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Súhrn výšky požadovaných a odsúhlasených príspevkov na dotáciu 
 

Mesto Komárno vo svojom rozpočte na rok 2018 schválilo 10 000 eur na financovanie projektov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality 
života, životného prostredia a ochrana našich prírodných hodnôt na základe VZN č.12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta 
Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015 a  
č. 11/2017. 
 
 
V nasledujúcej tabuľke je uvedený súhrn výšky požadovaných a odsúhlasených príspevkov v roku 2018 
 

Por. č. Žiadateľ dotácie Účel dotácie 
Výška 

požadovaného 
príspevku 

Výška 
odsúhlaseného 

príspevku 

Uznesenie 
číslo 

1. Rímskokatolícku cirkev, Farnosť 
Komárno 

Cieľom projektu je revitalizácia parku 
Panny Márie Lurdskej v areály Všeobecnej 
nemocnice Komárno. Vykoná sa výsadba 
novej zelene za účelom skrášlenia parku.  
V prvej etape sa vysadia okolo 
navrhovaného chodníka kríky, 
tmavozelený tis – taxus baccata.  
 

1 000,- 1 000,- 1753/2018 
z 22.03.2018 

2. 

Združenie maďarských rodičov na 
Slovensku - Základná škola na 

ulici Eötvösa s vyučovacím 
jazykom maďarským Komárno 

Cieľom projektu je dokončenie pravej časti 
parku pri hlavnom vchode školy. Dokončí 
sa pravá časť parku pri hlavnom vchode 
školy. Realizuje sa stupňovité vytvorenie 
terénu pomocou palisád a obrubníkov 
a následne založenie trávnika výsevom. 
 

1 000,- 1 000,- 1754/2018 
z 22.03.2018 
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3. Bastion Comorra nezisková 
organizácia v Komárne 

Cieľom projektu je očistiť Baštu II od 
inváznych druhov rastlín.  Nakúpi sa 
materiálovo – technické vybavenie, 
zamerané na komplexnú očistu Bašty II 
a jej následnú starostlivosť. 
 

1 000,- 1 000,- 1755/2018 
z 22.03.2018 

4. 

Združenie maďarských rodičov na 
Slovensku – Základná škola Móra 

Jókaiho s vyučovacím jazykom 
maďarským Komárno 

Cieľom projektu je skrášliť a zlepšiť 
školský dvor základnej školy plošnou 
úpravou terénu, výsadbou rastlín 
a založením trávnika. 
 

1 000,- 1 000,- 1756/2018 
z 22.03.2018 

5. Spoločenstvo vlastníkov bytov 
SVB Železničná 679  

Cieľom projektu je vytvoriť usporiadané 
prostredie okolo bytového domu výsadbou 
živého plotu z vtáčieho zobu, vysypaním 
mulčovacej kôri a osadením záhradných 
obrubníkov 

1 000,- 1 000,- 1914/2018 
z 21.06.2018 

6. Human Health Institute n.o. 

Cieľom verejnoprospešného podujatia je 
vedenie a vytváranie správnych postojov a 
správania sa k ŽP, na prevenciu pred 
znečisťovaním a poškodzovaním ŽP a na 
prevenciu zdravia obyvateľstva. 
Účelom dotácie je nákup stanu pre 
prezentácie na verejnoprospešné 
podujatia. 

1 000,- 1 000,- 1915/2018 
z 21.06.2018 

7. 
Rodičovské združenie pri 

Materskej škole na Ul. mieru v 
Komárne 

Cieľom 2. etapy projektu je pokračovanie v 
skrášľovaní a obnove životného prostredia 
školského dvora materskej školy 
vysadením tují, ozdobných kríkov a 
listnatých stromov. 

1 000,- 1 000,- 1916/2018 
z 21.06.2018 
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8. Cirkevná spojená škola 
MARIANUM 

Cieľom projektu je skvalitňovanie 
životného prostredia v školskom dvore 
vykonaním terénnych úprav, zasadením 
listnatých stromov a okrasných krov. 

910,- 910,- 1917/2018 
z 21.06.2018 

9. Rodičovské združenie pri 
Základnej škole Rozmarínová ul. 1 

Cieľom projektu je vybudovanie tunelov z 
vŕbového prútia, ktoré budú slúžiť ako 
odpočinková zóna pre žiakov školy. 

455,- 455,- 1918/2018 
z 21.06.2018 

Spolu 
 
 

 

 
8 365,- 8 365,-  

                   
 
Žiadosti o finančnú dotáciu musia byť podané do 15. mája 2018 podľa § 4 ods. 2  VZN č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta 
Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015 a  
č. 11/2017. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú predkladané na ďalšie prerokovanie. 
 
Aktualizované dňa 03.07.2018 
Vypracovala: Ing. Pálinkásová Annamária 
Oddelenie životného prostredia, projektového manažmentu a verejného obstarávania 
 


