
Zápisnica 

 

zo zasadnutia Komisie MZ v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch 

zo dňa 17.01.2023 

 

Prítomní: Ing. Erik Král – predseda, Denisa Branikovičová, Pavol Obertáš, RNDr. Marta 

Rácová, PhDr. Ján Vančo, PhD., doc. PhDr. Katarína Welnitzová, PhD. 

Ospravedlnení:  

Neospravedlnení:  

Prizvaní: Mgr. Dagmar Bojdová – vedúca odboru kultúry, Mgr. Mariana Záturová – vedúca 

Turistického informačného centra, M.A. Katarína Živanović, PhD. – riaditeľka Kreatívneho 

centra 

 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Návrh členov komisie z radov odborníkov 

3. Návrh termínov zasadnutí na 1.polrok 2023 

4. Návrh dotačnej výzvy na predkladanie žiadostí pre cieľovú oblasť Kultúra a kreatívny 

priemysel – realizácia podujatí, aktivít, celoročnej činnosti a tvorby 

5. Návrh dotačnej výzvy na predkladanie žiadostí pre cieľovú oblasť Kultúrne pamiatky 

a pamätihodnosti 

6. Návrh dotačnej výzvy na predkladanie žiadostí pre cieľovú oblasť Podpora a rozvoj 

cestovného ruchu 

7. Informatívna správa – Umelecká inštalácia „Srdce Nitry“ 

8. Rôzne  

9. Diskusia 

10. Záver 

 

 

K bodu č.1: 

Otvorenie 

p. Král otvoril zasadnutie komisie. Privítal prítomných a skonštatoval, že komisia je 

uznášaniaschopná.  

 

 

K bodu č.2: 

Návrh členov komisie z radov odborníkov 

Komisia prerokovala prijaté žiadosti o členstvo v komisii. Členovia zároveň skonštatovali, že 

je potrebné doplniť komisiu o ďalších dvoch členov z radov odborníkov. 

 

Uznesenie č. 1/2023 

Komisie MZ v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch zo dňa 17.01.2023 

 

Komisia pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch  

 

p r e r o k o v a l a 

 

návrh na doplnenie členov komisie z radov odborníkov  

 



a 

 

o d p o r ú č a 

 

MZ schváliť doplnenie komisie o nasledovných členov:  

Dušan Káčer, PhDr. Katarína Kompasová, PhD., PhDr. Ingrid Meňky, ThDr. Tibor Ujlacký 

PhD., a Ing. Vladimír Vnuk 

 

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

 

 

Uznesenie č. 2/2023 

Komisie MZ v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch zo dňa 17.01.2023 

 

Komisia pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch 

 

p r e r o k o v a l a 

 

návrh na doplnenie členov komisie z radov odborníkov  

 

a 

 

o d p o r ú č a 

 

MZ navýšiť počet členov komisie kultúry, kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu o 2 

členov z radov odborníkov 

 

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

 

 

K bodu č. 3: 

Návrh termínov zasadnutí na 1.polrok 2023 

Členovia komisie sa dohodli, že zasadnutia komisie budú v utorky.  

 

Uznesenie č. 3/2023 

Komisie MZ v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch zo dňa 17.01.2023 

 

Komisia pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch 

 

p r e r o k o v a l a 

 

žiadosť o schválenie plánu práce Komisie MZ v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel 

a cestovný ruch pre 1. polrok 2023 

 

a 

 

s c h v á l i l a 

 

plán práce Komisie MZ v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch v 1.polroku 

2023 v nasledovných termínoch: 14.2.2023, 14.3.2023, 18.4.2023, 16.5.2023 a 13.6.2023 



 

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

 

 

K bodu č. 4: 

Návrh dotačnej výzvy na predkladanie žiadostí pre cieľovú oblasť Kultúra a kreatívny 

priemysel – realizácia podujatí, aktivít, celoročnej činnosti a tvorby 

p. Bojdová predstavila komisii výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti Kultúra a kreatívny 

priemysel – realizácia podujatí, aktivít, celoročnej činnosti a tvorby. Predstavila proces 

schvaľovania žiadostí (po odsúhlasení komisiou nasleduje 10dňová lehota na vyjadrenie sa 

k výzve ostatných poslancov, zverejnenie výzvy, príjem žiadostí, hodnotenie žiadostí, 

schválenie Mestským zastupiteľstvom). Pripomenula, že na túto cieľovú oblasť je vyčlenených 

96.000,-€ z rozpočtu mesta Nitry na rok 2023. Uznané budú aj náklady, ktoré vznikli úspešným 

uchádzačom o dotáciu pred samotným podujatím. 

p. Obertáš navrhuje znížiť maximálnu výšku požadovanej dotácie na 10.000,-€ vzhľadom na 

zníženú celkovú výšku na dotácie. Odporúča podporiť najmä projekty v mestských častiach. 

p. Rácová konštatovala, že podľa jej názoru sú kultúrne domy málo využívané v prospech 

občanov. Preto súhlasí s návrhom p. Obertáša k podpore projektov v mestských častiach, ale 

zároveň odporúča zapracovať medzi priority výzvy aj podporu kultúry a kreatívneho priemyslu 

v mestských kultúrnych zariadeniach. Nesúhlasí so znížením maximálnej výšky na 10.000,-€, 

rovnako nesúhlasí ani p. Král. p. Obertáš svoj návrh stiahol. 

p. Bojdová opísala spoluprácu Mesta Nitry pri podujatiach, ktoré boli počas minulých rokov 

podporené z dotačných schém mesta. Pri väčšine týchto podujatí Mesto nemá vplyv na 

dramaturgiu, spolupracuje najmä pri zabezpečení priestoru, infraštruktúry či inventáru. 

Limitom sú samozrejme financie – rozpočet odboru kultúry. Medzi príklady využitia 

mestských kultúrnych zariadení spomenula napríklad Festival amatérskeho divadla v KD 

Párovské Háje či divadelné predstavenia Divadla Tyjátr v kultúrnych domoch. 

 

Uznesenie č. 4/2023 

Komisie MZ v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch zo dňa 17.01.2023 

 

Komisia pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch 

 

p r e r o k o v a l a 

 

návrh dotačnej výzvy na predkladanie žiadostí pre cieľovú oblasť Kultúra a kreatívny 

priemysel – realizácia podujatí, aktivít, celoročnej činnosti a tvorby 

 

a 

 

o d p o r ú č a 

 

odboru kultúry doplniť do priorít znenie „projekty zamerané na podporu kultúry a kreatívneho 

priemyslu v mestských častiach a mestských kultúrnych zariadeniach“ a takto doplnené znenie 

výzvy odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť 

 

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

 

Znenie výzvy: 
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 v znení dodatku č. 1 

z v e r e j ň u j e  

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2023 pre oblasť : 

 

Kultúra a kreatívny priemysel –  

realizácia podujatí, aktivít, celoročnej činnosti a tvorby 

 

Termín uzávierky prijímania žiadostí:  

28.2.2023 

 

Vecne príslušná komisia: 

Komisia pre kultúru a kreatívny priemysel MZ v Nitre 

 

I. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci oblasti Kultúra a kreatívny 

priemysel: 

1. Oprávnení žiadatelia  

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. Žiadateľ musí mať pridelené IČO. 

Žiadateľom nemôže byť právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je Mesto Nitra. 

 
2. Zameranie projektov a použitie dotácie 

 

Oblasť je zameraná na podporu 

 umenia (realizácia podujatí - divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie, kinematografia a 

multimédiá, literatúra a knižná kultúra),  

 kultúrno-osvetových aktivít,  

 celoročná činnosť  

 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.  

 

Priority pre rok 2023: 

• projekty venujúce sa téme identity mesta a regiónu v 20. a 21. storočí  

• projekty s medzinárodným, najmä európskym presahom s dôrazom na rozvoj 

dlhodobých cezhraničných spoluprác 

• projekty zdôrazňujúce európske hodnoty demokracie, slobody a multikultúrnej tolerancie 

• projekty zamerané na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu v mestských častiach 

a mestských kultúrnych zariadeniach 

• interdisciplinárne a multižánrové projekty 

• projekty zvyšujúce povedomie o súčasných environmentálnych témach (udržateľnosť, 

klimatická kríza) 
• projekty zamerané na umenie vo verejnom priestore a oživenie pešej zóny v Nitre 



• projekty podporujúce zlepšenie inklúzie a vzájomného poznávania kultúr, integráciu 

znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľov 
 

 

Oprávnené náklady  

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

• honoráre (odmeny, odvody ) a osobné náklady 

• prenájom priestorov 

• prenájom techniky a zariadení  

• cestovné a prepravné náklady 

• ubytovanie  

• stravovacie náklady 

• služby súvisiace s realizáciou projektu  

• materiálno technické zabezpečenie 

• polygrafické náklady 

• propagácia 

• výroba zvukových a multimediálnych nosičov 

• prevádzkové náklady (telefón, poštovné, prenájom kancelárskych priestorov)  

• iné náklady súvisiace s realizáciou projektu.  

 

Neoprávnené náklady 

Dotácie sa neposkytujú na akcie, okruhy potrieb alebo účel:  

• 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  

• na činnosť politických strán alebo politických hnutí  

• ktoré nezodpovedajú cieľovým oblastiam v zmysle VZN   

• pre potreby nákupu alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov  

• na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch  

• na finančné dary, investície, bankové operácie, odpisy, leasing, dotáciu inému  

subjektu, odmeny funkcionárom a osobám spojeným s príjemcom  

• na úhradu výdavkov voči spoločnostiam, ktorých majitelia sú štatutárnymi  

zástupcami žiadateľov o dotáciu. 

 

Maximálna výška požadovanej dotácie : 15.000 €.  

Pri vyúčtovaní poskytnutej dotácie je žiadateľ povinný dokladovať 10% spolufinancovanie 

projektu ( z poskytnutej dotácie). 
 

Termíny oprávnenosti nákladov 

a) začiatok realizácie:      od 01.01.2023 

b) ukončenie realizácie:   do 28.12.2023 

 

 

II. Postup pri predkladaní žiadostí, 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/. Pri 

elektronickej registrácii vyplní všetky položky uvedené vo formulári vrátane príloh.   
 

2. Posudzovanie žiadostí o dotáciu 

https://nitra.egrant.sk/


Poverený zamestnanec odboru kultúry 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 kritériá na základe výzvy (elektronická registrácia s 

kompletnými prílohami). Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý nemá vysporiadané všetky 

finančné záväzky voči Mestu Nitra. Vecne príslušná komisia zastupiteľstva na základe správy 

zodpovedného zamestnanca odboru kultúry MsÚ v Nitre spíše na svojom zasadaní zápisnicu o posúdení 

doručených žiadostí o dotáciu.  

 

3. Hodnotiace kritériá 

• 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 

 

4. 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. 

 
5. Uzatvorenie zmluvy 

So žiadateľmi, ktorým bola schválená dotácia, uzatvorí Mesto Nitra zmluvu o poskytnutí dotácie. 

 

6. Poskytnutie a vyúčtovanie dotácie 

Príjemca dotácie je povinný vyúčtovať mestu nakladanie s poskytnutou dotáciou do 60 dní od splnenia 

účelu, na ktorý bola poskytnutá, najneskôr však do 31.12. rozpočtového roka elektronicky 

prostredníctvom svojho zriadeného účtu v systéme nitra.egrant.sk úplným vyplnením príslušných 

elektronických formulárov určených pre zúčtovanie dotácie. Pri nedodržaní podmienok zmluvy, alebo 

nevyčerpaní celej dotácie je žiadateľ povinný vrátiť časť dotácie, alebo celú dotáciu. 

 

7. Rozpočet 

Príjemca je povinný použiť poskytnutú dotáciu v súlade s rozpočtom, ktorý uviedol v žiadosti 

o dotáciu. V prípade, že žiadateľovi nebola poskytnutá plná výška požadovanej dotácie, je možné 

požiadať primátora mesta Nitry o úpravu rozpočtu ešte pred podpisom zmluvy. Prijímateľ nemôže 

žiadať o presun finančných prostriedkov z položky rozpočtu uvedenej v žiadosti o dotáciu, do položky, 

ktorá v žiadosti pôvodne nebola uvedená. Žiadosť, ktorá bude obsahovať upravený rozpočet, je 

potrebné doručiť v písomnej podobe do podateľne Mestského úradu v Nitre.  

 

Kontakt:  
Mgr. Lenka Sovičová, referentka pre kultúru, odbor kultúry MsÚ,  

tel.: 037/6502 211, 0902 960 666, e-mail: sovicova@msunitra.sk 

 

V Nitre 17.1.2023 

 

           Marek Hattas 

                primátor mesta Nitry 

mailto:sovicova@msunitra.sk


K bodu č. 5: 

Návrh dotačnej výzvy na predkladanie žiadostí pre cieľovú oblasť Kultúrne pamiatky 

a pamätihodnosti  

p. Bojdová predstavila komisii výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti Kultúrne pamiatky 

a pamätihodnosti. Pripomenula, že na túto cieľovú oblasť je vyčlenených 20.000,-€ z rozpočtu 

mesta Nitry na rok 2023. 

 

Uznesenie č. 5/2023 

Komisie MZ v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch zo dňa 17.01.2023 

 

Komisia pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch 

 

p r e r o k o v a l a 

 

návrh dotačnej výzvy na predkladanie žiadostí pre cieľovú oblasť Kultúrne pamiatky 

a pamätihodnosti  

 

a 

 

o d p o r ú č a 

 

primátorovi mesta Nitry schváliť znenie výzvy v predloženom znení. 

 

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

 

Znenie výzvy:  
   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 v znení dodatku č. 1 

z v e r e j ň u j e  

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2023 pre oblasť: 

 

Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti  
Termín uzávierky prijímania žiadostí:  

28.2.2023 

 

Vecne príslušná komisia: 

Komisia pre kultúru a kreatívny priemysel MZ v Nitre 

 

I. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci oblasti Kultúrne pamiatky a 

pamätihodnosti: 

1. Oprávnení žiadatelia  

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. Žiadateľ musí mať pridelené IČO.  

Žiadateľom nemôže byť právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je Mesto Nitra. 

 
2. Zameranie projektov a použitie dotácie 

Oblasť 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 2023: 

 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 

 

Oprávnené náklady  

Za oprávnené náklady súvisiace s realizáciou  projektov sa považujú preukázané výdavky  

žiadateľov: 

 pamiatkový výskum ( umelecko-architektonicko-historický, archeologický) 

 reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie( reštaurátorom oprávneným na predmetný 

druh práce) 

 prípravná dokumentácia, stavebno-technické posudky   

 projektová dokumentácia ( ak náklad vzniká v roku 2023) 

 reštaurovanie čiastkových stavebných konštrukcií, umelecko-remeselné práce  

 obnova čiastkových stavebných konštrukcií, povrchov v interiéri 

 statické zabezpečenie objektu  

 sanácia vlhkosti 

 prenájom techniky a zariadení (napr. lešenie, stavebné mechanizmy) 

 odvoz stavebného odpadu 

 demontáž, montáž, prevoz pamiatky za účelom obnovy 

 vnútorné  vybavenie  sprístupneného  priestoru  a prezentácia pamiatky  

 služby súvisiace s realizáciou projektu  

 iné náklady súvisiace s realizáciou projektu 

 

Neoprávnené náklady 

Dotácie sa neposkytujú na akcie, okruhy potrieb alebo účel:  



 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  

 na činnosť politických strán alebo politických hnutí  

 ktoré nezodpovedajú cieľovým oblastiam v zmysle VZN   

 pre potreby nákupu alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov  

 na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch  

 na finančné dary, investície, bankové operácie, odpisy, leasing, dotáciu inému  

subjektu, odmeny funkcionárom a osobám spojeným s príjemcom  

 na úhradu výdavkov voči spoločnostiam, ktorých majitelia sú štatutárnymi  

zástupcami žiadateľov o dotáciu. 

 

Maximálna výška požadovanej dotácie: 20.000 €. 

Pri vyúčtovaní poskytnutej dotácie je žiadateľ povinný dokladovať 5% spolufinancovanie 

projektu ( z poskytnutej dotácie). 
 

Termíny oprávnenosti nákladov 

a) začiatok realizácie:      od 01.01.2023 

b) ukončenie realizácie:   do 28.12.2023 

 

II. Postup pri predkladaní žiadostí, 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/. Pri 

elektronickej registrácii vyplní všetky položky uvedené vo formulári vrátane príloh.   
 

2. Posudzovanie žiadostí o dotáciu 

Poverený zamestnanec odboru kultúry 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 kritériá na základe výzvy (elektronická registrácia s 

kompletnými prílohami). Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý nemá vysporiadané všetky 

finančné záväzky voči Mestu Nitra. Vecne príslušná komisia zastupiteľstva na základe správy 

zodpovedného zamestnanca odboru kultúry MsÚ v Nitre spíše na svojom zasadaní zápisnicu o posúdení 

doručených žiadostí o dotáciu. 

 

3. Hodnotiace kritériá 

 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                  

https://nitra.egrant.sk/


 

4. 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. 

 
5. Uzatvorenie zmluvy 

So žiadateľmi, ktorým bola schválená dotácia, uzatvorí Mesto Nitra zmluvu o poskytnutí dotácie. 

 

6. Poskytnutie a vyúčtovanie dotácie 

Príjemca dotácie je povinný vyúčtovať mestu nakladanie s poskytnutou dotáciou do 60 dní od splnenia 

účelu, na ktorý bola poskytnutá, najneskôr však do 31.12. rozpočtového roka elektronicky 

prostredníctvom svojho zriadeného účtu v systéme nitra.egrant.sk úplným vyplnením príslušných 

elektronických formulárov určených pre zúčtovanie dotácie. Pri nedodržaní podmienok zmluvy, alebo 

nevyčerpaní celej dotácie je žiadateľ povinný vrátiť časť dotácie, alebo celú dotáciu. 

 

7. Rozpočet 

Príjemca je povinný použiť poskytnutú dotáciu v súlade s rozpočtom, ktorý uviedol v žiadosti 

o dotáciu. V prípade, že žiadateľovi nebola poskytnutá plná výška požadovanej dotácie, je možné 

požiadať primátora mesta Nitry o úpravu rozpočtu ešte pred podpisom zmluvy. Prijímateľ nemôže 

žiadať o presun finančných prostriedkov z položky rozpočtu uvedenej v žiadosti o dotáciu, do položky, 

ktorá v žiadosti pôvodne nebola uvedená. Žiadosť, ktorá bude obsahovať upravený rozpočet, je 

potrebné doručiť v písomnej podobe do podateľne Mestského úradu v Nitre.  

 

Kontakt:  
Mgr. Elena Klenková, referentka pre pamätihodnosti, odbor kultúry MsÚ,  

tel.: 037/6502 386, 0902 960 667, e-mail: klenkova@msunitra.sk 

 

V Nitre 17.1.2023 

 

 

 

                                                                                               Marek Hattas 

                   primátor mesta Nitry 

 

 

K bodu č. 6: 

Návrh dotačnej výzvy na predkladanie žiadostí pre cieľovú oblasť Podpora a rozvoj cestovného 

ruchu 

p. Záturová predstavila znenie výzvy. Dala do pozornosti stránku www.nitra.eu, na ktorej sú 

prehľadne zobrazené projekty podporené v tejto oblasti v minulosti. Pripomenula, že na túto 

cieľovú oblasť je vyčlenených 12.000,-€ z rozpočtu mesta Nitry na rok 2023. 

p. Obertáš poprosil o doplnenie výzvy o povinné spolufinancovanie žiadateľa vo výške 10%. 

p. Rácová zároveň o poprosila o vyňatie hodnotiacich kritérií. 

 

Uznesenie č. 6/2023 

Komisie MZ v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch zo dňa 17.01.2023 

 

Komisia pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch 

 

p r e r o k o v a l a 

 

http://www.nitra.eu/


návrh dotačnej výzvy na predkladanie žiadostí pre cieľovú oblasť Podpora a rozvoj cestovného 

ruchu 

 

a 

 

o d p o r ú č a 

 

Turistickému informačnému centru doplniť do výzvy povinné spolufinancovania žiadateľa vo 

výške 10%, vynechať z výzvy hodnotiace kritériá a takto upravené znenie výzvy odporúča 

primátorovi mesta Nitry schváliť. 

 

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

 

Znenie výzvy: 
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 2023 pre oblasť: 

Podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste 

 

Termín uzávierky prijímania žiadostí:  

3.3.2023 

Vecne príslušná komisia: 

Komisia MZ pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch  

 

 

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 

Použitie dotácie musí byť v súlade s návrhom Stratégie rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 

2021-2031.   

 

Oblasti podpory:  

- rozvoj udržateľného cestovného ruchu v novej kvalite 

- atraktívna ponuka pre európskeho návštevníka 21. storočia 

- zvyšovanie atraktivity mesta 

- unikátne destinačné produkty a inovatívne zážitky postavené na atribútoch mestskej identity, 

autentickosti a jedinečnosti  

- zážitkové podujatia a aktivity regionálneho a celoslovenského významu 

 

Priority pre rok 2023: 

-     „Udržateľná Nitra“ – rozvoj udržateľného mestského cestovného ruchu v novej kvalite 

- Rozvoj Cyrilometodskej cesty a pútnického cestovného ruchu  

- Podpora jedinečných zážitkových aktivít 



 

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. 

 

Pri vyúčtovaní poskytnutej dotácie je žiadateľ povinný dokladovať 10% spolufinancovanie 

projektu (z poskytnutej dotácie). 

 

5.  Termíny oprávnenosti výdavkov 

a) začiatok realizácie :      od 01.01.2023 

b) ukončenie realizácie :  do  20.12.2023 

 

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/. 

 

 

2.  Posudzovanie žiadostí o dotáciu 

Poverený  zamestnanec  TIC Nitra  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  sú v súlade s prioritami pre rok 2023  na  základe  výzvy (elektronická registrácia 

s kompletnými prílohami).  

https://nitra.egrant.sk/


Dotáciu  nemožno  poskytnúť  žiadateľovi,  ktorý  nemá  vysporiadané  všetky  finančné  

záväzky voči  Mestu Nitra. 

 

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  odošle v elektronickom systéme na: https://nitra.egrant.sk/  záverečnú správu  o vyhodnotení  

realizácie  projektu, rekapituláciu výdavkov  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. 037/6502 128, pivarciova@msunitra.sk  

 

 

 

 

 

 

         Marek Hattas 

               primátor mesta Nitry 

         

 

K bodu č. 7: 

Informatívna správa – Umelecká inštalácia „Srdce Nitry“ 

p. Záturová ozrejmila, že v minulosti mal Fond na podporu umenia zverejňoval výzvu na 

umenie vo verejnom priestore, na tento rok výzva nebola vypísaná. Do tejto výzvy sa pôvodne 

chcelo zapojiť aj KCN. Spolupracovníci KCN vytypovali priestory tržnice na umiestnenie 

inštalácie. 

p. Rácová sa zaujímala, či by bolo možné umiestniť inštaláciu napríklad vo vestibule OC 

Mlyny či vo vestibule nejakej banky, kde by verejnosť prišla do väčšieho kontaktu s dielom. 

 

Uznesenie č. 7/2023 

Komisie MZ v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch zo dňa 17.01.2023 

 

Komisia pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch 

 

p r e r o k o v a l a 

 

informatívnu správu o umeleckej inštalácii „Srdce Nitry“ 

 

b e r i e   n a    v e d o m i e  

 

túto správu a odporúča Kreatívnemu centru Nitra prehodnotiť možnosť umiestnenia inštalácie 

do interiéru 

https://nitra.egrant.sk/
mailto:pivarciova@msunitra.sk


 

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

 

 

K bodu č. 8: 

Rôzne 

p. Bojdová predstavila návrh dodatku č.10 k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Nitry 

č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty ohľadne používania a možného 

zákazu používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 aj dňa 31.12. Podotkla, že 

podobný zákaz má aj Mesto Bratislava. 

p. Rácová a p. Obertáš sa zaujímali, či sa k tomuto návrhu vyjadrili aj Mestská polícia či 

Riaditeľstvo PZ. Odporúčajú počkať na stanovisko, ako sa dá zabezpečiť kontrola a prípadné 

pokutovanie. 

 

 

Uznesenie č. 8/2023 

Komisie MZ v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch zo dňa 17.01.2023 

 

Komisia pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch 

 

p r e r o k o v a l a 

 

návrh dodatku č.10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní 

verejného poriadku a verejnej čistoty, 

 

b e r i e    n a     v e d o m i e 

 

tento návrh a žiada odbor kultúry o  doplnenie návrhu o stanoviská Mestskej polície v Nitre 

a Okresného riaditeľstva PZ v Nitre k možnosti dodržiavania a kontroly zákazu a o stanovisko 

Odboru živnostenského podnikania Okresného úradu v Nitre k možnosti zákazu predaja 

pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 na území mesta Nitry. 

 

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

 

 

K bodu č. 9:  

Diskusia 

Pred rokovaním o tomto bode sa pán Vančo ospravedlnil z komisie kvôli iným pracovným 

povinnostiam. Pri počte členov 5 je komisia naďalej uznášaniaschopná. 

p. Bojdová informovala, že plánuje zvolať stretnutie predsedov jednotlivých výborov 

mestských častí kvôli prerokovaniu podujatí v jednotlivých mestských častiach a s tým 

súvisiace prerokovanie rozpočtu odboru kultúry na rok 2023. 

p. Obertáš sa zaujímal o aktivity Nitrianskej organizácie cestovného ruchu v roku 2023. Dal 

návrh na predloženie plánu aktivít NOCR na najbližšej komisii. 

p. Záturová poprosila komisiu o spoluprácu pri zadefinovaní spolupráce s NOCR v roku 

2023. 

p. Obertáš skonštatoval, že mu v meste chýba nejaké väčšie podujatie pre mladých ľudí. 

Podotkol, že Mesto musí prísť s „niečím novým“. 

 

 



Uznesenie č. 9/2023 

Komisie MZ v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch zo dňa 17.01.2023 

 

Komisia pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch 

 

ž i a d a  

 

NOCR o predloženie plánu aktivít, ktoré bude NOCR organizovať v meste Nitra v roku 2023, 

na najbližšie zasadnutie komisie. 

 

(H: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0) – uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 10: 

Predseda Erik Král ukončil zasadnutie komisie. 

Nasledujúce zasadnutie sa predbežne uskutoční dňa 14.2.2023. 

 

 

 

 

 

Zapísal:  

 

Pavol Ferčák  

     zapisovateľ komisie 

 

 

 

 

            Ing. Erik Král 

         predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


