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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 na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s 

pandémiou COVID-19, kód výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, za účelom realizácie projektu 

„Kultúrne centrum ZOBOR – udržateľnosť kultúrnej inštitúcie v súvislosti s pandémiou 

COVID-19“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom a platným PHSR mesta 

Nitry,  

 

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

 

c) výšku celkových výdavkov na projekt v sume 141 263,84,- € vrátane DPH, 

 

d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP. Spolufinancovanie 

projektu je v zmysle podmienok výzvy vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 

projekt, t.j. 7 063,19,- € vrátane DPH, 

 

e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

Integrovaného regionálneho operačného programu na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s 

pandémiou COVID-19, kód výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, za účelom realizácie projektu 

„Kultúrne centrum ZOBOR – udržateľnosť kultúrnej inštitúcie v súvislosti s pandémiou 

COVID-19“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom a platným PHSR mesta 

Nitry,  

 

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

 

c) výšku celkových výdavkov na projekt v sume 141 263,84,- € vrátane DPH, 

 

d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP. Spolufinancovanie 

projektu je v zmysle podmienok výzvy vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 

projekt, t.j. 7 063,19,- € vrátane DPH, 

 

e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 
 

Na realizovanie projektu udržateľnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 je možné využiť finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných 

fondov (EŠIF).  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo pre tento 

účel dňa 10.08.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre 

špecifický cieľ: 7.7 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii.  

 

Špecifický cieľ 7.7 pre túto výzvu definuje dva typy oprávnených aktivít: 

 

A. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, ktorá musí viesť k 

modernizácii, zlepšeniu úrovne technického, resp. technologického vybavenia a/alebo 

priestorového a/alebo funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie. 

B. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie, ktorá musí viesť k 

zlepšeniu hygienických štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia 

slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre 

návštevníkov, ako aj osôb kultúrnej inštitúcie.  

 

Oprávneným žiadateľom pre výzvu IROP-PO7-SC77-2021-75na uvedený špecifický 

cieľ 7.7 je i mesto Nitra. V rámci výzvy je zámerom predložiť žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok (ŽoNFP) pre projekt s názvom „Kultúrne centrum ZOBOR – udržateľnosť 

kultúrnej inštitúcie v súvislosti s pandémiou COVID-19“. 

 

Cieľom projektu je v rámci oprávnenej aktivity A., zvýšiť kvalitu poskytovaných 

služieb, prostredníctvom zlepšenia technologického vybavenia Kultúrneho centra Zobor.   

A to zlepšením osvetlenia, ozvučenia a akustických vlastností hlavnej sály.  K tomuto účelu 

bola vypracovaná akustická štúdia sály, na základe ktorej bude realizácia prebiehať. 

V spoločenskej sále je navrhnutá inštalácia 32ks závesných akustických telies v priestore 

krovu. Ozvučením a osvetlením sály, zabezpečíme technologické vybavenie kultúrneho 

centra, keďže  v tomto priestore absentuje. Osvetlenie bude zabezpečené prostredníctvom 

prenosnej svetelnej rampy. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet kultúrnych podujatí a prenájmov 

je potrebné dovybaviť ho adekvátnou zvukovou, svetelnou a premietacou technikou. 

Súčasťou dovybavenia sú aj konštrukcie na úchyt a osadenie zvukového, svetelného a 

premietacieho aparátu, automatickými spúšťaniami svetiel kvôli úspore energií, kamerovým 

systémom na snímanie okolia kvôli predchádzaniu škodových udalostí a montovateľnou 

elektronickou plošinou/lavicou na umožnenie vstupu pohybovo znevýhodnenej skupine 

obyvateľstva na poschodie (vozíčkari, imobilní a pod.). 

 

 V rámci oprávnenej aktivity B.,  má projekt za cieľ zlepšiť hygienické štandardy 

zariadenia, z dôvodu ochrany zdravia návštevníkov a osôb pôsobiacich v Kultúrnom centre 

Zobor, v súvislosti s pandémiou COVID-19. A to prostredníctvom výmeny toaliet a batérií, za 

toalety a batérie s bezdotykovým senzorom. Ďalším aspektom naplnenia oprávnenej aktivity 

B, je zakúpenie germicídnych žiaričov, prostredníctvom ktorých zabezpečíme dezinfekciu 

vzduchu a ničenie škodlivých mikroorganizmov. 

 

 

 

 


