
       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  

 

z v e r e j ň u j e  

výzvu č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre oblasť: 

Podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste 

 

Termín uzávierky prijímania žiadostí:  

23. október 2019  

 

Vecne príslušná komisia: 

Komisia pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy MZ v Nitre 

 
 

I. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci oblasti: 

1.  Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie 

Dotácie možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí 
majú sídlo alebo trvalý pobyt na území  mesta Nitry alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť 
na území  mesta Nitry, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Nitry. Žiadateľom  nemôže  
byť právnická  osoba,  ktorej  zakladateľom je  Mesto Nitra. 
 
2.  Zameranie projektov a použitie dotácie 
 
Oblasti podpory:  

- aktívny cestovný ruch 

- unikátne destinačné produkty postavené na atribútoch mestskej identity, 

autentickosti a jedinečnosti  

- zážitkové podujatia a aktivity regionálneho a celoslovenského významu 

- spolupráca verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu                              

a mestského rozvoja 

- zvyšovanie atraktivity mesta pre návštevníkov 

- prezentácia mesta na regionálnej a národnej úrovni 

 
Priority pre rok 2020: 

- Nitra centrum kvalitných domácich produktov 

- Nitra na Cyrilometodskej ceste 

- Nitra na siedmich pahorkoch 

- zvyšovanie kvality a dostupnosť služieb v cestovnom ruchu a v oblasti mestského 

rozvoja 

 

 



3.  Oprávnené náklady  

Za oprávnené náklady súvisiace s realizáciou  projektov sa považujú preukázané výdavky  
žiadateľov : 

a) honoráre ( odmeny)  
b) prenájom priestorov 
c) cestovné a prepravné náklady 
d) ubytovanie  
e) stravovacie náklady 
f) služby súvisiace s realizáciou projektu  
g) materiálno-technické zabezpečenie  
h) náklady na propagáciu  
i) výroba zvukových a multimediálnych nosičov 
j) prevádzkové náklady (telefón, poštovné, prenájom kancelárskych priestorov) do 

výšky 10 %  celkových nákladov  
k) iné náklady súvisiace s realizáciou projektu 

 
4.  Neoprávnené náklady 
 
Dotácie sa neposkytujú na akcie, okruhy potrieb alebo účel:  

a) s  cieľom  poškodzovať  životné  prostredie,  otvorenou  alebo  skrytou  formou  
podnecovať neznášanlivosť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a 
náboženstva, sexuálnej orientácie, fašistického, či iného zmýšľania, národného alebo 
sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,  

b)  na činnosť politických strán alebo politických hnutí,  
c) ktoré nezodpovedajú cieľovým oblastiam v zmysle VZN   
d)  pre potreby nákupu alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov,  
e) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch  
f)  na finančné dary, investície, bankové operácie, odpisy, leasing, dotáciu inému  

             subjektu, odmeny funkcionárom a osobám spojeným s príjemcom  
g) na  úhradu  výdavkov  voči  spoločnostiam,  ktorých  majitelia  sú  štatutárnymi    

zástupcami žiadateľov o dotáciu 
 
5.  Termíny oprávnenosti výdavkov 

a) začiatok realizácie :      od 01.01.2020 
b) ukončenie realizácie :  do  20.12.2020 
 
II. Postup pri predkladaní žiadosti, posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí o dotáciu  
    a poukazovaní dotácií 
 
1.  Registrácia žiadostí o dotáciu 
Žiadosti o dotáciu sa registrujú v termíne uvedenom v tejto výzve. 
Žiadateľ  vykoná  podanie  žiadosti  elektronickou  registráciou  v elektronickom  systéme, 
ktorý je dostupný na: https://nitra.egrant.sk/. 
 
 
 

https://nitra.egrant.sk/


2.  Posudzovanie žiadostí o dotáciu 
Poverený  zamestnanec  Odboru mestského rozvoja a cestovného ruchu MsÚ v Nitre  
operatívne  posudzuje  formálny  a vecný  súlad žiadostí  s podmienkami  uvedenými  v tejto  
výzve  a vo  VZN  č. 9/2019.  Do  vecne príslušnej  komisie  postupujú  len  tie  žiadosti,  ktoré  
spĺňajú  kritéria  na  základe  výzvy (elektronická registrácia s kompletnými prílohami).  
Dotáciu  nemožno  poskytnúť  žiadateľovi,  ktorý  nemá  vysporiadané  všetky  finančné  
záväzky voči  Mestu Nitra. 
 
Žiadosti posúdi podľa nasledovných hodnotiacich kritérií:  

Indikátor Popis Maximálny počet bodov, 

ktorý je možné získať 

v tomto indikátore 

Kvalita spracovania 

projektovej žiadosti 

 

- prehľadnosť a zrozumiteľnosť  

  projektového zámeru (5) 

- kvalita spracovania  a reálnosť    

  rozpočtu (5) 
 

Max. 10 bodov 

Kvalita projektu - vplyv na aktívny cestovný ruch (10) 

- nápaditosť a originalita projektu 

  (10) 

- autentickosť a jedinečnosť 

projektu (10) 
- verejnoprospešný charakter projektu   

  (5)  

- nový projekt, inovatívne prvky (5) 

- odborná a organizačná garancia  

  prípravy a realizácie (5) 

 

Max. 45 bodov 

Súlad projektu s 

prioritami výzvy 

 Max. 10 bodov 

Prínos projektu pre mesto 

vo  vzťahu k cestovnému 

ruchu 

  

 

Max. 15 bodov 

Udržateľnosť projektu  Max. 10 bodov  

Forma a spôsob 

propagácie Mesta Nitry 

ako podporovateľa 

projektu 

   Max. 10 bodov 

 

3.  Schvaľovanie žiadostí o dotáciu 
O pridelení  dotácie  konkrétnym  žiadateľom  rozhoduje  Mestské zastupiteľstvo v Nitre  na  
návrh príslušnej  komisie.  Vecne  príslušný  odbor  zabezpečí  oznámenie výsledkov  procesu  
schvaľovania  žiadostí  žiadateľom  zverejnením  na  webovej  stránke  do 30 dní od 
schválenia Mestským  zastupiteľstvom v Nitre. 
 
4.  Uzatvorenie zmluvy 
So  žiadateľmi,  ktorým  bola  schválená  dotácia,  uzatvorí  Mesto Nitra  zmluvu  o poskytnutí  
dotácie. 
 



5.  Poskytnutie a vyúčtovanie dotácií 

Žiadateľ  doručí  Odboru mestského rozvoja a cestovného ruchu MsÚ v Nitre  správu  o 
vyhodnotení  realizácie  projektu, rekapituláciu výdavkov  formou  štatutárom  podpísanej  
tabuľky  a kópie dokladov  preukazujúcich  použitie výdavkov. Pri  nedodržaní  podmienok  
zmluvy,  alebo  nevyčerpaní  celej  dotácie  je  žiadateľ povinný vrátiť časť dotácie, alebo celú 
dotáciu. 
 
Konzultácie : na t.č. 6502 305, pivarciova@msunitra.sk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Marek Hattas 
               primátor mesta Nitry 
         
       
 

mailto:pivarciova@msunitra.sk

