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Návrh na uznesenie: 
 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Nitre  
p r e r o k o v a l o 
Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre 
cieľové oblasti :  
a/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie 
kultúrnych hodnôt ,  
b/ záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností   
s ch v a ľ u j e  
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľové 
oblasti :  
a/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie 
kultúrnych hodnôt ,  
b/ záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností   
podľa predloženého návrhu 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
 

Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľové oblasti :  
rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt a 
záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností  je predložený v súlade 
s § 5 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Nitry v znení neskorších dodatkov. 
 
 

Mesto Nitra v súlade s § 6  Všeobecne záväzného  nariadenia  Mesta Nitry  č.1/2001 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry ( v znení neskorších dodatkov)zverejnilo 
informáciu o možnosti požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry  na rok 2013 
v súlade s uznesením č. 210/2012-MZ k termínu uzávierky 12. október 2012. 
Priority  pre cieľovú oblasť  rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo 
šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie boli stanovené nasledovne : 
 

 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu 
Oblasti podpory: 

 podpora projektov zameraných na rozvoj, ochranu a šírenie kultúrnych hodnôt 
prostredníctvom kultúrnych podujatí, audiovizuálnych diel, umeleckej činnosti 
(divadelno-tanečnej, hudobnej, výtvarnej), literárnych diel. 

 podpora rôznych foriem propagácie kultúry v zahraničí, spolupráca s partnerskými 
mestami Nitry, rozvoj  bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov,  

 podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality služieb, kultúrnej 
turistiky, cestovného ruchu a rozvoj kreatívneho priemyslu so zameraním na 
nitriansky región 

 podpora rozvoja záujmovo – umeleckej činnosti , rôznych umeleckých žánrov 
a tradičnej ľudovej kultúry , podpora mimovládnych organizácií a nezávislých aktivít 
v oblasti kultúry a cestovného ruchu 

 podpora  projektov súvisiacich s ochranou a využitím kultúrneho dedičstva 
 
Priority pre cieľovú oblasť záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok 
a pamätihodností boli stanovené nasledovne: 

 obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností Nitry 
Oblasti podpory: 

 podpora projektov zameraných na činnosti a opatrenia súvisiace s výskumom, 
zachovaním, obnovou, reštaurovaním, regeneráciou, využívaním a prezentáciou 
kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 
Slovenskej republiky  

 podpora projektov zameraných na obnovu pamätihodností  
 
 
 
 Všetky žiadosti doručené k stanovenému termínu uzávierky  prijímania žiadostí boli 
posúdené odborom kultúry a predložené Komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre pre  
kultúru , cestovný ruch a zahraničné vzťahy. 
 Komisia sa návrhom zaoberala na svojom zasadnutí dňa 21.11.2012  a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre predložený návrh schváliť. 



  

 Komisia pre územné plánovanie architektúru a investičnú činnosť MZ v Nitre 
prerokovala  dňa 4.12.2012 materiál: „ Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi  Biskupstvo Nitra o 
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013“, predložený odborom kultúry MsÚ 
v Nitre, odporúča sumu dotácie, navrhovanú komisiou kultúry, zvýšiť na 16 000 € z dôvodu 
potreby postupného ukončenia komplexnej rekonštrukcie hradného areálu. 

 
 Mestská rada v Nitre prerokovala návrh na svojom zasadnutí dňa 15.1.2013, odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh v zmysle pripomienok mestskej rady uvedených v  
tabuľke. 
 
 


