
Zápisnica 

 

zo zasadnutia Komisie pre kultúru a kreatívny priemysel pri Mestskom zastupiteľstve v Nitre 

zo dňa 14.8.2019 na Mestskom úrade v Nitre 
 
- Prítomní: Ing. Erik Král – predseda, Mgr. Daniel Balko, Pavol Obertáš, PhDr. Ján Vančo, PhD., Mgr. 

Dominik Hollý, ThDr. Tibor Ujlacký, PhD., 
- Ospravedlnení: Mgr. Petra Ajdariová, Ing. Tomáš Jursa, PhDr. Peter Bednár, CSc., Mgr. art. Marián 

Tesák, Darina Kárová 
- Neospravedlnení: 
- Prizvaní: Mgr. Dagmar Bojdová – vedúca odboru kultúry, Martin Dirnbach – referent Odboru 

inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti 
 

PROGRAM: 

1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení 
2. Žiadosť o stanovisko k pomenovaniu novovzniknutej ulice – Pod šípkami 
3. Žiadosť o stanovisko k návrhu na pomenovanie ulice – Ipeľská ulica 
4. Žiadosť Jozefa Absolona o prečítanie listu k sochárskemu dielu Kvety srdca 
5. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií 
6. Návrh rozpočtu na rok 2020 
7. Diskusia 
8. Rôzne  
9. Záver 

 
 

K bodu č.1 

Predseda Erik Král otvoril zasadnutie komisie, vykonal kontrolu uznesení prijatých na komisii dňa 
5.6.2019. 
 
 
K bodu č.2 

Žiadosť o stanovisko k pomenovaniu novovzniknutej ulice – Pod šípkami 
 

Uznesenie č.19/2019 

Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel zo dňa 14.8.2019 

 
Komisia MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel 
na svojom riadnom zasadnutí dňa 14.8.2019  
p r e r o k o v a l a 

návrh na pomenovanie ulice v mestskej časti Kynek, katastrálnom území  Kynek, 
názvom „ Pod šípkami“ 
a  

o d p o r ú č a 

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

uvedené pomenovanie  „Pod šípkami“ 

s ch v á l i ť. 

(H: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0) 



K bodu č.3: 

Žiadosť o stanovisko k návrhu na pomenovanie ulice – Ipeľská ulica 
 
Uznesenie č.20/2019 

Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel zo dňa 14.8.2019 

 
Komisia MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel 
na svojom riadnom zasadnutí dňa 14.8.2019  
p r e r o k o v a l a 

návrh na pomenovanie ulice v mestskej časti Chrenová, 
katastrálnom území  Chrenová, 
s názvom „Ipeľská ulica“ 
a  

o d p o r ú č a 

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

uvedené pomenovanie „Ipeľská ulica“ 

s ch v á l i ť. 

(H: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
 
K bodu č.4: 

Žiadosť Jozefa Absolona o prečítanie listu k sochárskemu dielu Kvety srdca 
 
Komisia MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel berie list pána Jozefa Absolona na vedomie. 
 
 
K bodu č.5: 

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2020 
 
Komisia sa zaoberala výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v cieľových oblastiach 
Kultúra a kultúrny priemysel a Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti. 
p. Dirnbach – predstavil komisii formulár žiadosti o poskytnutie dotácií. 
p. Bojdová – doplnila, že sú pripravené návrhy výzvy pre dve cieľové oblasti - Kultúra a kultúrny 
priemysel a Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti. 
p. Balko – sa spýtal, či je v povinných prílohách potrebné potvrdenie o IČO a DIČ (poukázal aj na to, že pri 
žiadostiach na VÚC sa to nevyžaduje). Argumentoval, že pri podpise zmlúv pri prípadnom udelení 
dotácie si tieto údaje vie OK overiť. 
p. Obertáš – sa spýtal, či je potrebný BIC kód, keďže ak žiadateľ zadá IBAN, BIC kód sa vygeneruje 
automaticky. Tiež sa zaujímal o povinnú adresu webu, odbornú garanciu a očakávané kvantitatívne 
výsledky projektu. 
p. Balko – sa zaoberal otázkou, či je nutné uviesť podporu žiadateľa za posledné tri roky – či by nebolo 
praktickejšie uviesť podporu za posledné dva roky a len informatívnou formou (či žiadateľ dostal alebo 
nedostal podporu). Vyslovil sa za návrh, aby v žiadosti figurovali dve kolonky – podpora z mesta 
a podpora z iných zdrojov. 
p. Dirnbach – doplnil, že bod 5.4. žiadosti je doplnenie projektu, ak v bode 2.5. nebude stačiť na opis 
3000 znakov. 



p. Balko – sa informoval ohľadom vyúčtovania projektu – či je potrebné naskenovať všetky prílohy a či to 
systém zvládne, ak sa naskenuje väčšie množstvo dát. 
p. Dirnbach – vysvetlil, že prílohy k vyúčtovaniu nebudú zasielané formou mailu, čiže dáta v rámci 
vyúčtovania (veľkosť skenov a pod.) budú neobmedzené. Ďalej vysvetlil, čo znamená priebežná správa 
a že je možné komunikovať so žiadateľom o prípadnom doplnení projektu – po zadaní do systému mu 
príde notifikácia s výzvou na doplnenie projektu. 
p. Ujlacký – sa zaujímal, či sa uvažuje o prípadnom verejnom školení pre záujemcov (keďže NSK takéto 
školenia má). 
p. Bojdová – odpovedala, že zatiaľ nemá takúto informáciu. Ďalej informovala o výzve na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácií v cieľovej oblasti Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti – táto oblasť je 
doplnená o stanovisko KPÚ či prípadný súhlas nájomníkov bytového domu. Uviedla, že MK SR a NSK 
podporujú len národné pamiatky, kdežto z rozpočtu mesta sa dajú podporiť aj pamätihodnosti. Tiež na 
základe otázok členov komisie ozrejmila, ako je definovaný pojem pomätihodnosť vo VZN o NKP  a 
pamätihodnostiach v súlade s metodikou MK SR, je možné zaradenie aj  známych osobností, prípadne 
udalostí (avšak zatiaľ evidujeme len sochy a budovy, v procese rozširovania evidencie budeme 
pokračovať). 
 
K bodu č.5: 

Uznesenie č.21/2019 

Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel zo dňa 14.8.2019 

 
Komisia MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel 
na svojom riadnom zasadnutí dňa 14.8.2019  
p r e r o k o v a l a 

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2020 
a  

o d p o r ú č a  

primátorovi mesta Nitry  

schváliť návrh s nasledovnými pripomienkami:  
1. V povinných prílohách nie je potrebný doklad o potvrdení IČO/DIČ; 

2. Nie je potrebný BIC kód; 

3. Poskytnutú finančnú podporu je potrebné uviesť len za posledné dva roky, a to z mesta, resp. 

z iných zdrojov; 

4. Poskytnutú finančnú podporu je potrebné uviesť len informatívne – áno/nie. 

 (H: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
 
K bodu č.6: 

Návrh rozpočtu na rok 2020 
 
Komisia kultúry sa zaoberala návrhom rozpočtu na rok 2020. 
p. Bojdová – predstavila východiská pre zostavenie rozpočtu na rok 2020.  
p. Balko – vyslovil návrh, že odbor kultúry by mal posilniť svoju štruktúru. Ďalej uviedol, že mesto Nitra 
má len dve miesta, kde sa vie počas celého roka napojiť na elektrinu. Podľa neho by mesto malo mať 
v majetku minimálne 10 rozvodných skríň a minimálne jeden generátor na elektrinu. Odbor kultúry má 
komunikovať s Mestskými službami pri tvorbe a realizácii podujatí (dovoz, rozkladanie a odvoz pivných 



setov, napojenie na elektrinu, dovoz, odvoz a rozkladanie zábran a pod.), keďže odbor kultúry robí 
najviac verejných kultúrnych podujatí. 
p. Vančo – súhlasil s touto myšlienkou, pripomenul, že odbor kultúry nemôže byť organizátorom 
podujatí pre všetkých. 
p. Balko – si myslí, že odbor kultúry má podujatia podporovať, nie ich robiť (s výnimkou tradičných 
podujatí ako Nitra, milá Nitra a pod.). Uviedol príklad, že program na pešej zóne by mohol zastrešiť 
subjekt, ktorý dá najlepšiu ponuku obsahovo aj finančne. Čiže odbor kultúry by nemal všetky podujatia 
fyzicky zabezpečovať. 
p. Bojdová – dodala, že je potrebné stanoviť si, ktoré podujatia „zostanú v gescii mesta“. 
p. Balko – súhlasil, že je potrebné určiť si, čo má reálne robiť mesto a do ktorých podujatí by mesto malo 
zapojiť aj ďalšie subjekty, ktoré sa podieľajú na tvorbe kultúry v meste. Čo sa týka kultúrnych domov, 
k niektorým by mesto malo pristúpiť tak, že ich prenajme tretiemu subjektu za základe súťaže, pričom 
následne víťaz subjektu podpíše so Službytom (správcom KD – pozn.) zmluvu na určité obdobie, 
napríklad jeden rok. 
p. Vančo – vyjadril názor, že Mestský reprezentačný ples má organizovať mesto samé, bez podpory 
nejakej organizácie. Z tohto dôvodu navrhuje navýšiť rozpočet odboru kultúry na Kultúrne podujatia 
(položka 637 Služby – pozn.). Zároveň tiež navrhuje navýšiť rozpočet odboru kultúry na opravu pamiatok 
a umeleckých artefaktov (položka 635 Rutinná a štandardná údržba – pozn.). 
p. Král – sa stotožňuje s týmto návrhom. Na jeho žiadosť p. Bojdová oboznámila komisiu kultúry 
a kreatívneho priemyslu s podujatiami a finančnými nákladmi potrebnými na ich uskutočnenie. 
 

K bodu č.6: 

Uznesenie č.22/2019 

Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel zo dňa 14.8.2019 

 
Komisia MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel sa na svojom riadnom zasadnutí dňa 14.8.2019  
p r e r o k o v a l a 

návrh rozpočtu v kapitole odbor kultúry na rok 2020 
o d p o r ú č a  
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  
s c h v á l i ť  
návrh s nasledovnými zmenami:  

1. Navýšiť rozpočet odboru kultúry na položke 637 Služby z 247.000,-€ na 257.000,-€; 
2. Navýšiť rozpočet odboru kultúry na položke 635 Rutinná a štandardná údržba z 42.000,-€ na 

52.000,-€. 
 
(H: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
 

K bodu č. 7.: 

Diskusia 
 
p. Balko – opätovne poukázal na nedostatok ľudí na odbore kultúry; odbor kultúry by mal posilniť svoju 
štruktúru. 
 
Uznesenie č.23/2019 

Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel zo dňa 14.8.2019 

 



Komisia MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel na svojom riadnom zasadnutí dňa 14.8.2019  
prerokovala  
problematiku personálneho posilnenia odboru kultúry 
o d p o r ú č a  

prednostovi MsÚ 

posilnenie odboru kultúry o minimálne dvoch zamestnancov v zmysle diskusie 
 
(H: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 

 

K bodu č. 9.: 

Záver 
 
Predseda Erik Král ukončil zasadnutie komisie. 
Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční podľa harmonogramu. 
 
 
 
 
 
 
 
 Paľo Ferčák       Ing. Erik Král  
       zapisovateľ komisie                   predseda komisie  
 
 
 


