
METODICKÝ POKYN A ZÁSADY

Pre vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho
samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území
Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných  kultúrnych
pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“
č. 3/2010

1. Pod pojmom „dotácia“ sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z
rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „NSK“).

2. Pod pojmom „žiadatelia“ sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba alebo
fyzická osoba- podnikateľ, ktorá je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len
„kultúrna pamiatka“), alebo nájomcom kultúrnej pamiatky na 50 a viac rokov, a ktorá
má sídlo alebo trvalý pobyt na území NSK.

3. Pod pojmom „obnova kultúrnej pamiatky“ (ďalej len obnova) rozumieme súbor
špecializovaných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie,
oprava, adaptácia a rekonštrukcia kultúrnej pamiatky alebo jej časti.

Žiadateľ:

             - je vlastníkom kultúrnej pamiatky alebo nájomcom na 50 a viac rokov

               - má sídlo alebo trvalý pobyt na území NSK
              - má vyrovnané všetky záväzky voči NSK.

Kultúrna pamiatka:

a) nachádza sa na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
b) evidovaná je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý vedie Pamiatkový

úrad Slovenskej republiky,
c) je, resp. bude spoločensky vhodne využívaná,
d) je užívaná v súlade s jej pamiatkovou hodnotou a je zabezpečovaná jej základná

ochrana v súlade so zákonom o ochrane pamiatkového fondu a rozvojom NSK

Podmienky formálnej stránky žiadosti

Kompletná písomná žiadosť musí obsahovať:
a) presnú identifikáciu žiadateľa
b) bankové spojenie a číslo účtu



c) presný   názov  a  adresa   kultúrnej  pamiatky,   číslo   z  Ústredného      zoznamu
pamiatkového fondu

d) krátku   charakteristiku   kultúrnej   pamiatky   (sloh,   doba   vzniku,   prípadne
architekt) a účel na ktorý slúži

e) údaje o stavebno-technickom stave
f) rozsah predpokladaných prác t.j. obnovy s presným uvedením stavebných úkonov,

ktoré budú prevedené
g) predpokladaný prínos obnovy pamiatky z hľadiska jej ďalšieho spoločenského

využitia
h)   celkové predpokladané náklady na obnovu – podrobný rozpis rozpočtu
i)   požadovaná výška dotácie na obnovu
j)   rozpis finančnej spoluúčasti ďalších subjektov, podieľajúcich sa na obnove,

výšku finančnej čiastky, ktorou sa bude podieľať na obnove žiadateľ
   k)  predpokladané termíny realizácie obnovy, na ktorú bude požadovaná dotácia
   l)   podpis oprávnenej osoby – štatutára organizácie,
   m) v prípade fyzickej osoby a fyzickej osoby- podnikateľa čestné vyhlásenie, že
         nie je na neho podané trestné oznámenie,
   n) čestné vyhlásenie, v prípade ak ide o právnickú osobu, že nie je v konkurze,
         v likvidácii a nie je proti nemu vedené exekučné konanie.

Povinné prílohy (fotokópie) k žiadosti:

a) v prípade právnickej osoby doklad o IČO
b) doklad o pridelenom čísle bankového účtu
c) list vlastníctva k nehnuteľnosti (výpis z katastra), ktorej sa projekt týka, nie  starší

ako 3 mesiace – údaje o majetkovo-právnych vzťahoch
d) v prípade dlhodobého nájmu kultúrnej pamiatky aj platná, notárom overená nájomná

zmluva na 50 a viac rokov
e) cenová kalkulácia predpokladaných prác, na ktoré je požadovaná dotácia –

podrobný rozpis rozpočtu
f) rozhodnutie, alebo záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Nitre o

zámere obnovy kultúrnej pamiatky

Nepovinné prílohy k žiadosti:

a) aktuálna fotodokumentácia kultúrnej pamiatky (fotokópia)
b) publikované   články   a iný   materiál   dokumentujúci   spoločenský   význam a

hodnotu kultúrnej pamiatky

- Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

- Pridelená dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu.

- Použitie finančných prostriedkov poskytnutých na obnovu kultúrnej pamiatky podlieha
kontrole z Nitrianskeho samosprávneho kraja, na základe odborného vyjadrenia Krajského
pamiatkového úradu v Nitre ku priebehu a ukončeniu obnovy kultúrnej pamiatky.

- Nevyužité finančné prostriedky neprechádzajú na ďalší rok a nesmú byť použité na iné
účely než aké boli uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie.



Všeobecné kritériá na poskytovanie dotácie

1. Podkladom pre posúdenie  charakteru   obnovy   a  určenie   výšky   dotácie   bude
rozhodnutie, alebo záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Nitre
vydaného   v súlade   s   §32   zákona   č.   49/2002   o ochrane   pamiatkového   fondu a
podklady potrebné na určenie výšky nákladov.

2.  Nitriansky samosprávny kraj môže poskytnúť žiadateľovi dotáciu na obnovu za
predpokladu, že žiadateľ o dotáciu poskytne na obnovu vlastné finančné prostriedky,
minimálne vo výške 50% predpokladaných nákladov na príslušný kalendárny rok.

3. Prednostne budú riešené žiadosti o dotáciu tých kultúrnych pamiatok, ktoré sú v
havarijnom stave.

4. Ďalšie využitie kultúrnej pamiatky.
5. Posúdenie majetkových a finančných pomerov žiadateľa.

Dotáciu nemožno poskytnúť na:

1. Projektovú prípravu.
2. Honoráre a odmeny
3. Refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch.
4. Splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov.
5. Náklady, ktoré sa nedajú podložiť účtovnými dokladmi.
6. Náklady na stravovanie, občerstvenie a reprezentačné výdavky.

Maximálna výška dotácie

Jednému žiadateľovi na jeden projekt nesmie prekročiť sumu: 3 319,39 €

Postup pri predložení žiadosti

Pri vypĺňaní žiadosti a pri jej predkladaní oprávnení žiadatelia musia postupovať v zmysle
tohto Metodického pokynu a zásad.

Žiadosť o poskytnutie dotácie môžu podávať oprávnení žiadatelia na rok 2011 na
formulároch zverejnených Úradom NSK, vrátane povinných príloh v dvoch
vyhotoveniach.

Žiadosť sa vypĺňa v slovenskom jazyku, vo všetkých bodoch presne, jednoznačne a
zrozumiteľne na počítači. Všetky doklady musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami a
potvrdené pečiatkou príslušných organizácií.

Formulár žiadosti je možné stiahnuť z internetovej stránky Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja www.unsk.sk.

Žiadosti je možné odovzdať osobne v podateľni Úradu NSK (Štefánikova tr. 69, 949 01
Nitra), v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 12.00 a od 12.30 – 15.00 alebo poslať doporučenou
poštou na adresu:

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Štefánikova 69

949 01 Nitra

Uzávierka príjímania žiadostí je 31. októbra 2010.

http://www.unsk.sk/



