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Informatívnu správu o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry 
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Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na 
rok 2016 pre cieľovú oblasť rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, 

tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, výška 
požadovanej dotácie do 2000 €.

Predkladám informatívnu správu o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 

2016 pre cieľovú oblasť rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie 

kultúrnych hodnôt, výška požadovanej dotácie do 2000 € 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 2016 v 

súlade so stanovenými prioritami pre jednotlivé cieľové oblasti v znení uznesenia                   

č. 282/2015-MZ k termínu uzávierky 21. október 2015.

Pre cieľovú oblasť rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie 

kultúrnych hodnôt bolo spolu predložených 49 žiadostí, z toho 47 platných a 2 neplatné. 

Komisia MZ v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy na svojom 

riadnom zasadnutí dňa 18. novembra 2015 prerokovala návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu 

Mesta Nitry pre rok 2016 pre cieľovú oblasť rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, 

ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt výška požadovanej dotácie do 2.000 € a uznesením 

č. 24/2015 odporúčala primátorovi mesta Nitry návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta 

Nitry schváliť.

V súlade s § 5 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2001 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov, dotácie pri výške požadovanej sumy do 

2000 € schvaľuje primátor mesta.




