
MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO 
ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A ŠPORTU 

Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok 
Námestie generála Klapku 7, 945 01  Komárno 

 
 

Súhrn výšky požadovaných a odsúhlasených príspevkov  na dotáciu 
 
Mesto Komárno v rozpočte na rok 2016 na základe VZN č.11/2015  schválilo 10 000 eur  na financovanie projektov, ktorých zámerom je tvorba, 
rozvoj a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta. 
 
Súhrn výšky požadovaných a odsúhlasených príspevkov  v roku 2016 
 

Por. 
č. Žiadate ľ dotácie Ú čel dotácie 

Výška 
požadovaného 

príspevku 

Výška 
odsúhlasenéh
o príspevku 

1. Komárňanský okrášľovací spolok, 
o.z., Komárno 

Honoráre účinkujúcich v projekte 
 „Komárňanské leto – komáromi nyár“. 2.000,- € 2.000,- € 

2. Collavino production s.r.o., 
Komárno 

Honoráre sprievodcov, propagačné materiály a publicita 
v rámci projektu „Národné matičné dni“. 2.000,- € 2.000,- € 

3. Židovská náboženská obec, 
Komárno 

Vytvorenie špeciálnej mapy pre turistov ohľadne 
židovských pamiatok v rámcu projektu 

 „Židovské kultúrne dedičstvo v Komárne“. 
1.000,- € 1.000,- € 

4. Komárno a okolie n.f  
 

Čiastkové zabezpečenie hlavnej ceny 
X. Medzinárodnej operetnej speváckej súťaže 

 Franza Lehára. 
1.500,- € 1.500,- € 

5. Alternatíva s.r.o Maľba fasády budovy na Nádvorí Európy v Komárne 2000,- € 0,- 

6. Egomotion s.r.o Natočenie a odvysielanie filmu „Cyklopotulky” 1.000,- € 1.000,- € 

 
 
 



MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO 
ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A ŠPORTU 

Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok 
Námestie generála Klapku 7, 945 01  Komárno 

 
A kérelmezett és jóváhagyott pénzügyi támogatásokka l kapcsolatos kérelmek összegzése 

 
Észak – Komárom város a 2016 évi költségvetésben a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében 10 000 eur-ot   hagyott jóvá   olyan projektek 

támogatására, melyek célja  a komáromi idegenforgalom fejlesztése és támogatása a kulturális és szellemi  értékek létrehozása, fejlesztése, 
védelme, felújítása és bemutatása  segítségével 

 
 
A 2016. évben benyújtott és jóváhagyott kérelmek: 
 

Sorsz
ám Kérelmez ő A támogatás célja Kérelmezett 

támogatás 
Megítélt 

támogatás 

1. Komáromi Városszépítő 
Egyesület, p.t., Komárom 

A „Komárňanské leto – komáromi nyár“ 
rendezvénysorozat fellépőinek honoráriuma 2.000,- € 2.000,- € 

2. Collavino productionk.f.t.., 
Komárno 

A „Národné matičné dni“ – Nemzeti Matica Napok“ 
idegenvezetők honoráriuma, propagációs anyagok és 

publicitás bebiztosítása. 
2.000,- € 2.000,- € 

3. Zsidó Hitközség, Komárom 
A komáromi zsidó emlékeket bemutató térkép kiadása a 

  „Zsidó kulturális örökség Komáromban“ 
 c.  projekt keretein belül. 

1.000,- € 1.000,- € 

4. Alternatíva, k.f. t. Az Európa udvaron található falfestmény elkészítése 2.000,- € 0,- 

5. Komárom és vidéke, n.a. „A X. Nemzetközi Lehár Ferenc Énekverseny” 
fődíjának részleges bebiztosítása 1.500,- € 1.500,- € 

6. Egomotion s.r.o A „Cyklopotulky” c. filmsorozat 
komáromi adásának elkészítése 1.000,- € 1.000,- € 

 
 


