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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Uznesenie č.__/2022 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. Záverečnú správu o prihláške mesta Žilina do projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026. 
 
 
Dôvodová správa 
Informatívna správa sa predkladá na základe schváleného uznesenia č. 7/2021 v znení: 
 

Uznesenie č. 7/2021 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I.  berie na vedomie 
 

1. Informatívnu správu o prihláške mesta Žilina do projektu Európske hlavné 
mesto kultúry 2026, 

 
II. schvaľuje 

 
1. mimoriadny vklad do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra na 

zabezpečenie procesov súvisiacich s prípravou Prihlášky mesta Žilina a 
podporných aktivít a dokumentov do 2. kola Výzvy na predkladanie prihlášok do 
akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike na rok 2026“ 
vo výške 220 000,-€, 

 
III. žiada 

  
1. vecne príslušný odbor mestského úradu v spolupráci s Oblastnou organizáciou 

cestovného ruchu Malá Fatra o predloženie informatívnej správy a vyúčtovania 
finančných prostriedkov na prípravu Prihlášky a podporných aktivít a 
dokumentov do 28.2.2022.  

 
Mesto Žilina kandidovalo na Európske hlavné mesto kultúry 2026 spolu s partnerskými mestami 
Frýdek-Místek a Bielsko-Biala ako aj s podporou stovky miest a obcí Žilinského kraja, s podporou 
Žilinského samosprávneho kraja, Sliezskeho vojvodstva a Moravskoslezského kraja. Finálny projekt pre 
druhé kolo súťaže s názvom Okno príležitostí (angl. Window of opportunities) je k dispozícii na 
nasledujúcom linku: https://zilina2026.eu/wp-content/uploads/2021/12/BidBookSKfinal.pdf 
 
Rozhodnutím medzinárodnej poroty zo dňa 10.12.2021 bolo z troch kandidujúcich miest vybraté ako 
víťazné mesto Trenčín. Vzhľadom na vyššie uvedené predkladáme informatívnu správu a vyúčtovanie 
poskytnutých finančných prostriedkov. 
 
Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: Komisia odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí zobrať na vedomie. 
Stanovisko finančnej a majetkovej komisie: Finančná a majetková komisia odporúča MZ zobrať na 
vedomie. 

https://zilina2026.eu/wp-content/uploads/2021/12/BidBookSKfinal.pdf


 
 

Materiál 
Záverečná správa o prihláške mesta Žilina do projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026 - 
Komentár k vyúčtovaniu 
 
Uznesením č. 9/2021, ktorým bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 1/2021 bola pre prípravu 
prihlášky alokovaná suma 220 000,-€. Následne bola v priebehu roka schválením rozpočtovej zmeny č. 
8/2021 táto suma navýšená o 25 000,-€ na konečnú sumu 245 000,-€. V nasledujúcej tabuľke sú 
uvedené po kategóriách výdavky na jednotlivé činnosti. Jedná sa o celkové náklady vrátane miezd, 
odvodov, administratívnych nákladov, cestovného, marketingových a iných nákladov. Všetky 
dokumenty, ktoré podliehajú zverejneniu sú dostupné na stránke: 
https://www.regionmalafatra.sk 
 
Vyúčtovanie 

Rozpočet 02/2021 - 
12/2021 

  

Oblasť Položka ČERPANÉ 

Mzdové náklady Koordinátor projektu 26989.25 

 Programový manažér - 2. pilier 23562.48 

 Koordinátori investičnej prípravy (2 čiastočné úväzky) 11910.25 

 Administratívny asistent 977.45 

 Projektový manažér – všeobecná agenda  8998.38 

 Programový manažér - 3. pilier 10376.52 

 Projektový a office manažér 18688.96 

 Koordinátori cezhraničnej spolupráce (2 čiastočné úväzky) 12361.8 

 Programový manažér - 1. pilier 4116.12 

 Špecialista komunikácie a marketingu 10018.24 

 Sociálne média asistent  1469.41 

 Grafik 3029.02 

 Produkčný manažér 8469.82 

  140 968  

Služby 
Nastavenie spolupráce aktérov cestovného ruchu pri príprave 
turistickej stratégie Žilina Beskydy 

4350 

 Web stránka 885 

 Konzultácie pri výberových konaniach na pracovné pozície 398.4 

 Služby copy-writingu 125 

 Preklady, tlmočenie na medzinárodných stretnutiach 1928.2 

 ICT – online aplikácie a mobilné služby 1609.24 

 Upratovanie kancelárií Horný Val 900 

 Spracovanie miezd (PL)  

  10195.84 



 
 

Cestovné Zahraničné cesty PL/CZ vrátane ciest cezhraničných zamestnancov 2349.2 

 Cestovné SK región 519.92 

  2869.12 

Komunikácia a 
marketing 

Online kampaň (soc. médiá + online reklamy), inzercie a nájom 
reklamných plôch 

1273.97 

 Tlač 2966.59 

 Produkcia videí 2065 

  6305.56 

Rozvoj programu 
a projektov 

Workshopy / pracovné skupiny pre projekty (slovenskí + zahraniční 
experti)  

4932.59 

 Produkcia výstavy 485 

  5417.59 

Eventy a 
participácia 

Ubytovanie, strava, cestovné, tlmočenie - Akcelerátor Beskydy 2021 3051.87 

 Organizačné zabezpečenie konferencie Beskydy 2021 4126 

 Občerstvenie na podujatia 246.38 

 Komunitné mapovanie v mestských častiach (tlač/rozvoz a zber 
dotazníkov, občerstvenie, prenájom priestorov) 

403.59 

 Mestské zásahy – tlač a inštalácia výstavy 2085.37 

 Výroba a inštalácia výstavy Okno príležitostí v Rosenfeldovom paláci 1280 

  11193.21 

Kultúrna stratégia Prieskum verejnej mienky 4788 

 Služby – konzultácia kultúrnej stratégie, moderovanie stretnutí, 
metodológia, zber a spracovanie dát, focus skupiny 

4099.28 

 Editor kultúrnej stratégie 1500 

  10387.28 

Bid-book a 
prezentácia 

Proofreading textov  2997.2 

 Grafické práce 3500 

 Hlavný redaktor, editor, korektúry 3500 

 Preklady textov a bid-booku 3802.05 

 Fotografické služby 675 

 Tlač Bid-book 50ks  2049.6 

 Externí členovia prezentačného tímu - honorár 664 

 Expertné konzultácie – prezentácia pred porotou  900 

 
Organizácia návštevy poroty v ZA (scenár, cestovné v regióne, 
aktivity, občerstvenie, honoráre účastníci, prenájom priestorov, 
produkčné zabezpečenie) 

3282.1 



 
 

 Služby v rámci prezentácie pred porotou – ubytovanie, scenár, video 
grafika 

2631.9 

  24001.85 

Iné Kancelárske potreby, poštovné, administratívne náklady 781.14 

 Nákup techniky - reproduktor/mikrofón, projektor 180.9 

 Členský príspevok do Krajskej organizácie cestovného ruchu 22500 

  23462.04 

Celkom  234 800  

 


