Čerpanie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby a ochrany
životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno

Schválený rozpočet na rok 2015 – podpora projektov na ochranu zdravia a životného
prostredia – 10 000,- Eur (maximálna výška finančnej dotácie na jeden projekt – 2000,- Eur)

Výdavky z rozpočtu mesta na podporu projektov na ochranu zdravia a ŽP v eurách
P.č.

Názov

Účel dotácie - žiadosť

1.

Zápasnícky klub
SPARTACUS
Komárno, Hradná 22
945 01 Komárno

2.

Základná škola Ul.
pohraničná
Ul. pohraničná 9
945 01 Komárno

3.

K&K Múzeum Bašta
VII s.r.o.
Topoľová ul. 2926/1
945 01 Komárno

4.

C.B.C.G., spol. s.r.o.
Komárno
Palatínova 48
945 01 Komárno

Výmena nefunkčných kovových
okien na telocvični – za účelom
zabezpečenia vetrania
miestnosti, hospodárnejšieho
využitia tepelnej energie
Zabezpečenie nákupu
laboratórneho zariadenia na
meranie kvality vody, zeminy
pre výsadbu, náradia na
výsadbu zelene a pri úprave
okolia
Rekultivácia a zlepšenie
životného prostredia okolia
Bašty VII – vyčistenie, odvoz
odpadu a úprava terénu
(odstránenie náletového
porastu)
Ochrana prírodných hodnôt –
na úpravu a zlepšenie ŽP na
Palatínovej ulici – úprava
mestskej časti – zanedbanej
plochy, pred
plynovoregulačnou stanicou.

celkový
rozpočet
projektu

výška
spoluúčasti

Výška
dotácie

2969

969

2000

1212,86

372,86

840

3300,40

1300,40

2000

3108

1148

1960

Mesto Komárno v rozpočte na rok 2015 vyhradilo 10 tisíc Eur na financovanie
žiadostí, ktorého cieľom bolo zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana našich
prírodných hodnôt. Celková alokácia bola 10 000 Eur, z čoho na jeden projekt bola
vyhradená maximálna suma 2000 Eur. Z tejto sumy uchádzač musel preukázať aspoň 30
percent ako vlastné zdroje.
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 príslušných komisii pracujúcich pri mestskom zastupiteľstve.
Žiadosti bolo možné podávať až do vyčerpania finančného limitu. Dotácia ktorá sa
vyčerpala za rok 2015 predstavuje sumu 6800 Eur. Výzva na čerpanie finančnej dotácie bola
zverejnená na webstránke mesta dňa 11.8.2015. Vzhľadom na krátky časový limit na
spracovanie, odsúhlasenie a realizáciu projektov bolo nemožné vyčerpať celý finančný limit.

