
Výdavky z rozpo čtu mesta 
 na ochranu a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkov ých miest a chránených hrobov  
 
 
 
Mesto Komárno v rozpočte na rok 2017 vyhradilo finančnú čiastku vo výške 10 tisíc Eur na 
podporu projektov s účelom ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest 
a chránených hrobov území mesta Komárno. 
Vo VZN 12/2016 na jeden projekt bola určená maximálna výška podpory 2000 Eur.  
 
Výdavky z rozpočtu mesta na podporu projektov na ochranu a obnovy kultúrnych pamiatok, 
pamiatkových miest a chránených hrobov v eurách: 

P.č. Názov Účel dotácie - žiados ť 

celkový 
rozpo čet 
projektu     
v EUR 

výška 
spoluú časti 

v EUR 

Výška 
dotácie   
v Mesta 

Komárno 
v EUR 

1.  Židovská náboženská obec 
Eötvösa 15 
945 01 Komárno 

Obnova pamätníka Holokaustu 
a ostatných chránených hrobov 
na židovskom cintoríne 
v Komárne – Ulica Zlatého 
muža 1, Komárno. 

2.900,- 900,- 2.000,- 

2.  Klub Extrémnych športov Komárno 
S. Takátsa 1684/19 
945 01 Komárno 

Obnovu chránených hrobov 
Gábora Papa (1827 – 1895) 
a Jánosa Tubu (1855 – 1921) 
v reformovanom cintoríne v 
Komárne 

2.750- 750,- 1.333,- 

3.  O.z.N.N.G.–Nádej Novej Generáci 
S. Takátsa 1684/19 
945 01, Komárno 

 

Obnova chránených hrobov 
v meste Komárno – hrob 
Ľudovíta Jaroslava Šuleka 
a hrob Alsó-szopori Nagy Pál“ 

2.910,- 750,- 1.333,- 

4.  O.z. Welfare 
Ružová 3030/5 
945 01 Komárno 
 

Obnovu chránených hrobov 
Gábora Molnára (1804 – 1874) 
a Gábora Orbána (1793 – 1866) 
v evanjelickom cintoríne v 
Komárne 

2.790,- 790,- 1.333,- 

 SPOLU 5.999 

Žiadosť o dotáciu mohli podať právnické osoby, občianske združenia aj podnikateľské 
subjekty pôsobiace na území mesta Komárno. Žiadatelia museli mať vysporiadané všetky svoje 
záväzky voči mestu ako aj voči právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto. Podané žiadosti 
boli mestským zastupiteľstvom schválené priebežne na základe odporučenia žiadostí komisie pre 
medzinárodné vzťahy a cestovný ruch. 

Žiadosti bolo možné podávať do vyčerpania finančného určeného finančného limitu. Celková 
suma pridelených FP za rok 2017 predstavuje 5.999,- Eur. Mestské zastupiteľstvo neodsúhlasilo dva 
projekty.  

 
 


