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Návrh na uznesenie: 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
p r e r o k o v a l o 
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 pre 
cieľové oblasti:  
a/ kultúra a kreatívny priemysel 
b/ kultúrne pamiatky a pamätihodnosti 
s c h v a ľ u j e   
poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 pre cieľové 
oblasti :  
a/ kultúra a kreatívny priemysel 
b/ kultúrne pamiatky a pamätihodnosti 
podľa predloženého návrhu 
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Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021  

pre cieľové oblasti : 
 

a/ kultúra a kreatívny priemysel 
b/ kultúrne pamiatky a pamätihodností 

 

 

 
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 pre uvedené cieľové 

oblasti je predložený v súlade s čl. VI.  Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry. 

 
V rozpočte Mesta Nitry na rok 2021, ktorý bol schválený uznesením číslo 11/2021-MZ 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 04.02.2021, je vyčlenený objem 
finančných prostriedkov vo výške 120 000 € pre cieľovú oblasť kultúra a kreatívny priemysel, 
50 000 € pre cieľovú oblasť kultúrne pamiatky a pamätihodnosti. 

 
Konkrétne návrhy poskytnutia dotácií pre jednotlivé projekty tvoria samostatnú prílohu 

/ viď. tabuľka/ : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre v súlade s čl. 6 Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Nitry č.9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry  zverejnil dňa 15.02.2021 
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre oblasť : a) kultúra 
a kreatívny priemysel ; b) kultúrne pamiatky a pamätihodnosti. Termín uzávierky prijímania 
žiadostí bol stanovený na 15.03.2021. Vecne príslušnou komisiou je Komisia pre kultúru 
a kreatívny priemysel MZ v Nitre. 

 
Vyhlásené výzvy zadefinovali podmienky financovania predkladaných  projektov 

(oprávnení žiadatelia, zameranie projektov a použitie dotácie, oblasti podpory, priority, 
oprávnené a neoprávnené náklady, termíny oprávnenosti výdavkov) a postup pri predkladaní 
žiadostí, posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí o dotáciu a poukazovanie dotácií 
(registrácia, posudzovanie, hodnotiace kritériá, schvaľovanie, uzatvorenie zmluvy, poskytnutie 
a vyúčtovanie dotácie). 
  

Znenie výziev bolo po odporučení príslušnej komisie (uznesenie č. 2/2021 a č. 3/2021- 
Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel zo dňa 20.01.2021)  a schválení 
primátorom mesta Nitry doručené dňa 05.02.2021 všetkým poslancom Mestského 
zastupiteľstva v Nitre v lehote 10 dní pred zverejnením tak, ako je stanovené v čl. VI., ods.2 
VZN č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry. 

 
 

Oblasť kultúra a kreatívny priemysel je zameraná na podporu umenia (divadlo, tanec, 
hudba, vizuálne umenie, kinematografia a multimédiá, literatúra a knižná kultúra) – realizácia 
podujatí, kultúrno-osvetových aktivít, celoročná činnosť a tvorba nových diel. Zámerom 
podpory je rozvoj kultúry na území mesta Nitry, spestrenie a rozšírenie žánrov podujatí 
realizovaných na území mesta Nitry. Cieľom je vytvorenie priaznivých podmienok pre rozvoj 
kultúrneho života a zvýšenie atraktivity mesta pre návštevníkov a turistov. Cieľom podpory je 
aj propagácia nitrianskej kultúry v zahraničí, nekomerčných umeleckých aktivít a činností, 
rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti, rôznych umeleckých žánrov a tradičnej ľudovej kultúry, 
podpora mimovládnych organizácií a nezávislých aktivít v oblasti kultúry, podpora kultúrnych 
aktivít zameraných na cudzincov žijúcich a pracujúcich v Nitre, podpora projektov 
dotýkajúcich sa kandidatúry mesta Nitry na EHMK 2026.  
 
Priority pre rok 2021:  

 umenie vo verejnom priestore  
 oživenie pešej zóny v Nitre  
 zviditeľnenie Nitry v rámci Slovenska  
 významné výročia, historické udalosti a významné osobnosti mesta Nitry a Slovenskej 

republiky  
 zlepšenie inklúzie a vzájomného poznávania kultúr 

 
Oblasť kultúrne pamiatky a pamätihodnosti je zameraná na podporu:  

 činnosti a opatrení súvisiacich s výskumom, zachovaním, obnovou, reštaurovaním, 
regeneráciou, využívaním a prezentáciou národných kultúrnych pamiatok evidovaných 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky  

 ochrany a prezentácie významných archeologických nálezísk, nálezov, rekonštrukcií 
dobových architektúr a náznakových rekonštrukcií na území mesta  

 činnosti a opatrení súvisiacich s výskumom, zachovaním, obnovou, reštaurovaním, 
regeneráciou, využívaním a prezentáciou pamätihodností mesta Nitry už zapísaných v 
zozname pamätihodností mesta Nitry v zmysle VZN č. 5/2009 o národných kultúrnych 
pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Nitry alebo zatiaľ nezaradených do uvedenej 
evidencie  

 
 
 



  

Pamätihodnosťami sú :  
1. Nehnuteľné veci  

 objekty sakrálne (napr. sakrálna architektúra, kostoly, kláštory, kaplnky, cintoríny, 
drobné stavby – prícestné kríže, božie muky, exteriérové sochy svätcov, kalvárie, 
hroby, hrobky a pod.)  

 objekty profánne (napr. profánne stavby, meštianska a ľudová architektúra, 
administratívne objekty, ľudové stavby, technické stavby, mosty, priemyselné objekty, 
exteriérové sochy a súsošia, fontány, pamätníky, pomníky a pod.)  

 kombinované diela prírody a človeka (napr. prírodné útvary a areály, parky a záhrady, 
besiedky v lesoch, vodné plochy, studničky, stromy, aleje, jaskyne, náučné chodníky a 
pod.)  

2. Hnuteľné veci (napr. interiérová sakrálna a profánna plastika, pamätné tabule, historické 
územné plány a dokumentácia, historické mapy, veduty, historické zbierky fotografií, 
pôdorysov a architektonickej dokumentácie, kroniky a pod.)  

3. Nehmotné veci (napr. osobnosti, historické udalosti, pamätné dni, názvy ulíc, mestských 
častí, zemepisné a katastrálne názvy a pod.)  

 
Priority pre rok 2021:  

 kultúrne pamiatky/pamätihodnosti nachádzajúce sa na exponovanom mieste, alebo vo 
významnom centre cestovného ruchu, napr. na kultúrnej trase  

 objekty v kritickom stavebno-technickom stave  
 tradičné stavebné technológie, reštaurátorské práce a umelecko-remeselné práce pri 

obnove kultúrnych pamiatok a pamätihodností  
 sakrálne kultúrne pamiatky a pamätihodnosti 

 
Registrácia žiadateľov bola možná v súlade so stanoveným termínom v každej výzve. 
Žiadatelia  vykonali  podanie  žiadosti  elektronickou  registráciou  v elektronickom  systéme,  
ktorý je dostupný na: https://nitra.egrant.sk/. Pri elektronickej registrácii  bolo potrebné vyplniť  
všetky povinné položky uvedené vo formulári vrátane príloh.   
 

K termínu uzávierky prijímania žiadostí bolo prijatých spolu 90 žiadostí: 
a/ pre cieľovú oblasť kultúra a kreatívny priemysel: 86 žiadostí 
b/ pre cieľovú oblasť kultúrne pamiatky a pamätihodnosti: 4 žiadosti.  
 

Poverení  zamestnanci  odboru kultúry MsÚ v Nitre  operatívne  posudzovali  formálny  a 
vecný  súlad žiadostí  s podmienkami  uvedenými  v tejto  výzve  a vo  VZN  č. 9/2019.  Do  
vecne príslušnej  komisie  postúpili  len  tie  žiadosti,  ktoré  splnili  kritériá  na  základe  výzvy 
(elektronická registrácia s kompletnými povinnými prílohami). Počet žiadostí, ktoré splnili 
uvedené kritériá pre cieľovú oblasť kultúra a kreatívny priemysel je 86, pre cieľovú oblasť 
kultúrne pamiatky a pamätihodnosti je 4.  
 

Komisia pre kultúru a kreatívny priemysel MZ v Nitre  na  základe  správy  zodpovedného   
zamestnanca odboru kultúry MsÚ v Nitre  spísala  na  svojom  zasadaní  zápisnicu  o posúdení  
doručených  žiadostí o dotáciu v zmysle nasledovných hodnotiacich kritérií: 
 
Kultúra a kreatívny priemysel: 

 Kvalita spracovania žiadosti 
 Kvalita projektu 
 Skúsenosti a spôsobilosť žiadateľa 
 Odborné zázemie a garanti  
 Súlad projektu s prioritami výzvy 
 Ciele a cieľové skupiny 
 Integrácia cudzincov žijúcich a pracujúcich v Nitre  
 Prínos projektu pre mesto a komunitu 
 Reálnosť rozpočtu projektu  
 Udržateľnosť projektu  



  

 Environmentálne opatrenia pri realizácii projektu 
 Spôsob propagácie projektu 
 Forma a spôsob propagácie Mesta Nitry ako podporovateľa projektu 

 

Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti: 

 Kvalita spracovania žiadosti 
(kvalita spracovania a reálnosť rozpočtu, pripravenosť pamiatkovej  obnovy a 
realizovateľnosť projektu, súlad s požiadavkami Krajského pamiatkového úradu) 

 Kvalita projektu 

(historický a spoločenský význam, rozsah navrhovaných riešení vo vzťahu    
k aktuálnemu technickému stavu)      

 Odborná a organizačná garancia prípravy a realizácie     
 Súlad projektu s prioritami výzvy 
 Ciele a cieľové skupiny 
 Prínos projektu pre zachovávanie kultúrneho dedičstva mesta, skvalitňovanie jeho  

dostupnosti vo vzťahu k cestovnému ruchu, verejnoprospešný charakter     
 Udržateľnosť projektu  
 Environmentálne opatrenia pri realizácii projektu 
 Spôsob propagácie projektu 
 Forma a spôsob propagácie Mesta Nitry ako podporovateľa projektu                  

 
 
 

Komisia MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel predložené žiadosti hodnotila 
v dvoch fázach. V prvej fáze bodovým systémom v portáli nitra.egrant.sk hodnotila kvalitu 
predložených projektov a ich súlad s prioritami výzvy, následne sa zaoberala  projektami, 
ktorých bodový priemer presahoval hranicu 60 bodov, tieto projekty individuálne posudzovala 
a navrhla výšku finančnej podpory. 

 
Komisia MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel na svojom riadnom zasadnutí dňa 

19.04.2021 prerokovala návrh na poskytnutie dotácií v rozpočte odboru kultúry pre rok 

2021 pre cieľové oblasti: a/  kultúra a kreatívny priemysel  -   120 000 € 

                                      b/  kultúrne pamiatky a pamätihodnosti  -  50 000 € 

a uznesením č. 13/2021 pre oblasť kultúra a kreatívny priemysel a uznesením č. 14/2021 pre 
oblasť kultúrne pamiatky a pamätihodnosti odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
uvedené návrhy na poskytnutie dotácií v zmysle predloženej prílohy schváliť.  
 
 

 



Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti 2021

Číslo 
žiad. Názov žiadateľa Žiadosť Celková suma

Vlastná 
suma

Požadovaná 
suma

Bodový 
priemer

Odporúčanie 
komisie

Odporúčanie 
MR

Rozhodnutie 
MZ

1
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo 

Nitra
Obnova bastiónov nitrianského hradu 61 000,00 € 40 300,00  € 20 700,00  € 77 30 000,00 €

2
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra - 

Kalvária

Kaplnky zastavení krížovej cesty, kaplnky 
Najsvätejšej Trojice a sv. Anny - obnova a 
reštaurovanie exteriéru a všetkých súčastí 

fasád kaplniek

57 560,00 € 3 640,00  € 53 920,00  € 74 13 000,00 €

3
Rímskokatolícka cirkev Farnosť 

Dolné Krškany
Obnova vstupného schodiska kostola v 

Horných Krškanoch
20 200,00 € 4 820,00  € 15 380,00  € 64 7 000,00 €

4
Špecializovaná nemocnica sv. 

Svorada Zobor, n.o.

ZOBORSKÝ KLÁŠTOR - údržba ruiny 
Kostola sv. Jozefa, Rákocziho altánku a 

bleskozvod na príbytok mnícha
4 517,50 € 0,00  € 4 517,50  € 73 0,00 €

SPOLU 94 517,50 € 50 000,00 € 0,00  € 0,00 €


