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Súhrn výšky požadovaných a odsúhlasených príspevkov na dotáciu 

 
 
Mesto Komárno v rozpočte na rok 2017 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 2017 
 

Por. č. Žiadateľ dotácie Účel dotácie 
Výška 

požadovaného 
príspevku 

Výška 
odsúhlaseného 

príspevku 

1. Židovská náboženská obec v Komárne 

Cieľom tohto projektu je vytvorenie nového 
zeleného priestoru a skvalitnenie verejného 
priestoru na Alžbetinom ostrove – na nábreží 
veľkého Dunaja prostredníctvom odbornej firmy. 
Upraví sa zeleň okolo pamätníka a uložia sa 3 
lavice a 3 odpadové koše. 
 

2 000,- 2 000,- 

2. Reformovaná kresťanská cirkev na 
Slovensku – Cirkevný zbor Komárno 

Cieľom projektu je vytvorenie oddychovej zóny 
zeleného raja pre klientov zariadenia sociálnych 
služieb TIMOTEUS, aby prostredie bolo príjemným 
obohatením fyzickej a duševnej pohody každého 
obyvateľa domova. 
 

2 000,- 2 000,- 

3. Združenie maďarských rodičov na 
Slovensku – ZŠ Móra Jókaiho Komárno 

Cieľom projektu je skrášlenie školského dvora 
základnej školy a tým zlepšenie životného 
prostredia. Dotácia sa použije na zatrávnenie, na 
úpravu terénu, na nové lavičky a živý plot 
 

1 680,- 1 680,- 



4. 
Spoločenstvo vlastníkov bytov SVB 

Železničná 679 Komárno 
 

Cieľom projektu je vytvoriť usporiadané prostredie 
okolo bytového domu výsadbou okrasných rastlín, 
krov a trávy. Dotácia sa použije na úpravu terénu, 
na osadenie záhradných obrubníkov a na nákup 
okrasných rastlín a krov. 
 

2000,- 1 500,- 

5. 

Združenie maďarských rodičov na 
Slovensku - Základná škola na ulici 

Eötvösa s vyučovacím jazykom 
maďarským Komárno 

Cieľom projektu je revitalizácia zelene pri vchode 
do budovy základnej školy. Dotácia sa použije na 
výsadbu rastlín, kríkov, na vyčistenie a úpravu 
terénu. 
 

1 750,- 1 750,- 

6. Komárňanský šachový club 

Cieľom projektu je sanácia objektu, čiastočná 
výmena omietky na špeciálnu, odvádzajúcu 
vlhkosť, čím by sa odstránilo liadkovanie stien a 
zmizol by zatuchnutý zápach v hracích priestoroch  
nehnuteľnosti. 
 

2 000,- 1 070,- 

Spolu                  11 430,-  10 000,- 
 
 
 
Žiadosti o finančnú dotáciu musia byť podané do 30. septembra 2017 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 nebudú predkladané na ďalšie prerokovanie. 
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