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Návrh na uznesenie: 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

 

p r e r o k o v a l o 

 

Návrh Memoranda o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske hlavné 

mesto kultúry 2026 medzi mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom 

 

 

s ú h l a s í  

 

s uzavretím Memoranda o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske 

hlavné mesto kultúry 2026 medzi mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom podľa 

predloženého návrhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
MEMORANDUM  

O SPOLUPRÁCI A PODPORE KANDIDATÚRY MESTA NITRA  

NA TITUL EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2026 
(ďalej len „memorandum“) 

 

uzatvorené v zmysle § 51 zák. č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

 

Účastníci memoranda 

 

 

Mesto Nitra                           Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 

Zastúpené:                                    Marekom Hattasom  

                                                    primátorom mesta 

IČO:      00308307 

IČ DPH:     SK2021102853 

Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa 

Číslo účtu:                           SK63 0900 0000 0050 4917 9833 

(ďalej len „Mesto Nitra“) 

 

a 

 

Nitriansky samosprávny kraj  Rázusova 2A, 949 01  Nitra  

Zastúpený:     doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., 

predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja 

IČO:                                                 37861298  

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

Číslo účtu:     SK35 8180 0000 0070 0031 5530  

(ďalej len „NSK“) 

 

 

Preambula  

 

Vychádzajúc z historického a súčasného významu mesta Nitra a Nitrianskeho regiónu 

v európskych dejinách, zdôrazňujúc jeho multietnický, multikultúrny, ekumenický a európsky 

charakter, uvedomujúc si význam, rozsah a dôležitosť projektu a jeho prínos pre kultúrny 

a duchovný, hospodársky, sociálny a územný rozvoj mesta a Nitrianskeho regiónu, na 

základe Výzvy na predkladanie prihlášok do akcie Európskej únie „Európske hlavné mesto 

kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026, a Rozhodnutia č. 445/2014/EÚ v znení 

Rozhodnutia (EÚ) č. 2017/15451 na roky 2020 až 2033, predseda Nitrianskeho 

samosprávneho kraja a primátor mesta Nitry deklarujú odhodlanie podporovať projekt 

Európske hlavné mesto kultúry a spolupracovať v súťaži o získanie titulu „Nitra – Európske 

hlavné mesto kultúry 2026“ (ďalej len „projekt EHMK“).  

 

 

 

 

Čl. I. 



                
Účel a predmet memoranda 

 

Účastníci memoranda: 

a) prezentujú a garantujú záujem a vôľu k spolupráci  pri zabezpečení úloh vyplývajúcich 

z projektu EHMK, ktorého nositeľom je Mesto Nitra tak, aby boli úspešne 

zrealizované; 

b)  vyjadrujú spoločné želanie naďalej rozvíjať atmosféru porozumenia a vzájomnosti, 

zvýšiť občiansku participáciu vytváraním širšieho priestoru pre tvorivosť občanov, ich 

osobnú realizáciu a oživenie komunitného života, a deklarujú poskytnutie si súčinnosti 

pri napĺňaní spoločných cieľov podľa tohto memoranda, ktoré je založené na rozvíjaní 

spolupráce na princípoch vzájomnej dôvery a porozumenia; 

c) podporujú zámer vytvoriť priestor pre diskusiu o témach týkajúcich sa mesta 

a postavenia kultúry v jeho živote, zapojiť všetkých občanov do života mesta, regiónu 

a kultúry, rozšíriť príležitosti a priestor pre tradičné a súčasné formy umenia a pre 

široké zapojenie domácich i zahraničných umelcov, kultúrnych organizácií, inštitúcií 

a centier; 

d) deklarujú svoju vôľu konkrétne formy spolupráce na projekte EHMK upraviť medzi 

sebou vzájomnými dvojstrannými, alebo viacstrannými zmluvami, ktoré budú 

v súlade s týmto memorandom.  

 

Článok II. 

 

Pre naplnenie cieľov podľa tohto memoranda budú účastníci memoranda: 

 

Mesto Nitra: 

1. Poskytovať informácie NSK, resp. osobe poverenej NSK potrebné k plneniu úloh 

projektu EHMK. 

2. Spolupracovať v oblasti rozvoja, alebo obnovy kultúrnej infraštruktúry a kultúrneho 

turizmu  pre účely zabezpečenia plnenia úloh projektu EHMK. 

3. Spolupracovať pri tvorbe a zabezpečovaní sprievodných aktivít a podujatí za účelom 

zvýšenia kvality projektu EHMK. 

4. Podporovať sprievodné aktivity a podujatia NSK súvisiace s projektom EHMK 

v rozsahu možností Mesta Nitra. 

 

Nitriansky samosprávny kraj: 

1. Spolupracovať s Mestom Nitra, resp. s osobou poverenou Mestom Nitra pri realizácii 

úloh projektu EHMK. 

2. Spolupracovať v oblasti rozvoja, alebo obnovy kultúrnej infraštruktúry a kultúrneho 

turizmu  pre účely zabezpečenia plnenia úloh projektu EHMK. 

3. Prostredníctvom kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 

spolupracovať pri tvorbe a zabezpečovaní sprievodných aktivít a sprievodných 

podujatí za účelom zvýšenia kvality projektu EHMK. 

4. Poskytovať záštitu nad konaním sprievodných aktivít a podujatí a spolupracovať pri 

propagácii projektu EHMK v rozsahu možností NSK. 

 

 

 

 

 

Čl. III. 



                
Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu účastníkmi memoranda 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle NSK. NSK sa 

zaväzuje bezodkladne oznámiť mestu zverejnenie memoranda.   

 

2. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami prijatými 

účastníkmi memoranda.  

  

3. Kontaktné osoby za zúčastnené strany sú: 

 

za mesto Nitra: Irena Lehocká 

za NSK: ..........................................   

 

Zmena kontaktnej osoby nepredstavuje zmenu tohto memoranda, preto v prípade zmeny 

kontaktnej osoby nie je potrebné vyhotovovať dodatok k tomuto memorandu. Účastníci 

memoranda sa zaväzujú  vzájomne si písomne oznamovať akékoľvek zmeny 

v kontaktných údajoch, ako aj kontaktných osobách do desiatich pracovných dní odo dňa, 

kedy táto zmena nastala.  

 

4. Toto memorandum môže byť zrušené písomnou dohodou účastníkov memoranda. 

Memorandum môže ktorýkoľvek z účastníkov memoranda písomne vypovedať, a to aj 

bez dôvodu výpovede, v jednomesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína 

plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. 

    

5. Toto memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch, pričom každý z účastníkov 

dostane po jednom rovnopise.  

 

6. Účastníci memoranda vyhlasujú, že toto memorandum o spolupráci uzatvorili slobodne 

a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu 

a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými 

podpismi. 

 

 

V  Nitre                                                                     

 

 

 

 

.............................................................                          ............................................................                                      

     doc. Ing. Milan Belica, PhD.                                                     Marek Hattas                                                  

                      predseda                                                                         primátor                                                                                                                                                                                                 

   Nitrianskeho samosprávneho kraja                                                 mesta Nitry                                                   

 

 

 

 

 



                
Dôvodová správa 

 

 

Predmetom Memoranda je vyjadrenie obojstrannej ochoty mesta Nitra a Nitrianskeho 

samosprávneho kraja k vzájomnej spolupráci a podpore mesta Nitry ako kandidáta na titul 

Európske hlavné mesto kultúry 2026 vychádzajúc z uznesenia MZ v Nitre č. 65/2020 – MZ, 

ktoré schvaľuje prípravu a predloženie prihlášky mesta Nitry v rámci Výzvy na predkladanie 

prihlášok do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026 

vyhlásenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. 

 

Predložený návrh Memoranda je výsledkom spoločných rokovaní primátora mesta Nitra 

Mareka Hattasa a predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD. a zároveň spoločných 

rokovaní odboru kultúry a športu NSK a referátu projektového riadenia mesta Nitra. 

 

Memorandom o spolupráci účastníci deklarujú záujem a vôľu k spolupráci  pri zabezpečení 

úloh vyplývajúcich z projektu EHMK, ktorého nositeľom je Mesto Nitra tak, aby boli úspešne 

zrealizované. V prípade postupu mesta Nitry do ďalšieho kola akcie Európske hlavné mesto 

kultúry SR 2026 deklarujú obe strany vôľu uzavrieť ďalšie zmluvy na podporu kandidatúry. 

 

Uznesenie z Mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, ktorá materiál prerokuje 29.06. 

2020, bude prezentované na Mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre. 
 


