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Mestské zastupiteľstvo v Nitre  

p r e r o k  o v a l o  

 

Návrh na schválenie projektov úspešných v rámci grantového 

programu Mením moje mesto 2020 a návrh spôsobu ich 

financovania 

 
s c h v a ľ u j e  

 

úspešné projekty v rámci grantového programu Mením moje 

mesto 2020 a spôsob ich financovania 

 

u k l a d á 

vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu zapracovať do návrhu 

rozpočtu na rok 2021 finančné prostriedky na projekty MMM, 

ktoré budú  realizované v roku 2021. 
 

 

 
Podpis predkladateľa: 
 

 

 



Dôvodová správa 

Cieľom grantového programu Mením Moje Mesto je podporovať inovatívne formáty verejnoprospešných aktivít  a 
kreatívne nápady občanov mesta Nitra, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v meste v rôznych oblastiach 
a vychádzajú z potrieb a záujmov občanov.  

Program MMM 2020 motivoval občanov mesta Nitra, aby aktívne participovali pri zlepšovaní kvality života 
v meste a zavádzaní inovácií  v nasledovných 3 oblastiach:  
 
1. verejné priestory vrátane IT aplikácií  pre verejné priestory,  
2. ochrana životného prostredia vrátane ekologického vzdelávania a IT aplikácií  
3. podpora komunitného života v meste  
 
Tento program je financovaný z rozpočtu mesta Nitra 2020 a je administrovaný v spolupráci s Nitrianskou 
komunitnou nadáciou v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách. Na rok 2020 
vyčlenilo mesto Nitra na program sumu  40 000 €.  Maximálna suma na jeden projekt bola 4 000 €.  

Do grantovej výzvy bolo predložených 29 žiadostí o grant. Verejné elektronické hlasovanie na stránke 
https://mmm.hlasobcanov.sk/ trvalo takmer 5 týždňov od 16.3.2020 do 15.4.2020  a zapojilo sa doň 5 830 
hlasujúcich. Každý mohol svojim hlasom podporiť presne 3 projekty.  Poradie projektov bolo určené na základe 
absolútneho počtu získaných hlasov (hlasovalo sa bez ohľadu na kategóriu). V kategórii Podpora komunitného 
života v meste uspelo 6 projektov, v kategórii Ochrana životného prostredia  1 projekt a v kategórii Verejné 
priestory to boli 3 projekty.  Celkovými víťazmi programu sa stalo nasledovných  10 projektov v celkovej 
hodnote 39 405 €: 

Predkladateľ Názov projektu Anotácia 
Požadovaná 

suma v € 
Realizácia 

Zápasnícky klub 
Corgoň Nitra 
 
917 hlasov 

Rozhýbeme 
všetky deti 

Projekt je zameraný na podporu pohybu 
detí formou prezentácie zápasenia 
deťom  od 6 do 15 rokov na základných  
školách, kde budú zverenci klubu  
prezentovať ukážky z tréningov 
zábavnou a hravou formou, aby deti 
zaujali a prišli na prvé otvorené 
tréningy, ktoré záujemcom poskytnú 
zdarma. 

4000 2020 

P. Ďuriš,  
A. Sitkey,  
R. Mikulášik 
 
915 hlasov 

Chrenová žije 
2020! 

Neformálna skupina Tormošani prišla s 
druhým ročníkom projektu Chrenová 
žije 2020! V prvom ročníku projektu si 
ľudia zo sídliska zvykali navštevovať 
komunitné podujatia, nadväzovali nové 
priateľstvá. V tejto tradícii budú  
pokračovať prostredníctvom 
organizovania  kultúrnych, športových a 
spoločenských na sídlisku Chrenová. 
Chystajú sa zrealizovať celkovo 7 
podujatí v rôznych častiach sídliska . 

4000 2020 



P. Zákopčan, 
B. Peťovský, 
M. Vašš  
 
788 hlasov 

STREETBALL - 
Nový olympijský 
šport z ulice 

Cieľom projektu je spropagovať 
streetball medzi miestnou komunitou 
ľudí, prostredníctvom turnajov 
realizovaných v športovom areáli SPU 
Nitra  a workshopov pre verejnosť 
realizovaných na sídlisku Klokočina a 
Párovce. Ide o šport, ktorý je finančne 
nenáročný (stačia tenisky a lopta), 
môže ho robiť ktokoľvek, kto má radosť 
z pohybu a zároveň tým robí niečo aj 
pre svoje zdravie.  

4000 2021 

OZ Stvorené 
 
780 hlasov  

Spolu 
recyklujeme, teda 
sme 

Cieľom projektu  je spájať generácie, 
aby vedeli používať veci až do konečnej 
spotreby.  Aktivity budú prebiehať v 
pravidelných víkendových termínoch 
jeden krát mesačne (okrem zimného 
obdobia) na pešej zóne formou 
prednášok a workshopov o udržateľnej 
móde, znižovaní ekologickej stopy, 
organizovaním bazárov oblečenia, 
kurzami háčkovania, štrikovania a 
opráv odevov...so sprievodným  
umeleckým programom pre celú rodinu.  

4000 2020 

 
 
L.Turba,  
Z.Turbová,  
Ľ.Kriššák 
 
1 304 hlasov  

Letné kino 

Cieľom projektu je spojiť čo najväčší 
počet ľudí, aby sa pravidelne stretávali 
na sídliskách/v mestských častiach 
(Diely, Párovské Háje...) počas 
premietania  filmov pre deti a dospelých 
na voľnom priestranstve v letných 
mesiacoch. Filmy sa budú vyberať 
prostredníctvom verejného hlasovania 
na fb stránke, kde si ľudia vyberajú z 
troch ponúk. 

4000 2020 

 
 
 
D.Králiková, 
M.Pap, 
M.Lopúch  
 

753  hlasov  

Komunitné 
kompostovisko na 
ulici Lipová 

Projekt nadväzuje na príklad dobrej 
praxe kompostovania komunitou 
občanov na Výstavnej ulici. Súčasťou 
projektu bude zakúpenie kompostéra a 
príslušenstva ku kompostéru, vedierok 
na bioodpad pre zapojené domácnosti, 
prednáška o kompostovaní a 
informačné materiály. 

4000 2020 



D. Chrenko,  
I. Chrenková,  
T. Zálešák 
 
743 hlasov 

Poď na piknik 

V rámci projektu budú organizované 
dve podujatia : dobový piknik na lúke pri 
Dražovskom kostolíku a nový  Piknik v 
parku na Sihoti. Pikniky budú 
sprevádzané  vystúpeniami 
hudobníkov, divadelným predstavením, 
večerným premietaním filmov...s cieľom 
vytvoriť priestor na častejšie stretávania  
ľudí „face to face“  v príjemnom 
prostredí a príjemnej atmosfére.  

3405 2021 

Botanická záhrada 
SPU v Nitre 
 
823 hlasov  

Rozárium 

Rozárium sa nachádza v parku 
botanickej záhrady SPU, blízko centra 
mesta Nitry. Botanická záhrada je 
prístupná širokej verejnosti. Rozárium 
je koncipované ako náučná a osvetová 
expozícia ruží organizovaná v 
klasických priestorových súvislostiach. 
Cieľom projektu je dobudovať miesto 
nielen na relax, ale aj na podporu 
vzdelávania. Rozárium sa stane  
miestom pohody, podmanivej atmosféry 
a načerpávania nových síl. 

4000 2020 

 
 
Nitrianska 
Hokejbalová 
Organizácia 
 
843 hlasov  

 

 

Dobudovanie a 
rozvoj 
hokejbalového 
areálu 

Cieľom projektu je dobudovanie 
hokejbalového zázemia pre všetkých 
nadšencov hokejbalu od detí až po 
seniorov, aby všetci mali dôstojné 
podmienky na tréningy a zápasy. 
Súčasný hokejbalový areál je otvorený 
a voľne prístupný pre širokú verejnosť, 
ktorá ihriská aktívne využíva. 

4000 2020 

 
 
 
K. Obertášová, 
P. Bocán,  
R Štefák 
 
 
841 hlasov  

Klokočina street 
workout ihrisko  
vol. 2 

Street workout je finančne nenáročnou 
formou cvičenia vlastnou váhou. Základ 
prvého ihriska na Klokočine sa podarilo 
vybudovať už v roku 2019. Športovú 
aktivitu si obľúbili  najmä mladí ľudia. 
Preto sa realizátori projektu rozhodli 
rozšíriť toto ihrisko o nové cvičebné 
prvky opäť v blízkosti Čajkovského 1. V 
tomto projekte chcú realizátori existujúci 
priestor doplniť o výsadbu verejnej 
zelene a vytvoriť tak kompaktný celok 
verejného priestranstva, ktorý  spája 
športovisko s verejnou zelenou. 

4000 2020 

 

Financovanie projektov bolo schválené MZ v Nitre v rámci návrhu rozpočtu na rok 2020. V čase vyhlásenia výzvy 
17.1.2020 ešte nikto netušil, že o pár týždňov neskôr sa život skomplikuje pandémiou COVID-19, ktorej potlačenie 
si  bude vyžadovať prísne opatrenia a nemalé financie. Na pandémiu reagovalo aj mesto Nitra pozastavením 
dotácií na kultúrne, športové a spoločenské podujatia až do odvolania. Keďže súčasť mnohých z víťazných 
projektov MMM 2020 tvoria podujatia pre verejnosť, je potrebné nájsť riešenia ako čo najlepšie zvládnuť vzniknutú 
komplikovanú situáciu. Navrhujeme preto 2 alternatívy realizácie a financovania projektov: 



A) Projekty budú zazmluvnené po schválení v MsZ a realizované v roku 2020 hneď, ako to situácia dovolí 
(ústup pandémie COVID-19, uvoľňovanie opatrení, rozmrazenie mestských dotácií…). Tieto projekty 
musia byť realizované a vyúčtované najneskôr do 10.12.2020.  

B) Projekty budú zazmluvnené po schválení v MsZ v roku 2020 a dotácie budú  financované z rozpočtu 
mesta 2021, pričom vyúčtovanie projektov bude posunuté do konca roka 2021.  

Obe alternatívy financovania boli pred-diskutované s realizátormi víťazných projektov. Na základe ich vyjadrení 
by 8 subjektov chcelo a vedelo realizovať svoje projekty v roku 2020 a 2 subjekty až v roku 2021. 

Z toho dôvodu navrhujeme upraviť výšku rozpočtovej položky na MMM 2020 v rozpočte na rok 2020 na sumu 
32 000,00 €.  

 


