EUR 

s DPH, 

3. výmenu koberca, núdzového a bezpečnostného osvetlenia za LED osvetlenie so záložným 

zdrojom v kine Slávia s predpokladanou hodnotou zákazky 13 473,13 EUR bez DPH, 

16 167,76 EUR s DPH, 

4. verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku na dodanie tovarov iných ako bežne dostupných 

na trhu s názvom: Modernizácia kina Slávia – dodávka a montáž kresiel, s predpokladanou 

hodnotou zákazky 50 540 EUR bez DPH, 60 648,00 EUR s DPH podľa prílohy č.1 tohto 

uznesenia, 

5. rezervovanie finančných prostriedkov v prebytku rozpočtu mesta na rok 2019 na investičnú 

akciu v objeme 46 491,76 EUR, 

6. záväzok po ukončení verejného obstarávania – prostredníctvom rozpočtovej zmeny v 

priebehu roka 2019 – presunúť finančné prostriedky z prebytku rozpočtu do výdavkovej 

časti rozpočtu mesta na rok 2019, na financovanie projekt „Modernizácia kina Slávia“ v 

objeme najviac 46 491,76 EUR s DPH. 

 

 
Výška celkových výdavkov:   76 815,76 EUR s DPH 

Výška požadovanej dotácie:   30 324,00 EUR s DPH 

Výška spolufinancovania:   46 491,76 EUR s DPH 

Spôsob spolufinancovania projektu:  vlastné zdroje 
 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Martina Dembická, referentka pre regionálny rozvoj 

  oddelenie výstavby a majetku 

 

V Trebišove, dňa 11.09.2018       predkladateľ 



 
 

Dôvodová správa  

Na základe uznesenia č. 75/2018 zo dňa 25.6.2018 sme pristúpili k vypracovaniu žiadosti 

o poskytnutie dotácie pre projekt „Rekonštrukcia divadelnej sály v budove MsKS“ 

z Audiovizuálneho fondu (ďalej len „AVF“).  

Dotácia z AVF môže byť poskytnutá najviac do výšky 50% celkového rozpočtu nákladov 

nevyhnutných na uskutočnenie projektu modernizácie kina
1
. Termín podania žiadosti o poskytnutie 

dotácie bol stanovený do 10. septembra 2018. Predpokladaný termín zverejnenia zoznamu 

podporených žiadostí sa stanovuje od dátumu uzavretia tohto hodnotiaceho kola do jedného 

mesiaca. Žiadosť o poskytnutie o dotácie bola podaná dňa 06.09.2018. Z AVF vzišla pripomienka 

k žiadosti ohľadom zmeny názvu projektu.  Na základe odporúčania AVF sme zmenili názov 

projektu a zároveň sa tento názov zmenil aj v samotnej žiadosti. 

Predmetom projektu „Modernizácia kina Slávia“ je výmena kresiel, podlahovej krytiny 

(koberca), núdzového a bezpečnostného osvetlenie za LED osvetlenie so záložným zdrojom.  

Dotácia z AVF predstavuje sumu 30 324,00  EUR s DPH (za zníženia počtu kresiel z 288 na 

266). 

Z AVF môžeme žiadať finančný príspevok len na výmenu kresiel (z PHZ vzišla suma na jedno 

kreslo vo výške 228 EUR s DPH).  

Ostatné nevyhnutné výdavky súvisiace s modernizáciou kina Slávia, ako výmena podlahovej 

krytiny (koberca), núdzového a bezpečnostného osvetlenie za LED osvetlenie na schodišťových 

stupňoch musia byť uhradené z vlastných zdrojov.  

 

 

Prehľad rozpočtu: 

Predpokladaná hodnota zákazky sedadiel: 50 540 EUR bez DPH (60 648 EUR 

s DPH) 

Predpokladaná hodnota zákazky podlahovej krytiny: 9 631,50 EUR bez DPH (11 557,80 EUR 

s DPH) 

Predpokladaná hodnota zákazky osvetlenia: 2 453,63 EUR bez DPH (2 944,36 EUR 

s DPH) 

Predpokladaná hodnota zákazky likvidácie odpadu: 188 EUR bez DPH (225,60 EUR s DPH) 

Vedľajšie rozpočtové náklady: 1 200 EUR bez DPH (1 440 EUR 

s DPH) 

Predpokladaná hodnota zákazky 64 013,13 EUR bez DPH (76 815,76 

EUR s DPH) 

                                                           
1
 Žiadateľ preukazuje zabezpečenie spolufinancovania najneskôr pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov 

z Audiovizuálneho fondu. 

 



 
 

Súčasný stav: 

 

 

  

 



 
 

Navrhovaný stav: 

 

Ilustračné foto: 

Spracovala: Mgr. Martina Dembická, referentka pre regionálny rozvoj 



Príloha č.1 

Stanovenie postupu verejného obstarávania 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Mesto Trebišov 

M. R. Štefánika 862/204 

075 25 Trebišov 

 

2. Predmet zákazky: 

Názov zákazky:  Modernizácia kina Slávia - dodávka a montáž kresiel   

Druh zákazky:  podlimitná zákazka na dodanie tovaru                         

Typ zmluvy:  zmluva o dielo 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky je dodávka a montáž 266 ks nových kresiel do kina, ktorá sa nachádza 

na druhom nadzemnom podlaží v budove Mestského kultúrneho strediska v Trebišove. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby v najnižšom rade 3 ks kresiel boli demontovateľné. 

Tým sa zabezpečí vytvorenie priestoru pre vozíky s osobami so zníženou schopnosťou 

pohybu. 

Nové kreslá by mali zaručiť výbornú ergonómiu operadla – vytvarované pre dokonalé 

podoprenie chrbtice, prehnutie v tvare písmena „S“. Sedák by mal zabezpečiť pohodlné 

sedenie pomocou väčšej hrúbky čalúnenia a ergonomického tvarovania. Celková 

konštrukcia kresiel by mala vylúčiť nebezpečenstvo priškripnutia prstov na ruke, či 

priškripnutia nôh zozadu pod operadlom.  

 

Technické parametre 

Kresla 

Jednotka Požadovaná 

hodnota 

Osová vzdialenosť kresla cm 54 

Výška kresla  cm 95 

Hĺbka kresla cm 45 

Poťahová látka - 

oteruvzdorná, odolná voči 

žmolkovaniu 

Cyklov Md 100 000 

 g/m
2 

440 

Šírka Opierky  cm 7 

Min. a Max. nosnosť kg 150 - 200 

 

 

 

 



Technické vlastnosti 

Kresla 

Požadovaná charakteristika 

Operadlo  - bukový tvarovaný 

čalúnený výlisok 

s lakovanou nosnou 

doskou zo zadnej 

strany 

- horná hrana - lakované 

dosky kryté čalúnením  

Sedák  - celočalúnený 

- kovová noha 

s otočením sedáku 

- výplň sedáku – studená 

pena 

- označenie čísla sedáku 

– bukový držiak + 

hliníkové číslo, čierny 

podklad, strieborné 

číslo 

Opierka rúk - bukový frézovaný 

masív 

- číslo rady – bukový 

držiak + fosforeskujúce 

číslo 

Farba kovu - čierna matná 

Odtieň drevených častí - moriť na čierno, tzv. 

morená 

- lakovať, tzv. lakovaná 

Farba poťahu – semiš - svetlo béžová 

Krytie nôh (šatoze) - krajové zakrytie nôh 

očalunené 

 

 

 

4. Predpokladaná  hodnota zákazky bez DPH:  

 

50 540,00 €   

Predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru bola určená na základe údajov 

získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením. Predpokladaná hodnota zákazky je 

platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.  

 

5. Zatriedenie zákazky podľa dostupnosti na trhu: 

 

Pri tejto zákazke ide o dodanie tovarov podľa špecifických a jedinečných požiadaviek 

verejného obstarávateľa. Na základe uvedeného verejný obstarávateľ považuje túto 

zákazku za inú ako bežne dostupnú na trhu.  

 

 



6. Zatriedenie zákazky podľa finančných limitov: 

 

Na základe stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky je táto zákazka na dodanie tovarov 

iných ako bežne dostupných na trhu zaradená podľa zákona o verejnom obstarávaní do 

podlimitných zákaziek. 

7.  Postup pri zadávaní zákazky:  

 

Pri zadávaní tejto zákazky verejný obstarávateľ postupuje v súlade so zákonom č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktorý v takomto 

prípade stanovuje postup podľa § 113 - § 116 Podlimitné zákazky bez využitia 

elektronického trhoviska.  

 

8. Lehota dodania predmetu zákazky: 

Do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo. 

 

9. Miesto dodania predmetu zákazky:  

 

Budova Mestského kultúrneho strediska, M. R. Štefánika 53, Trebišov. 

 

10. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: 

Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.  

 

11. Financovanie predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Audiovizuálneho fondu 

a z prostriedkov verejného obstarávateľa. 

 

 

Spracovali:  

Mgr. Martina Dembická, referent pre regionálny rozvoj 

Ing. Valéria Maďarová, referent pre verejné obstarávanie 

V Trebišove, dňa 11.09.2018 

 

 


