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Súhrn výšky požadovaných a odsúhlasených príspevkov na dotáciu 
 
 
Mesto Komárno v rozpočte na rok 2016 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. 
 
 
V nasledujúcej tabuľke je uvedený súhrn výšky požadovaných a odsúhlasených príspevkov v roku 2016 
 

Por. č. Žiadateľ dotácie Účel dotácie 
Výška 

požadovaného 
príspevku 

Výška 
odsúhlaseného 

príspevku 

1. Rodičovské združenie pri Materskej 
škole, Ul. mieru Komárno 

Skrášlenie a obnova životného prostredia 
školského dvora materskej školy, prostredníctvom 

Záhradného centra Rumcajs Komárno. 
1 470,- 1 470,- 

2. Human Health Institute n.o. so sídlom 
Chotín 

Projekt zameraný na prevenciu a podporu zdravia 
obyvateľov na území mesta Komárno, formou 

súťaže a prezentácie v nutričnom stane na tému 
„Spoznaj chute zdravej výživy – ako chutí ovocie 

a zelenina“. 

2 000,- neschválené 

3. Spojená cirkevná škola MARIANUM 
s VJM Komárno 

Revitalizácia školského dvora na dvoch lokalitách 
(ulica Rozmarínova č.2 a ulica Palatínova 47-

škôlka) prostredníctvom záhradného centra Attila 
Marosi – New Garden Kolárovo 

1 400,- 1 400,- 

4. Židovská náboženská obec v Komárne 

Cieľom projektu s názvom „Údržba zelene 
židovského cintorína v Komárne“ je údržba verejnej 
zelene a odstraňovanie inváznych druhov rastlín. 
V areály cintorína by sa umiestnili odpadové koše 

a lavičky.  

2 000,- 2 000,- 



5. Rodičovské združenie pri Základnej 
škole, Ul. pohraničná Komárno 

Cieľom projektu s názvom „Krajší dvor kde sa 
hráme, učíme, relaxujeme“ je úprava 

nebezpečného betónového podkladu školského 
dvora a jeho premena na oddychovo-relaxačný 

priestor plný zelene a kvetov 

1 260,- 1 260,- 

6. 
SVB – TRIO, spoločnosť vlastníkov 
bytových a nebytových priestorov 

I.Madácha 2-4-6, Komárno 

Cieľom projektu s názvom „Kvalitné životné 
prostredie – úprava zelenej plochy okolo domu“ je 

celková úprava zemných plôch hraničiacich 
s bytovým domom na Ul. I.Madácha 2792/2-4-6 v 

Komárne 

2 000,- 2 000,- 

 
7.  

Občianske združenie Franza Lehára, 
n.o. 

 
 

Cieľom projektu s názvom „Postavenie pamätnej 
tabule a obnova hrobového miesta predkov Franza 

Lehára z matkinej strany“ je vhodné obnovenie 
hrobového miesta a jeho okolia predkov 

svetoznámeho rodáka nášho mesta, ktoré miesto 
je štátom chránené  

800,- 800,- 

Spolu               10 930,-  8 930,- 
 
 
Žiadosti o finančnú dotáciu museli byť podané do 30. septembra 2016 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. Žiadosti podané po tomto termíne neboli predkladané na ďalšie prerokovanie. 
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