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Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre  

v súlade s § 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.1/2001  

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry (v znení neskorších dodatkov)  

 

z v e r e j ň u j e  

 

informáciu o možnosti požiadať o poskytnutie dotácie  

z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2019  

v súlade s uznesením č. 262/2018-MZ  

 

Termín uzávierky prijímania žiadostí:  

18. október 2018  

 

pre cieľové oblasti: 

 

 

a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych 

hodnôt 
 

Priority :   

 Podpora projektov zameraných na významné výročia, historické udalosti a 

významné  osobnosti 

 Podpora podujatí zameraných na rozvoj Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a 

Metoda a ďalších kultúrnych ciest 

 Podpora projektov zameraných na akcentovanie myšlienok spoločnej Európy, 

prezentácia výsledkov spolupráce so slovenskými kultúrnymi inštitútmi v Európe 

 Vznik pôvodnej tvorby s dôrazom na mesto Nitra 

 Podpora projektov v kultúrnej osvete a šírenie kultúrnych hodnôt zameraných 

na deti a mládež, sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľstva 

 Podpora tradičných kultúrnych podujatí a podujatí zameraných na cieľovú 

skupinu mladých ľudí 

 

Oblasti podpory: 

- podpora projektov zameraných na rozvoj, ochranu a šírenie kultúrnych hodnôt 

prostredníctvom kultúrnych podujatí, audiovizuálnych diel, umeleckej činnosti 

(divadelno-tanečnej, hudobnej, výtvarnej), literárnych diel,  

- podpora kultúrnych aktivít, ktoré svojím významom, rozsahom a  náročnosťou 

prekračujú rámec miestneho dosahu a prezentujú Nitru v celoslovenskom, či 

medzinárodnom meradle,   

- podpora rôznych foriem propagácie kultúry v zahraničí, 

- podpora nekomerčných aktivít a činností z oblasti divadelného, hudobného          

a výtvarného umenia,  

- podpora rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti, rôznych umeleckých žánrov a tradičnej 

ľudovej kultúry, podpora mimovládnych organizácií a nezávislých aktivít v oblasti 

kultúry, 

- podpora publikačnej činnosti z oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva 
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b) záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností 

 

Priorita: 

 Podpora obnovy národných kultúrnych pamiatok s dôrazom na mestskú 

pamiatkovú rezerváciu a pamiatkovú zónu 

 

Oblasti podpory: 

- podpora projektov zameraných na činnosti a opatrenia súvisiace s výskumom, 

zachovaním, obnovou, reštaurovaním, regeneráciou, využívaním a prezentáciou 

národných kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového 

fondu Slovenskej republiky a pamätihodností mesta Nitry. 

- podpora ochrany a prezentácie významných archeologických nálezísk, nálezov, 

rekonštrukcii dobových architektúr a náznakových rekonštrukcií na území mesta. 

 

 

c) telesná kultúra 

 

Priority: 

 Podpora športovo-talentovanej mládeže  

 Podpora športu na školách  

 Rozvoj športu pre všetkých  

 Podpora projektov, ktoré sa podieľajú na prezentácii mesta v národnom 

i medzinárodnom meradle   

 

Oblasti podpory :  

- podpora  vytvárania  podmienok na rozvoj športovo-rekreačných aktivít občanov 

s dôrazom na sociálno-zdravotný aspekt, formovanie zdravého životného štýlu  

a rozšírenie ponuky voľno-časových aktivít, 

- podpora športových podujatí poskytujúcich verejnosti  možnosti kvalitného 

športového vyžitia prostredníctvom rôznorodej ponuky športových podujatí 

miestneho, regionálneho i medzinárodného významu adresovaných rôznym cieľovým 

skupinám,  propagácia mesta v rámci SR i v zahraničí, 

- podpora skvalitňovania  športovej prípravy na školách - formovanie zdravého 

životného štýlu u najmladšej generácie, rozvoj pohybových zručností detí a mládeže,   

- podpora vytvárania a skvalitňovania podmienok pre budovanie mládežníckej základne  

v jednotlivých športových odvetviach, 

- podpora výkonnostného a vrcholového  športu - rozvoj športových odvetví v záujme 

zviditeľnenie mesta v rámci SR i v zahraničí, vzbudenie záujmu verejnosti o športové 

dianie, 

- podpora materiálno-technických podmienok pre  rozvoj športu - zlepšenie podmienok 

pre športové aktivity a regeneráciu  občanov i návštevníkov Nitry, skvalitňovanie 

a vytváranie podmienok pre tréningovú a súťažnú činnosť, zatraktívnenie mesta 

z hľadiska rozširovania podmienok pre rozvoj cestovného ruchu 
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d) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom 

Priorita:  

 Rozvoj voľnočasových činností a kultúrnych aktivít pre osoby so zdravotným 

postihnutím 

Oblasti podpory :  

- realizovanie programov a voľnočasových aktivít, klubových aktivít a ďalších aktivít so 

zameraním na stretávanie a všestrannú integráciu osôb so zdravotným postihnutím, 

- rozšírenie súčasnej ponuky voľnočasových aktivít, kultúrnych a vzdelávacích aktivít, 

- pripravovanie a realizovanie rekondičných a rehabilitačných pobytov pre osoby so 

zdravotným postihnutím, 

- organizovanie rôznych druhov podujatí (výstavy, workshopy, festivaly, atď.) 

priamo cieľovou skupinou. 

 

Priorita:   

 Vznik a podpora špecifických športov pre osoby so zdravotným postihnutím 

Oblasti podpory : 

- organizovanie špecifických druhov športov pre osoby so zdravotným postihnutím, 

- zavedenie nových športových aktivít pre osoby so zdravotným postihnutím v meste 

Nitra. 

 

Priorita:   

 Podpora preventívnych aktivít zameraných na ochranu zdravia 

Oblasť podpory: 

-   organizovanie aktivít zameraných na prevenciu a ochranu zdravia. 

e) osveta, výchova a vzdelávanie 

Priority: 

 podpora postupov zameraných na zmenu tradičnej školy na modernú 

 výchova a vzdelávanie formou voľno časových aktivít detí a mládeže 

 vzdelávanie pre všetky cieľové skupiny 

 materiálno-technická podpora výchovno-vzdelávacieho procesu na školách 

a v školských zariadeniach 

 podpora preventívnych programov v osvete, vo výchove a vzdelávaní 

 podpora inklúzie na školách 

 podpora enviromentálneho vzdelávania 

Oblasti podpory : 

- metodicky a podľa možností i finančne podporovať školy v aktivitách zameraných na 

premenu tradičnej školy na modernú so zameraním na technické, softvérové 

a materiálne vybavenie, 

- výchova a vzdelávanie formou voľno časových aktivít detí a mládeže celomestského 

významu, 

-  podpora projektov zameraných na skvalitnenie vzdelávania všetkých cieľových skupín 

-  podpora projektov na skvalitňovanie materiálno-technických podmienok výchovy 

a vzdelávania na školách a v školských zariadeniach, 

- podpora projektov zameraných na osvetu a prevenciu, 

- podpora projektov zameraných na výchovu a vzdelávanie sociálne znevýhodnených detí 

a mládeže,  

- podpora projektov environmentálneho vzdelávania a výchovy k zdravému životnému 

štýlu. 
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f) sociálna oblasť 

Priorita:   

 Šírenie informovanosti a spolupráce organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti 

Oblasti podpory:  

- aktivity zamerané na posilnenie spolupráce a podporu spoločných aktivít organizácií 

pôsobiacich v sociálnej oblasti, 

- periodická a neperiodická propagácia sociálnych služieb poskytovaných v meste Nitra, 

- podpora aktivít zameraných na integráciu, interakciu a vzájomnú spoluprácu rôznych 

sociálnych skupín obyvateľstva mesta Nitry. 

 

Priorita:   

 Rozvoj dobrovoľníctva 

Oblasti podpory:  

- aktivity zamerané na zvyšovanie informovanosti verejnosti o hodnote a význame 

dobrovoľníckej práce, 

- aktivity zamerané na vzdelávanie dobrovoľníkov, 

- podpora projektov v sociálnej oblasti fungujúcich prioritne na báze dobrovoľníctva. 

 

Priorita:   

 Sociálna aktivizácia seniorov 

Oblasti podpory:  

- organizovanie vzdelávacích aktivít v oblasti informačných technológií, cudzích jazykov,  

- zavádzanie nových foriem vo vzdelávaní seniorov, 

- organizovanie a podpora workshopov, kreatívnych dielní,  

- organizovanie tréningov pamäte a vitality, 

- organizovanie voľnočasových aktivít pre seniorov. 

 

Priorita:  

 Rozvoj preventívnych programov pre rodiny s deťmi 

Oblasti podpory:  

- organizovanie prednášok, besied a tvorivých workshopov so zabezpečením odborného 

zázemia,  

- podpora zmysluplného trávenia voľného času za účasti rodič – dieťa,  

- podpora tréningov, programov a vzdelávacích aktivít zameraných na prevenciu 

patologických javov a na zníženie záškoláctva,  

- organizovanie a podpora výchovno – rekreačných táborov pre deti žijúce v ohrozenom 

a rizikovom prostredí. 

 

Priorita:   

 Podpora nízkoprahových zariadení pre deti a rodiny  

Oblasti podpory:  

- voľnočasové aktivity pre deti, vzdelávacie aktivity pre deti, tvorivé dielne,  

- rozvoj rodičovských zručností, vzdelávanie dospelých členov rodiny (základné 

počítačové zručnosti a pod.),  

- tvorba, realizácia a finančná podpora prorodinne orientovaných programov, 

- podpora aktivít nízkoprahového charakteru znižujúce riziká sociálno – patologických 

javov, 

- podpora a rozvoj činnosti komunitných centier, 

- podpora a rozvoj činnosti materských centier, 

- pomoc a podpora mladým rodičom a mladistvým tehotným ženám,  
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- realizácia prorodinne orientovaných programov na podporu rodičovstva a náhradného 

rodičovstva. 

-  

Priorita:  

 Sociálna inklúzia osôb sociálne vylúčených a osôb ohrozených sociálnym 

vylúčením  

 

Oblasti podpory :  

- podpora a rozvoj terénnej sociálnej práce, 

- vzdelávacie, výchovné a voľnočasové aktivity pre deti a mládež zo znevýhodneného 

prostredia, 

- programy na podporu všestranného rozvoja osôb sociálne vylúčených a osôb 

ohrozených sociálnym vylúčením, 

- podporné aktivity zvyšujúce uplatniteľnosť osôb sociálne vylúčených a osôb 

ohrozených sociálnym vylúčením na trhu práce. 

-  

Priorita:  

 Komunitná práca s rómskymi obyvateľmi 

 

Oblasti podpory :  

- rozvoj terénnej sociálnej práce, 

- programy na podporu všestranného rozvoja rómskej komunity, 

- vzdelávacie, výchovné a voľnočasové aktivity pre deti a mládež zo znevýhodneného 

prostredia, 

- podporné aktivity zvyšujúce uplatniteľnosť na trhu práce rómskych obyvateľov, 

- sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy zamerané na rómske rodiny. 

Priorita:   

 Debarierizácia mesta Nitry  

 

Oblasti podpory:  

- aktivity na odstránenie alebo znižovanie rôznych fyzických bariér v meste Nitra ako aj 

bariér medziľudských, a to prostredníctvom organizovania podujatí, 

- organizovanie aktivít zameraných na podporu nezávislého spôsobu života najmä osôb 

so zdravotným znevýhodnením a seniorov, za spolupráce komunity, členov rodiny,  

odborníkov a dobrovoľníkov. 
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h)  podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste Nitra 

Priority: 

 zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu  

 zvyšovanie atraktivity mesta z pohľadu návštevníkov a turistov  

 vytváranie podmienok pre zlepšenie a rozvoj atraktivít v meste trvalo 

udržateľného charakteru 

 podpora aktivít súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu 

 reprezentácia a propagácia Nitry na významných podujatiach a výstavách 

zameraných na rozvoj aktívneho cestovného ruchu a na podujatiach 

v partnerských mestách  

 využívanie prírodného, historického a kultúrneho potenciálu Nitry pri rozvoji 

cestovného ruchu 

 rozvíjanie spolupráce verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného 

ruchu na miestnej úrovni  

 podpora komunitného života v meste so zameraním na cestovný ruch 

 

Oblasti podpory: 

- podpora aktivít a podujatí s cieľom predĺžiť pobyt návštevníkom Nitry a prilákať 

nových turistov,  

- ponuka unikátnych destinačných produktov postavených na atribútoch mestskej 

identity (napr. Víno a kulinárske zážitky, Veľká Morava, Sakrálna a pútnická 

tematika, Príroda, Kongresový cestovný ruch), 

- podpora podujatí regionálneho a celoslovenského významu v oblasti rozvoja 

cestovného ruchu,  

- spolupráca s partnerskými mestami Nitry, rozvoj zahraničnej spolupráce,  

- zvyšovanie návštevnosti kultúrno-historických pamiatok,  

- podpora cykloturistiky a pešej turistiky,  

- podpora aktivít v oblasti zážitkového cestovného ruchu,  

- propagácia Nitry zameraná na rozvoj aktívneho cestovného ruchu. 
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METODICKÝ POKYN K VYPRACOVANIU  ŽIADOSTI  O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

A.  

Podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Nitry podrobne upravuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta 

Nitry v znení dodatkov 1-11.  
 

Oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie dotácie môžu byť:  

právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území 

mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby 

obyvateľom obce. 

 

Žiadateľ  o  dotáciu  musí  preukázať,  že  činnosť,  na  ktorú  alebo  v  súvislosti  s  ktorou  o  

poskytnutie  dotácie  žiada,  vykonáva  ako  registrovaný  subjekt  minimálne  1  rok. Prípadne 

žiadateľ o dotáciu preukáže právne nástupníctvo subjektu, ktorý túto podmienku spĺňa.   

 

 

B.  

Predpísané tlačivo je žiadateľom k dispozícii:  

- na Mestskom úrade v Nitre v klientskom centre, na odbore kultúry, odbore sociálnych 

služieb, na odbore školstva, mládeže a športu a útvare propagácie a cestovného ruchu MsÚ v 

Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 

- na webovej stránke:  https://www.nitra.sk/Files/ShowFile/52906 

 

 

C.  

Žiadosť je možné predložiť: 

1. Listinne - uzavretý obal s vyplnenou žiadosťou žiadateľ označí „DOTÁCIA“, uvedie 

cieľovú oblasť, meno a adresu žiadateľa a doručí v jednom vyhotovení: 

a) doporučeným listom na adresu: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 

            Nitra / za dátum doručenia sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky pošty/ 

      alebo 

b) osobne do podateľne MsÚ (v deň uzávierky 18.10.2018 do 15:00 h). 

            Podateľňa vydá na požiadanie potvrdenie o prevzatí žiadosti. 

 

      Každá žiadosť musí byť doručená osobitne v samostatnej obálke. 

  

2. Elektronicky vyplnením a odoslaním elektronického formulára  v sekcii elektronických 

služieb mesta Nitry:  https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/poskytovanie-nenavratnych-dotacii 

 

Na odoslanie formulára je potrebné, aby osoba vytvárajúca formulár bola majiteľom 

občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karty). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/poskytovanie-nenavratnych-dotacii
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D.  

Povinné prílohy žiadosti: 

 

1.1. Charakteristika projektu 

a. cieľové skupiny 

b. obsah/popis projektu 

c. prínos pre mesto, región, štát, verejnoprospešný charakter projektu 

d. odborná a organizačná garancia realizácie projektu 

e. časový plán realizácie 

f. vzťah k iným cieľovým oblastiam 

g. forma a spôsob propagácie Mesta Nitry ako podporovateľa projektu 

 

1.2. Rozpočet projektu s komentárom (na predpísanom tlačive). 

 

1.3. Doklad o pridelenom čísle bankového účtu (kópia zmluvy o zriadení účtu alebo 

potvrdenie banky o vedení účtu, ktorého názov musí byť v súlade s názvom žiadateľa). 

Zriadenie samostatného účtu nie je podmienkou. 

 

1.4. Fotokópia dokladu o právnej subjektivite žiadateľa/Doklad preukazujúci 

oprávnenie osoby konať za žiadateľa 

a. Fyzická osoba – živnostník - aktuálny výpis zo živnostenského registra, právnická 

osoba - aktuálny výpis z obchodného registra 

b. Rozpočtová alebo príspevková organizácia subjektu verejnej správy – zriaďovacia 

listina a potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená 

konať 

c. Občianske združenie – stanovy a potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako 

štatutár je oprávnená konať za žiadateľa (kópia zápisnice o zvolení štatutára alebo 

poverenie štatutára) 

d. Nadácia – nadačná listina, výpis z registra nadácií a potvrdenie o tom, že osoba 

uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa 

e. Záujmové združenie právnických osôb – stanovy a potvrdenie o tom, že osoba 

uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa 

f. Nezisková organizácia – výpis z registra neziskových organizácií a potvrdenie o tom, 

že osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa 

g. Neinvestičný fond – výpis z registra neinvestičných fondov a potvrdenie o tom, že 

osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa 

h. Spoločenstvo vlastníkov bytov – zmluva o spoločenstve, stanovy a potvrdenie o tom, 

že osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa (kópia 

zápisnice o zvolení štatutára alebo poverenie štatutára) 

i. Registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť – potvrdenie o registrácii cirkví 

a potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za 

žiadateľa 

 

1.5. V prípade žiadosti na vydanie neperiodickej publikácie 2 odborné posudky. 

 

1.6. V prípade žiadosti na obnovu kultúrnej pamiatky alebo pamätihodnosti krátka 

charakteristika (sloh, doba vzniku, príp. meno architekta), údaje 

o stavebnotechnickom stave a účel, na ktorý slúži. 

 

1.7. Stavebné povolenie, príp. ohlásenie stavebných úprav alebo drobnej stavby. 
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1.8. List vlastníctva/čestné prehlásenie o vlastníctve. 

 

1.9. Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu v Nitre k navrhovanej obnove kultúrnej 

pamiatky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov alebo k navrhovanej obnove 

pamätihodnosti. 

 

1.10. Fotodokumentácia (min. 3 zábery: 1 celkový pohľad na kultúrnu pamiatku alebo 

pamätihodnosť vo formáte A4 a 2 zábery dokumentujúce poškodenie kultúrnej 

pamiatky alebo pamätihodnosti, na opravu ktorej žiadateľ žiada dotáciu). 

 

1.11. Ak sa obnova týka kultúrnej pamiatky alebo pamätihodnosti– bytového domu, na 

ktorý sa vzťahuje zákon o vlastníctve bytov, žiadosť podáva predseda spoločenstva 

vlastníkov bytov a k žiadosti je potrebné doložiť zápis – uznesenie zo schôdze 

vlastníkov bytov, na ktorej bol zvolený za predsedu spoločenstva vlastníkov bytov. 

 

1.12. Ak sa obnova týka nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo pamätihodnosti, ktorá 

má viacero spoluvlastníkov, žiadosť podáva zástupca spoluvlastníkov a k žiadosti 

je potrebné doložiť notársky overené splnomocnenie spoluvlastníkov vo veci 

podania žiadosti a ostatných úkonov spojených s obnovou kultúrnej pamiatky 

alebo pamätihodnosti. 

 

1.13. V prípade žiadosti o podporu z cieľovej oblasti telesná kultúra žiadateľ doloží: 

a/ vrcholový šport 

 

kolektívne športy 

1. Počet zaregistrovaných športovcov v seniorských družstvách klubu zapojených do 

najvyšších súťaží v rámci SR za posledný súťažný ročník a potvrdenie klubu 

2. Počet zaregistrovaných seniorských družstiev klubu zapojených do najvyšších súťaží 

v rámci SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu 

3. Umiestnenie družstiev (1. – 3. miesto) klubu v najvyšších súťažiach v rámci SR 

za posledný súťažný ročník: a doklad príslušného riadiaceho zväzu 

4. Počet reprezentantov SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného 

riadiaceho zväzu 

5. Účasť a umiestnenie družstiev klubu v európskych/svetových súťažiach za posledný 

súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu 

 

individuálne športy 

1. Počet zaregistrovaných seniorských športovcov klubu zapojených do najvyšších 

súťaží v rámci SR za posledný súťažný ročník a potvrdenie klubu 

2. Počet zaregistrovaných seniorských družstiev klubu zapojených do najvyšších súťaží 

v rámci SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu 

3. Umiestnenia družstiev (1. – 4. miesto)/jednotlivcov (1. – 3. miesto) klubu v najvyšších 

súťažiach v rámci SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho 

zväzu 

4. Počet reprezentantov SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného 

riadiaceho zväzu 

5. Účasť a umiestnenie družstiev/jednotlivcov klubu v európskych/svetových súťažiach 

za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu 
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b) mládežnícky šport 

kolektívne športy 

1. Počet zaregistrovaných športovcov v mládežníckych družstvách klubu zapojených do 

súťaží v rámci SR za posledný súťažný ročník a potvrdenie klubu, rodiča 

a príslušného zväzu 

2. Počet zaregistrovaných mládežníckych družstiev klubu zapojených do súťaží v rámci 

SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu 

3. Umiestnenie družstiev (1. – 3. miesto) klubu v súťažiach v rámci SR za posledný 

súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu 

4. Počet reprezentantov SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného 

riadiaceho zväzu 

5. Účasť a umiestnenie družstiev klubu v európskych/svetových súťažiach za posledný 

súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu 

 

 

individuálne športy 

1. Počet zaregistrovaných mládežníckych športovcov klubu zapojených do súťaží 

v rámci SR za posledný súťažný ročník a potvrdenie klubu, rodiča a príslušného 

zväzu 

2. Počet zaregistrovaných mládežníckych družstiev klubu zapojených do súťaží v rámci 

SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu 

3. Umiestnenia družstiev (1. – 3. miesto)/jednotlivcov (1. – 3. miesto) klubu v súťažiach 

v rámci SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu 

4. Počet reprezentantov SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného 

riadiaceho zväzu 

5. Účasť a umiestnenie družstiev/jednotlivcov klubu v európskych/svetových súťažiach 

za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu 

 

1.14. Odovzdanie častí projektovej dokumentácie „ charakteristika projektu a rozpočet 

projektu s komentárom “ v elektronickej podobe buď na CD nosiči alebo zaslaným 

e-mailom na kompetentné oddelenie. 

 

1.15. Žiadateľ, ktorým je právnická osoba musí k žiadosti o poskytnutie dotácie 

priložiť výpis z registra trestov, ktorým preukáže, že právnickej osobe nebol 

právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo trest 

zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. 

Výpis z registra trestov nemôže byť starší ako tri mesiace. 
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Konzultácie o spôsobe náležitého vyplnenia žiadosti poskytujeme v budove MsÚ v Nitre, 

Štefánikova tr. 60, Nitra: 

 

1/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych 

hodnôt 

konzultácie: odbor kultúry MsÚ v Nitre t. č.: 037/6502299 

Mgr. Tomáš Špánik e-mail: spanik@msunitra.sk 

 

2/ záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností 

konzultácie: odbor kultúry MsÚ v Nitre t. č.: 037/6502120 

Mgr. Iveta Žitňanová e-mail: zitnanova@msunitra.sk 

 

3/ telesná kultúra 

konzultácie: odbor školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre t. č.: 037/6502389 

Ing. Katarína Kretterová e-mail: kretterova@msunitra.sk 

 

4/ osveta, výchova a vzdelávanie 

konzultácie: odbor školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre t. č.: 037/6502389 

Mgr. Róbert Šiška e-mail: siska@msunitra.sk 

 

5/ ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom 

konzultácie: odbor sociálnych služieb MsÚ v Nitre t. č. 037/65022017 

Ing. Katarína Lehoťáková e-mail: lehotakova@msunitra.sk 

 

6/ sociálna oblasť 

konzultácie: odbor sociálnych služieb MsÚ v Nitre t. č. 037/6502217 

Ing. Katarína Lehoťáková e-mail: lehotakova@msunitra.sk 

7/ podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste Nitra 

konzultácie: útvar propagácie a cestovného ruchu MsÚ v Nitre t. č. 037/6502211 

Ing. Alena Pivarčiová e-mail: pivarciova@msunitra.sk 

 

 

 

 

       Jozef Dvonč 

             primátor mesta Nitry 
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