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Futbalový štadión bude po
modernizácii spĺňať kritériá EUFA
Mestská spoločnosť - Nitrianska investičná s. r. o. si zoberie úver vo výške 2 mil. eur, ktorý
bude použitý na rekonštrukciu futbalového štadióna. Túto skutočnosť potvrdili 31. januára
na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva nitrianski mestskí poslanci. Podľa
primátora Nitry Jozefa Dvonča, by mali rekonštrukčné práce trvať 5 až 6 mesiacov s tým,
že je potrebné počkať ba výsledky verejného obstarávania.
„Bol by som rád, ak by to bolo dokončené v tomto roku,“ konštatoval primátor Nitry Jozef
Dvonč na tlačovom brífingu so zástupcami médií.
Štadión bude mať kapacitu pre 8 500 divákov, jeho dokončenie bude závisieť od
pružnosti procesu verejného obstarávania. V súčasnosti sa vyrábajú tribúny, na ich
dodávku robil verejnú súťaž Slovenský futbalový zväz.
„Štát uhradí 60 percent rekonštrukcie formou dodávky tribún, je na to 45-miliónový
projekt na Slovenskom futbalovom zväze s podporou vlády. My máme na starosti to
ostatné – vybavenie tribún, mládežnícke šatne, osvetlenie, kamerový systém a
podobne,“ uviedol primátor Nitry Jozef Dvonč.
Po modernizácii bude nitriansky futbalový štadión spĺňať štandardy kategórie tri,
stanovené Úniou európskych futbalových zväzov UEFA. Bude sa tu môcť hrať liga,
prípadne aj medzinárodné súťaže. Štadión bude mať vyhrievaný trávnik, umelé
osvetlenie, nové šatne, parkoviská a ďalšiu vybavenosť pre divákov. (J)

NEWSLETTER MESTA NITRY 5/2017

Strana 1

Zaujímavá a vzácna výstava
v Synagóge
V priestoroch Synagógy v Nitre bola v piatok 3. februára vernisáž k otvoreniu výstavy Cesta k veľkému víťazstvu: Od Stalingradu do Prahy. Výstavu pripravilo mesto Nitra
spoločne s mestom Volgograd a poslancom Európskeho parlamentu Jiřím Maštálkom.
Výstava bude verejnosti prístupná do 15. marca 2017, Nitra je po Štrasburgu, Ostrave,
Brne, Berlíne a Lidiciach šiestym miestom, kde je prezentovaná verejnosti. Zaujímavá
výstava bola pôvodne pripravená k 70. výročiu víťazstva nad fašizmom, ale pre jej veľký
úspech bola okrem Nitry prezentovaná verejnosti aj v Štrasburgu, Ostrave, Brne, Berlíne
a Lidiciach. Na výstave sú predstavené vzácne fotografie (hlavne od r .1942-1945), kedy
Červená (neskôr Sovietska) armáda od Stalingradu postupne oslobodzovala územie
Európy.
„Výstava je podnetná a zaujímavá a je potrebné a najmä v súčasnej dobe dôležité si
tieto udalosti pripomínať. Výstavu organizujeme pri príležitosti 74. výročia ukončenia
Stalingradskej bitky v druhej svetovej vojne, “ uviedol primátor Nitry Jozef Dvonč.
Na podujatí tiež zúčastnili zástupca Ján Vančo, veľvyslanec Ruskej federácie na SR
Alexey Fedotov, primátor Volgogradu Andrej Kosolapov, poslanec EP Jiří Maštálek,
nitrianski mestskí poslanci Lívia Šumichrastová, Anton Kretter, Janka Buršáková, Dominika
Tekeliová, Milan Burda, Miroslav Mikulášik, Jozef Trandžík, Luboš Török a ďalší hostia
z delegácií z Volgogradu a veľvyslanectva Ruskej federácie na SR.
Primátor Volgogradu Andrej Kosolapov a tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie na
SR Nikolaj Ryžov Nitru 10.júna minulého roku navštívili. Záujem o partnerskú spoluprácu
s Nitrou, s tým, že dobré skúsenosti majú na partnerskej báze s českým mestom Ostrava.
Kooperácia oboch miest by mohla byť v oblastiach kultúry, spolupráce škôl (napr. pri
výmenných pobytoch folklórnych a tanečných súborov) či výmene skúseností
a poznatkov v ďalších oblastiach o čom primátor Nitry Jozef Dvonč a Andrej Kosolapov
rokovali v sobotu 4. februára na pracovných raňajkách. Text: (J)
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Zľava primátor Nitry J. Dvonč, veľvyslanec Ruskej federácie na SR A. Fetodov, primátor
Volgogradu A. Kosolapov, poslanec EP J. Maštálek a predseda NSK M. Belica.
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Mesto Nitra bude pokračovať
v podpore vrcholového,
mládežníckeho a rekreačného
športu
Mesto Nitra pokračuje v systematickej podpore športových aktivít, a to nielen na
profesionálnej úrovni, ale dopÍňaním infraštruktúry športovísk (multifunkčné ihriská,
cyklotrasy) aj rekreačných športovcov. Dotácie sú určené na činnosť pre kluby, prenájmy
a správu všetkých športovísk, vrátane Mestskej haly na Klokočine a tenisového areálu na
Chrenovej.
V roku 2017 budú finančné prostriedky použité vo fondoch mládežníckeho a vrcholového
športu i fondoch prenájmu tréningových objektov ako aj úhrad nákladov na energie. V
rozpočte mesta Nitry sa nachádza 738-tisíc eur vy členených na dotácie na telesnú
kultúru. Predložené návrhy, spolu s prerozdelením dotácií, na podujatia do 2000 eur tvoria
sumu 582-tisíc eur. Zvyšná suma je ponechaná v rozpočte mesta na akcie, ktoré by boli
nutné v rámci dofinancovania pri havarijných udalostiach.
Pri prideľovaní dotácií na vrcholový a mládežnícky šport sa vychádzalo z pravidiel pre
poskytovanie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry pre oblasť telesná kultúra. Pri dotáciách
športu naďalej platí, že najvyšší koeficient má hokej (1,2), futbal (1,0), ďalej
s koeficientom (0,7) sú športy ako krasokorčuľovanie, box, plávanie, cyklistika, a iné
športy. Kolky, kulturistika, tanec a iné menšie športy majú koeficient (0,4). Výška
koeficientu tiež závisí od množstva kritérií, dôležité sú i úspechy, aj počet športovcov, ktorí
v danom odvetví športujú. (J)
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Vy rozhodujete, my pomáhame!

Tesco vyzýva na hlasovanie
Nadácia Tesco vyhlásila druhé kolo Grantového programu „Vy rozhodujete, my
pomáhame“, s cieľom podporiť projekty zamerané na zlepšenie prostredia v našom okolí.
Riaditeľ HM Tesco Nitra Ivan Róža sa v liste adresovanom primátorovi mesta Nitry Jozefovi
Dvončovi, obracia na nitriansku verejnosť, aby hlasovaním podporili miestnu komunitu,
ktorá je podľa nich najdôležitejšia a ktorá si túto finančnú pomoc zaslúži.
Chcete zlepšiť detské ihrisko, rozvíjať športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné
priestranstvá vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty vo vašej miestnej
komunite? V minulom ročníku programu Tesco poskytlo grant vo výške 1 300 eur každej
zo 77 miestnych organizácií na Slovensku. Vďaka tomu mohli znevýhodnení mladí ľudia
navštevovať kurzy zdravého životného štýlu, pre mentálne a telesne postihnuté deti a ich
rodiny bola organizovaná široká škála športových aktivít. Taktiež sa vďaka projektom
podarilo prestavať a zmodernizovať ihriská a sídliská. „Veríme, že v tomto roku 2017 Nitra
predloží mnoho pozoruhodných projektov a miestni zákazníci budú aktívne hlasovať,“
uviedol Ivan Róža, riaditeľ OD Tesco Nitra.
Tesco pozýva všetkých neziskové organizácie, aby sa chopili šance získať finančnú
podporu pre miestne komunitné projekty. Akýkoľvek projekt v týchto troch kategóriách
môže byť
predložený: podpora komunít a komunitných aktivít, vzdelávanie detí
a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov a zdravie a podpora
zdravého životného štýlu.
Prihlášky vyhodnotí nezávislý odborný partner – Nadácia Pontis. Následne sa v každom
regióne vyberú 3 najlepšie projekty, ktoré postúpia do druhého kola. Potom je už
rozhodnutie v rukách zákazníkov Tesca, ktorí budú môcť hlasovať za projekt, ktorý chcú,
aby bol v ich komunitách zrealizovaný za pomoci Tesca, t.j. ktorá organizácia získa grant
vo výške 1300 eur. Zákazníci môžu za projekty v druhom kole hlasovať od 8. marca do 4.
apríla a víťazov Tesco vyhlási v týždni od 17. apríla 2017.
„Boli by sme radi, keby tento rok bola aj vo vašom meste zrealizovaná miestna aktivita,“
konštatuje riaditeľ OD Tesco Ivan Róža v závere svojho listu primátorovi Nitry Jozefovi
Dvončovi. (SY)
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Komisia pre kultúru, cestovný
ruch a zahraničné vzťahy
informuje:
Mesto Nitra organizuje každoročne množstvo kvalitných podujatí a podporuje i podujatia
a projekty realizované inými subjektmi. Komisia MZ v Nitre pre kultúru, cestovný ruch
a zahraničné vzťahy na svojom riadnom zasadnutí v novembri 2016 prerokovala návrhy
na prerozdelenie prostriedkov z dotácií a odporučila ich rozdelenie v návrhu rozpočtu
odboru kultúry pre cieľové oblasti na rok 2017. Primátor Nitry a Mestské zastupiteľstvo ich
na svojich zasadnutiach odsúhlasili.
V cieľovej oblasti : záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností
bolo podaných 6 projektov a z toho 3 projekty boli podporené: Rímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo Nitra / Kostol sv. Štefana Kráľa Nitra - Párovce, Rímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo Nitra / súsošie sv. Jána Nepomuckého, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada
Zobor, n.o. / Konzervácia - reštaurovanie ruín Kostola sv. Jozefa - Zoborský kláštor.
Pre cieľovú oblasť: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana a šírenie
kultúrnych hodnôt – do 2000 Euro bolo podaných 38 projektov a mesto Nitra podporilo 26
z nich: Centrum Slniečko, n.o. / Benefičný koncert "Bez modrín"; Emília Domanová AKCENT
/ Raňajky v tráve 2017, Jaroslav Oprala GARMOND NITRA / Chlapci z Vŕška, Jaroslav
Oprala GARMOND NITRA / Čipovanie mláďat, Jednota dôchodcov na Slovensku, Krajská
a mestská organizácia č.1 Nitra / Prehliadka tvorivosti a zručnosti seniorov, Jednota
dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia č.3 Nitra – Janíkovce, Jednota
dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia č. 5 Nitra - Zobor / Dôstojná staroba,
Katedrálny spevokol EMERÁM v Nitre / Katedrálny spevokol Emerám v Nitre, Krajské
osvetové stredisko v Nitre / Utajená krása Martinského vrchu, Miestny odbor Matice
slovenskej Nitra - Janíkovce / Janíkovská studnica tradícií, Nitriansky horský spolok / Vysoké
hory 2017, Nitriansky hudobný spolok - miešaný spevácky zbor Lipka, Rímskokatolícka
cirkev Farnosť sv. Gorazda Nitra – Klokočina, SRRZ - Rodičovské združenie pri CVČ Domino
/ Mažoretky Bambuľky, SRRZ - Rodičovské združenie pri CVČ Domino /Nitra, moje mesto,
SRRZ - Rodičovské združenie pri MŠ Nábrežie mládeže, SRRZ - Rodičovské združenie pri ZUŠ
J. Rosinského v Nitre / Nitrianska lutna 2017, Spojená katolícka škola Nitra / Zakopaný meč
pod Zoborom, Spoločnosť L. Novomeského,
Klub Nitra / Novomeského Nitra 2017,
Súkromné konzervatórium / "Dom Bernardy Alby", Šťastné deti, o.z. / Ahoj Kamarát,
Tanečný súbor EIJA DANCE, o.z. / činnosť TS Eija Dance, Tradícia - Združenie priateľov
kultúrnych tradícií Dražoviec / Sviatok nového chleba, UKF v Nitre / "D.G. Abrahamson, R.
Lewis, A. P. Tecson : Jazzové pašie", UKF v Nitre / Kultúrny a komunikačný aspekt
kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda na Slovensku a v Európe, Združenie mariánskej
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mládeže / Letný tábor 2017.
V cieľovej oblasti: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana a šírenie
kultúrnych hodnôt – nad 2000 Euro predkladatelia podali 29 projektov a z toho bolo
podporených týchto 21 projektov: Akadémia tanca / Tanec je naša vášeň, Asociácia
Divadelná Nitra / Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2017, Ber Cash, s.r.o. /
Svätourbanské zoborské slávnosti 2017, Centrum pre rodinu - Nitra / "Aby deti otca mali,
aby mali mamu" Deň rodiny 2017, Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Mária Rázusová Martáková: JÁNOŠÍK, Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Miroslav Válek - Jan z Přítmí : ŽLTÝM
VČELÁM ŽLTÉ VLASY, Ekotopfilm, s.r.o. - TUR / MFF Ekotopfilm - Envirofilm 2017, Homo
Nitriensis - nitrianska humanitná spoločnosť / Krojová zábava, prehliadka krojov, Ing. M.
Štepánek M´ART PRINT / Medzičas...Karol Félix v Nitrianskej synagóge, Národné
poľnohospodárske a potravinárske centrum VÚŽV Nitra / Agrofilm - 33.ročník
medzinárodného filmového festivalu, Nitrianska kráľovská vínna cesta - Združenie
ekologického cestovného ruchu, Podzoborské vinobranie, Priatelia Starého divadla /
Nitránska verklikáreň, Priatelia vyrovnanej harmónie - CLOSE HARMONY FRIENDS / Účasť
na podujatí Festival Coral de Medellín José María Bravo Márquez, Profesionálnoamatérske divadelné spoločenstvo "Le Mon" / František Perger - Život so scénou, Slavica,
o.z. / Slavica Festival 2017, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre / Nitrianske
univerzitné dni 2017, Spevácky zbor Nitria / zabezpečenie činnosti zboru, reprezentácia
mesta, Spolok slovenských spisovateľov, Nitrianska odbočka pri FF UKF v Nitre / Almanach
Nitra , Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre / Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás,
Umelecká spoločnosť TAMBORES / drumpoint Slovakia 2017, Zoborský skrášľovací spolok /
Zážitková expozícia histórie kláštorov na Zobore.
Ďakujeme všetkým predkladateľom a úspešným želáme invenciu pri realizovaní ich
projektov.
Jozef Trandžík, predseda KKCRaZV

NEWSLETTER MESTA NITRY 5/2017

Strana 7

Zisťovanie údajov od 1. februára
do 30.apríla 2017
Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovania údajov pre štatistiku rodinných účtov.
V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2017. V období od
1. februára do 30. apríla 2017 navštívi vybrané domácnosti pracovník, ktorý je poverený
funkciou opytovateľa a je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky zistené
informácie budú anonymné, podrobnejšie informácie sú zverejnené na www.susr.sk alebo
si ich môžete zistiť telefonicky na t. č. 037/ 77 52263, Ing. V. Kamenická.

V klientskom centre nájdete už aj
pracovníkov útvaru hlavného
architekta
Od 1. februára 2017 je Klientske centrum služieb v budove Mestského úradu v Nitre
rozšírené aj o pracovisko útvaru hlavného architekta, ktoré vybavíte v boxe č.7.
V Klientskom centre sú i ďalšie pracoviská. V podateľni sú overované podpisy a listiny
a prijímané listové zásielky, rôzne tlačivá a žiadosti pre útvary úradu.
Na matrike sú vyhotovované potrebné matričné doklady, na referáte evidencie
obyvateľstva a domov je spracovávaná agenda súvisiaca so zákonom o hlásení pobytu
občanov SR i agenda s číslovaním domov ako aj spracovaním rodných, sobášnych
a úmrtných listov. V rámci stavebného úradu sú poskytované tlačivá žiadostí a návrhov ku
konaniam vedeným podľa stavebného zákona.
V boxe oddelenia komunálnych činností a životného prostredia sú je to poskytovanie
tlačív týkajúcich sa odboru, ale príjem žiadostí na vydanie parkovacej karty. K dispozícii sú
tiež služby sociálneho odboru a oddelenia miestnych poplatkov a daní i ďalších služieb,
ktoré sú kompletne zverejnené na www.nitra.sk
Príjem všetkých platieb je v pokladni, klientske centrum služieb je otvorené počas
nasledovných úradných hodín – pondelok, utorok a štvrtok od 8.00 h do 15.00 h, v stredu
od 8.00 h do 16.45 h a v piatok od 8.00 h do 13.45 h. (J)
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POZVÁNKY
Janíkovská zabíjačka
Miestny odbor Matice slovenskej Nitra-Janíkovce pod záštitou Anny Šmehilovej
a Štefana Štefeka, poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre, vás pozývajú na
Janíkovskú zabíjačku.
Podujatie sa koná v sobotu 11. februára od 9.00 do 21.00 hod. v Kultúrnospoločenskom centre v Janíkovciach na Hlavnej ulici.
Program:
9.00 – 17.00 Ukážky spracovania zabíjačkových výrobkov
9.00 – 21.00 Možnosť zakúpiť si za zabíjačkové výrobky
17.00 – 21.00 Ochutnávka tradičných zabíjačkových špecialít
v Kultúrno-spoločenskom centre, zahrá nám ľudová hudba ZOBOR
príďte spolu s rodinou zažiť ako voľakedy prebiehala v Janíkovciach zabíjačka a ako sa
pripravovali tradičné zabíjačkové dobroty. Tešíme sa na vás.

Fašiangová zabíjačka
na Klokočine
VMČ č. 4 Klokočina a mesto Nitra vás pozývajú na Fašiangovú zabíjačku na Klokočinu.
KDE? Miesto konania Klokočinského jarmoku.
KEDY? 18. 2. 2017 od 9.30 hod.
Príďte ochutnať kapustnicu a zakúpiť si zabíjačkové výrobky.
O zábavu sa postarajú DJ a Heligonkári.
Teší sa na vás VMČ č. 4.
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Valentínsky tanečný večer
pre seniorov
VMČ č.4 a mesto Nitra Vás pozývajú na Valentínsky tanečný večer pre seniorov
a osamelých, ktorý sa uskutoční 17. 2. 2017 v Dome Matice slovenskej v čase od 18.00 –
24.00 hod.

Nitrianske fašiangy budú v sobotu
25.februára, sprievod prejde po
pešej zóne o 16.hodine
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Fašiangový jarmok a bohatý kultúrny program budú aj tohto roku súčasťou Nitrianskych
fašiangov, ktoré sa uskutočnia na Svätoplukovom námestí v sobotu 25. februára. Už od 10. h sa
začne Fašiangový jarmok. Svoje výrobky tu budú prezentovať a predávať ľudovo-umeleckí
remeselníci z celého Slovenska.
Návštevníci budú môcť ochutnať zabíjačkové špeciality a tradičné fašiangové dobroty.
O navodenie výbornej atmosféry sa postarajú skupiny LOJZO a Vrbovskí víťazi, ktorí sú typickí
netradičnými hudobnými nástrojmi. Organizátori vyzývajú ľudí, aby si priniesli na námestie
hrebene, pokrývky na hrnce a iné zvláštne hudobné nástroje s pomocou ktorých zahrajú dobre
známu pieseň Pec nám spadla.
Súčasťou jarmoku bude gazdovský dvor Detskej farmy Humanita s domácimi zvieratkami.
Záujemcovia sa môžu zadarmo povoziť po pešej zóne na bričke ťahanej koníkom. Okrem toho
môžu ľudia získať počas podujatia hodnotné vecné ceny od Raiffeisen banky. Je možné, že
fašiangovú zabíjačku spestrí svojou účasťou aj amatérsky kuchár Vilo Habo, známy z Jojkárskej
kulinárskej súťaže Moja mama varí lepšie ako tvoja.
Veselý fašiangový sprievod vykročí na pešiu zónu o 16. hodine. Organizátori vyzývajú:
„Zamaskujte sa aj vy a pridajte sa k chodúliarom, folklórnym skupinám, bubeníkom a najrôznejším
maškarám vo veľkom nitrianskom fašiangovom sprievode!“ Fašiangové popoludnie vyvrcholí
pochovávaním basy a ukážkami slovenských fašiangových zvykov. Sprievodné fašiangové
podujatia sa uskutočnia aj v mestských častiach. Na fašiangový karneval v CVČ sa môžu deti tešiť
v nedeľu 12. februára.
(SY)

Fašiangové potulky uličkami
Dolného a Horného mesta
Súčasťou fašiangov budú oslavy Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu. Mesto
Nitra pri tejto príležitosti pripravilo pre všetkých Nitranov aj návštevníkov nášho krásneho
mesta bezplatnú prehliadku s výkladom odborného sprievodcu. Na fašiangové potulky
uličkami Dolného a Horného mesta sa pôjde v sobotu 25. februára o 13.00 h spred NISYSu. Záujemcovia sa na prehliadku musia vopred prihlásiť v NISYS-e na tel. č. 037/ 7410 906,
16 186 alebo na info@nitra.sk.
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Do stánkov spoločnosti Mediaprint Kapa v Nitre, ktoré sú aj v nákupných centrách MLYNY, NCENTRO a MAX, sa v týchto dňoch dostalo februárové číslo časopisu Nitra, kde si môžete
prečítať tieto články:
-

rozhovor s primátorom Nitry Jozefom Dvončom – Investícia Jaguar Land Rover je najväčšia
v strednej Európe
rozhovor s vynálezcom aeromobilu Štefanom Kleinom
Otvorili novú pobočku Krajskej knižnice v Kultúrnom centre na Zobore
V Nitre sa rozšíri kamerový systém
Sobášny rekord padol v septembri
Narodilo sa skoro dvetisíc detí, väčšinou Jakubovia a Niny
Ulica, po ktorej kráčaš – Skalná ulica
Menoslov 75-ročných, 80-ročných, 85-ročných a starších Nitranov, ktorí oslávia svoje
narodeniny vo februári tohto roku
Zoznam zosnulých Nitranov, ktorí navždy odišli v decembri 2016
Zoznam zosobášených párov z decembra 2016 a začiatku januára 2017

Súčasťou časopisu je KAM ZA KULTÚROU V NITRE - kompletný prehľad programov v nitrianskych
kinách, divadlách, Krajskom osvetovom stredisku, v Trafačke, v Dome Matice slovenskej, termíny
výstav na výstavisku AGROKOMPLEX a inde. Súčasťou programovej skladačky je tiež prehľad
o pobožnostiach v jednotlivých nitrianskych kostoloch, kaplnkách a kláštoroch.
V prípade záujmu o predplatné časopisu kontaktujte útvar propagácie, referát redakcie a propagácie
synakova@msunitra.sk, č. t. 037/ 65 02 386. Výška predplatného na jeden rok je 4,40 €. Časopis vám príde
poštou do poštovej schránky.
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Pomôžte nám vyhrať detské ihrisko
- hlasujte za „Žihadielko“
Mesto Nitra vyzýva občanov na spoluúčasť pri hlasovaní o získanie detského ihriska na Bajkalskej ulici na
Chrenovej (za Lídlom). Hlasovanie o detské ihriská bude trvať až do 28. februára 2017.
Kliknite si na link a hlasujte: https://zihadielko.lidl.sk/
Mesto Nitra ďakuje všetkým, čo sa do hlasovania zapoja.
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Stránkové hodiny Mestského úradu v Nitre:
Pondelok, utorok, štvrtok: 8.00 – 15.00 hod.
Streda: 8.00 – 16.45 hod.
Piatok: 8.00 – 13.45 hod.
Sobota – iba podateľňa: 8.00 – 12.00 hod.

Pokladnica Mestského úradu v Nitre
Pondelok, utorok, štvrtok: 8.00 – 15.00 hod.
Streda: 8.00 – 16.45 hod.
Piatok: 8.00 – 13.30 hod.
Sobota: 8.00 – 12.00 hod.

Plán tradičných podujatí na rok 2017
27. 1.
21. 2.
25. 2.
16. 3. - 6. 4.
30. 3.
7. 4.
9. 4.
30. 4. - 28. 5.
Apríl - máj
7. 5.
13. - 14. 5.
19. 5.
20. 5.
26. - 28. 5.
28. 5.
1. - 4. 6.
2. - 3. 6.
2. 6. - 10. 9.

Mestský reprezentačný ples
Svetový deň turistických sprievodcov
Nitrianske fašiangy (18.ročník)
44. Nitrianska hudobná jar
Spomienková slávnosť – 72. výročie oslobodenia Nitry
Čermáňske červené
Sviatky jari
Medzinárodný organový festival Ars organi (10.ročník)
Nitrianske univerzitné dni
Spomienková slávnosť – Ukončenie II. svetovej vojny
Deň matiek
Welcome Summer
Noc múzeí a galérií
Svätourbanské zoborské slávnosti
Jesus Christ Superstar
Drumpoint Slovakia 2017 – Medzinárodný festival bubnov a perkusií
Festival chutí Nitrianskeho kraja
Nitrianske kultúrne leto
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3. 6.
4. 6.
6. - 9. 6.
9. 6.
11. 6. - 2. 7.
24. 6.
25. 6.
4.-5. 7.
18. - 20. 8.
26. 8.
1.-3. 9.
9. 9.
10. 9.
september
22. - 27. 9.
2. - 6. 10.
5. - 26. 10.
október
16. 11.
1. - 22. 12.
3. 12. 2017
31. 12. 2017

Alexandrovci na Amfiteátri
Medzinárodný deň detí
Festival Stretnutie, setkání, spotkanie, találkozás (19.ročník)
Noc kostolov
Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra (27.ročník)
Elán na Amfiteátri
Piknik pri Dražovskom kostolíku
Nitra, milá Nitra... Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti
Chrenovské stánky – Dožinkové slávnosti (11.ročník)
Janíkovský ohnivák (11.ročník)
Klokočinský jarmok (16.ročník)
Burčiakové slávnosti
Podzoborské vinobranie (13.ročník)
Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Divadelná Nitra (26.ročník)
Agrofilm (33.ročník)
Nitrianska hudobná jeseň (12.ročník)
Mesiac úcty k starším
Slávnostné zhromaždenie k 17.novembru
Vianočná Nitra
Mikuláš 2017
Silvester 2017

Newsletter mesta Nitry č. 5/2017. Vyšiel 9. 2. 2017. Vydalo Mesto Nitra - Útvar propagácie a cestovného
ruchu, referát redakcie a propagácie, Mestský úrad v Nitre. Editorka: Ľudmila Synaková
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