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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

 

p r e r o k o v a l o 

 

a) návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v zmysle vyhlásenej výzvy 

Integrovaného regionálneho operačného programu so zameraním na zakladanie kreatívnych 

centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents), 

kód výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49, za účelom realizácie projektu: 

 

„Kreatívne centrum Nitra“ 

 

Ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom a platným PHSR mesta Nitry. 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu maximálne vo výške  

 

„Kreatívne centrum Nitra“                                 939 360,00  € 

    

 

(t.j. rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia príspevku) 

 

e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
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Dôvodová správa 
 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: 

Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu na roky 2014 - 2020 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na zakladanie kreatívnych centier 

(centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents): 

 

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49 

Prioritná os: 2 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 

Špecifický cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných 

miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia 

pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií 

Typ výzvy: uzavretá 

 

Cieľom výzvy je stimulovať podporu udržateľnej zamestnanosti a  tvorbu pracovných miest 

v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre 

rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskej fondu regionálneho rozvoja 

vyčlenených na výzvu je 87 819 458 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška 

finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych 

štrukturálnych a investičných pre programové obdobie 2014 - 2020.  

 

Financovanie celkových oprávnených výdavkov (ďalej len „COV“) projektu je v rámci výzvy 

realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania EŠIF, ktoré určujú 

rozdelenie financovania podľa jednotlivých zdrojov (EÚ, štátny rozpočet a zdroje prijímateľa) 

pre subjekty územnej samosprávy: zdroje EÚ (85 %), štátny rozpočet (10 %), minimálna 

výška spolufinancovania (5 %) z COV. 

 

Mesto Nitra sa do uvedenej výzvy zapojí predložením žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok: 

 

Kreatívne centrum Nitra. 

 

Jednou z podmienok výzvy je splnenie podmienok finančnej spôsobilosti spolufinancovania 

projektu zo strany žiadateľa, čo znamená, že žiadateľ má zabezpečené finančné prostriedky 

minimálne na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu. Výška spolufinancovania 

projektu zo strany žiadateľa sa stanovuje ako rozdiel medzi celkovými oprávnenými 

výdavkami projektu a žiadaným NFP a dokladuje sa uznesením mestského zastupiteľstva.  

 

Mesto Nitra má v zmysle výzvy povinnosť stanoviť 5 % spolufinancovanie (bližšie Príloha č. 

3) a to vo vyjadrení maximálnej výšky na spolufinancovanie projektu: 

 

Kreatívne centrum Nitra                               939 360,00 € 



 

 

 

 

 

 

Do celkových oprávnených výdavkov budú zahrnuté náklady na stavebné práce, nákup 

technológií, nákup vnútorného vybavenia, mzdové, paušálne výdavky a pod..  

 

 

Bližší popis projektu: 

 

Mesto Nitra plánuje predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

(ďalej len „ŽoNFP“) na projekt budovania Kreatívneho centra Nitra (ďalej len „KCN“) v kine 

Palace a na Martinskom vrchu. Na príprave ŽoNFP sa už dlhodobo podieľa prípravný tím 

vytvorený z pracovníkov Mestského úradu v Nitre a z externých kapacít pre oblasť 

kreatívneho priemyslu.  

 

Predmetom projektu je zabezpečenie vhodnej infraštruktúry kreatívneho centra 

a poskytovanie služieb v oblasti rozvoja kreatívneho priemyslu. Projekt má ambíciu 

dosiahnuť vysokú mieru príspevku k tvorbe programov a služieb KCN (6 a viac). V rámci 

merateľných ukazovateľov bude vykazovaný napr. počet účastníkov / služieb/ podporných 

programov/ novovytvorených podnikov/ nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch/ 

počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy/ počet renovovaných verejných budov 

/zníženie emisií skleníkových plynov/ zníženie ročnej spotreby/ primárnej energie vo 

verejných budovách, a pod. 

 

Cieľom projektu je vybudovanie a prevádzkovanie KCN v dvoch lokalitách, ako aj vytvorenie 

nových pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle. 

Z pohľadu naplnenia podmienok výzvy, dosahovania cieľov projektu KCN v kontexte 

posúdenia  vhodnosti  lokalizácie KCN pre poskytovanie jeho služieb jednak pre špecifické 

cieľové skupiny, jednak pre širokú verejnosť (dostupnosť) boli vybrané 2 lokality v krajskom 

meste Nitra (v súlade so strategickými dokumentmi mesta Nitra a NSK). Uznesením č. 

272/2017-MZ Mestské zastupiteľstvo v Nitre určilo nasledovné stavebné objekty pre potreby 

budovania Kreatívneho centra Nitra: 

- budovu bývalého Kina Palace, 

- budovu v areáli bývalých kasární, postavenú na parcele č. 4450/79, k. ú. Zobor, 

- budovu v areáli bývalých kasární, postavenú na parcele č. 4450/82, k. ú. Zobor, 

- budovu v areáli bývalých kasární, postavenú na parcele č. 4450/83, k. ú. Zobor. 

Zároveň podľa Uznesenia č. 51/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 

na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 272/2017-MZ zo dňa 07.09.2017 

(Návrh na určenie základných východísk pre ďalšie etapy prípravy projektu „Kreatívneho 



 

 

 

 

 

centra Nitra“) a schválilo zmenu uznesenia nasledovne: v 2. časti uznesenia sa dopĺňajú 2 

budovy určené pre potreby budovania Kreatívneho centra Nitra, a to: 

-     budova v areáli bývalých kasární, postavená na parcele č. 4450/84, k. ú. Zobor, 

-     budova v areáli bývalých kasární, postavená na parcele č. 4450/85, k. ú. Zobor. 

Objekty určené pre vybudovanie a prevádzkovanie KCN na Martinskom vrchu sú vyznačené 

na mape v Prílohe č. 1. 

Na základe Uznesenia číslo 50/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 

Informatívnu správu o stave a príprave projektu Kreatívne centrum Nitra a zobralo ju na 

vedomie.  

 

V rámci realizácie projektu budú stavebnými úpravami budovy bývalého Kina Palace na 

Radlinského ul. a štyroch objektov vo vlastníctve mesta Nitra v bývalých kasárňach pod 

Zoborom na Martinskom vrchu (postavené na parcelách č. 4450/82, č. 4450/83, č. 4450/84 

a č. 4450/85, k. ú. Zobor – podľa Prílohy č. 1) dosiahnuté parametre na prevádzkovanie 

priestorov KCN, v ktorých budú postupne poskytované služby pre budúcich aktérov v oblasti 

kreatívneho priemyslu (služby sú bližšie popísané v Prílohe č. 2). Do vybudovaných 

priestorov budú z prostriedkov projektu nakúpené a nainštalované moderné zariadenia 

a technológie pre zvyšovanie zručností a kompetencií účastníkov vzdelávacích programov pre 

lepšie uplatnenie sa na trhu práce v oblasti kreatívneho priemyslu. V týchto budovách budú 

ďalej prevádzkované priestory pre manažérske a výkonné kapacity KCN, ako aj priestory 

určené na komerčné využitie, z ktorých bude čiastočne financovaný chod KCN. 

 

Predbežný harmonogram projektu: 

10/2019 predloženie dvoch ŽoNFP 

06/2020 predpoklad začiatku stavebných prác 

01/2023 predpoklad začiatku poskytovania služieb a programov KCN vo fyzickom KCN v 2 

lokalitách (Kino Palace a Martinský vrch) 

12/2032 ukončenie udržateľnosti účelu KCN v oboch lokalitách 

 

 

ZÁVER 

Odbor projektového a strategického riadenia Mestského úradu v Nitre predkladá návrh na 

schválenie  predloženia ŽoNFP, schválenie realizácie aktivít a povinného 5 % 

spolufinancovania projektu KCN vrátane financovania prípadných neoprávnených výdavkov 

projektov. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Príloha č. 1: Mapa areálu bývalých kasární pod Zoborom na Martinskom vrchu 

Vyznačené budovy určené na vybudovanie a prevádzku KCN  na Martinskom vrch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Príloha č. 2: Programy/poskytované služby KCN  

 

Zameranie aktivít v rámci činnosti Kreatívneho centra 

 

Aktivity, podaktivity a služby Názov program Oblasť 

A 
Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora 
netechnologických inovácií s použitím informačných technológií 

Aktivita 2 Poskytovanie špecifických služieb kreatívneho centra 

 
  Rozvoj kreatívneho talentu a zručností 

 

Otvorené pracovné 
dielne 

BusinessLab / Rozvoj podnikateľských 
zručností  

prierezový  

Otvorené pracovné 
dielne 

Lab - PROFESSIONAL / Programy pre 
profesie v oblasti KKP 

Remeselná 
výroba / Hudba, 

audiovízia, 
scénické umenie, 
vizuálne umenie a 

multimédiá 

Otvorené pracovné 
dielne 

Marketing umenia / Arts Marketing Scénické umenie 

Otvorené pracovné 
dielne 

Profesionalizácia povolaní v oblasti 
scénického umenia a hudby 

Scénické umenie 

Otvorený inovačný 
ateliér 

Inovačný ateliér na podporu kreativity prierezový 

Otvorený inovačný 
ateliér 

Creative Weekend prierezový  

Otvorený inovačný 
ateliér 

ArtSuvenír / Inovačný ateliér pre 
tvorbu suvenírov  

Kultúrne 
dedičstvo, archívy 

a knižnice 

Stáže u subjektov KKP Coolt Stáže - na Slovensku prierezový  

Stáže u subjektov KKP Coolt Stáže - zahraničné prierezový  

 
  Podpora podnikania 

 

  

K1 / Vytvorenie 
podnikateľského plánu 
pre kreatívny inkubátor  

BusIdea Incubator / Modelovanie 
podnikateľskej myšlienky 

prierezový 

  

K2 / Kreatívny 
inkubátor 

Incubator - HowToEnter / Inkubačný 
program pre začínajúcich podnikateľov 
v KKP 

prierezový 

  

K1 / Vytvorenie 
podnikateľského plánu 
pre kreatívny 
akcelerátor 

BusPlan Accelerator / Príprava  
podnikateľského plánu pre akcelerátor 

prierezový 

  

K3 / Komplexný 
kreatívny akcelerátor 

Accelerator COMPLEX / Komplexný 
akceleračný program pre etablované 
spoločnosti v KKP 

prierezový 



 

 

 

 

 

Aktivity, podaktivity a služby Názov program Oblasť 

  

K3 / Účelový kreatívny 
akcelerátor  

Accelerator SPECIAL / Kreatívny 
akcelerátor zameraný na špecifické 
oblasti v podnikaní 

prierezový 

  

K3 / Kreatívny 
akcelerátor pre 
začínajúcich 
podnikateľov 

Accelerator START-UP /  Kreatívny 
akcelerátor pre začínajúcich 
podnikateľov/ start-ups 

prierezový 

  
K4 / Prenájom 
priestorov 

MakerSpace / Vybavenie pre výrobu 
prototypov produktov, malých sérií  

Remeselná 
výroba / Dizajn 

  
K4 / Prenájom 
priestorov 

Coworkingový openspace priestor prierezový 

  

K4 / Prenájom 
priestorov 

Prenájom techniky pre scénické a 
vizuálne umenie a hudbu 

Vizuálne umenie / 
Scénické umenie 

/ Hudba, 
audiovízia a 
multimédiá  

  

K4 / Prenájom 
priestorov 

Ateliér počítačovej grafiky 
Hudba, audiovízia 

a multimédiá / 
Dizajn 

  
K4 / Prenájom 
priestorov 

Galéria - výstavný viacúčelový priestor Vizuálne umenie 

  
K4 / Prenájom 
priestorov 

Hudobné skúšobne 
Hudba, audiovízia 

a multimédiá 

  
K4 / Prenájom 
priestorov 

Multifunkčný priestor / Martinský vrch Prierezový 

  
K4 / Prenájom 
priestorov 

Ateliér 3D 
Hudba, audiovízia 

a multimédiá 

  
K4 / Prenájom 
priestorov 

Workshopová miestnosť Prierezový 

  

K4 / Prenájom 
priestorov 

Knižnica a CreativeShop 
Kultúrne 

dedičstvo, archívy 
a knižnice / Dizajn 

 
K4 / Prenájom 
priestorov 

Variabilná multisála / kino Palace  Scénické umenie 

 
  Podpora prístupu na trhy 

 

  
Podpora prezentácie a 
predaja produktov 

Market Access SPECIAL / Program na 
podporu v oblasti obchodu - Sales 

Prierezový  

 
Podpora prezentácie a 
predaja produktov 

Organizovanie lokálnych trhov a 
komunitných bazárov 

Remeselná 
výroba / Dizajn  

 
Podpora prezentácie a 
predaja produktov 

CreativeShop Prierezový  

 
Informovanie o nových 
zákazkách v oblasti KKP 

Infostan/Informácie o verejných 
zákazkách a verejných obstarávaniach 

Prierezový  



 

 

 

 

 

Aktivity, podaktivity a služby Názov program Oblasť 

 
  Podpora sieťovania 

 

  

Organizovanie 
networkingových aktivít 
pre členov KC 

Networking events - malé prierezový 

B.   Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents) 
 

 Aktivita 3: Emerging talents 

  

Odborné podujatia 
zamerané na 
budovanie povedomia o 
KKP 

Odborné podujatia  prierezový  

  
Otvorené prezentačné 
workshopy 

Prezentačné workshopy - malé prierezový  

  
Otvorené prezentačné 
workshopy 

Prezentačné workshopy - stredné prierezový  

  
Výstavno-prezentačná 
činnosť  

Ukáž sa/Výstavy  
Vizuálne umenie / 

Dizajn 

  
Digitálna prezentácia 
KKP 

Databáza subjektov a diel v KKP  prierezový  

  

Odborné podujatia 
zamerané na 
budovanie povedomia o 
KKP 

Prezentácia diel v oblasti rôznych 
žánrov scénického umenia formou 
komentovaných cyklov 

Scénické umenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3: Rozpočet projektu 

 

Rozpočet KCN na Martinskom vrchu 
Predpokladaná suma 

Limity 
(v EUR) 

Stavba, projektová dokumentácia a prípravná 
dokumentácia, autorský dohľad – Martinský 
vrch, interiér, technológie späté s priestorom 

7 800 000,00   

Technológie a vybavenie  1 600 000,00   

Aktivita 1 SPOLU 9 400 000,00   
   

Programy realizované v rámci KCN – Martinský 
vrch,  prevádzka a riadenie centra 

1 880 000,00   

Aktivita 2 a 3 SPOLU 1 880 000,00 20% 
   

PRIAME VÝDAVKY 11 280 000,00   
      

NEPRIAME VÝDAVKY 338 400,00 3.00% 
      

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
Z toho spolufinancovanie 

11 618 400,00 
580 920,00 

  
5 % 

 

 

Rozpočet KCN v Kine Palace 
Predpokladaná suma 

Limity 
(v EUR) 

Stavba, projektová dokumentácia a prípravná 
dokumentácia, autorský dohľad – Kino Palace, 
interiér, technológie späté s priestorom 

4 300 000,00   

Technológie a vybavenie (obe budovy) 1 500 000,00   

Aktivita 1 SPOLU 5 800 000,00   
   

Programy realizované v rámci KCN – Kino 
Palace,  prevádzka a riadenie centra 

1 160 000,00   

Aktivita 2 a 3 SPOLU 1 160 000,00 20% 
   

PRIAME VÝDAVKY 6 960 000,00   
      

NEPRIAME VÝDAVKY 208 800,00 3.00% 
      

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 7 168 800,00   

Z toho spolufinancovanie 358 440,00 5 % 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet celého projektu KCN 
Predpokladaná suma 

Limity 
(v EUR) 

Stavba, projektová dokumentácia a prípravná 
dokumentácia, autorský dohľad – KCN, 
interiér, technológie späté s priestorom 

12 100 000,00   

Technológie a vybavenie (obe budovy) 3 100 000,00   

Aktivita 1 SPOLU 15 200 000,00   
   

Programy realizované v rámci KC,  prevádzka a 
riadenie centra 

3 040 000,00   

Aktivita 2 a 3 SPOLU 3 040 000,00 20% 
   

PRIAME VÝDAVKY 18 240 000,00   
      

NEPRIAME VÝDAVKY 547 200,00 3.00% 
      

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
Z toho celkové spolufinancovanie 

18 787 200,00 
939 360,00 

  
5 % 

 

Spolufinancovanie projektov KCN vo výške 200 000 EUR na rok 2020 je zahrnuté v položke 

717002. 

 


