
Projekty Hlavná aktivita Názov poskytovateľa

Požadovaná/odsú

hlasená výška 

dotácie

Spoluúčasť Aktuálny stav

Zlepšenie kvality ovzdušia v Komárne prostredníctvom 

viacúčelového zametacieho a čistiaceho vozidla

obstaranie modernej komunálnej techniky, 

viacúčelového zametacieho a čistiaceho vozidla
Environmentálny fond 200 000,00 € 56 460,40 €

prebiehe posúdenie 

projektu

Cyklotrasa na Ulici Rákócziho v Komárne - etapa A

Predmetom predkladaného projektu je 

vybudovanie vetvy A - severná v celkovej dĺžke 

527m, kde sa na mieste existujúceho chodníka 

pre chodcov vybuduje spoločný cyklochodník pre 

chodcov a cyklistov. 

Integrovaný regionálny operačný 

program - Riadiaci orgán 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a 

informatizácie

242 090,59 € 12 741,61 €
prebieha posúdenie 

projektu

Revitalizácia medziblokového priestoru v Komárne 

obnova kontajnérového stojiska, doplnenie 

voľnočasových aktivít umiestnením multifunkčnej 

zostavy, obnova zelene, umiestnenie lavičiek a 

smetných košov

Grantový fond Prvej stavebnej 

sporitelne
7 500,00 € 16 442,00 € nepodporený projekt

Vybvenie zberného dvora

nakup zberných nádob na separáciu odpadu a 

inštalácia bezpečnostného kamerového systému 

do areálu zberného dvora

Operačný program Kvalita 

životného prostredia Riadiaci 

orgán Ministerstvo životného 

prostredia SR

31 170,35 € 1 640,54 €
prebieha posúdenie 

projektu

Športová zóna

modernizácia a rekonštrukcia vonkajšej 

športového ihriska ZŠ Móra Jókaiho: atletickej 

dráhy, sektora pre workout, basketbalového 

ihriska, diváckej tribúny a oplotenia

Fond na podporu športu 86 380,00 € 57 586,04 € nepodporený projekt

Rekonštrukcia cesty na Harčáš a vybudovanie príjazdovej 

komunikácie, Komárno

predmetom projektu je dobudovanie (výstavba a 

rekonštrukciu) miestnej komunikácie 

Operačný program Ľuďské zdroje 

Riadiaci orgán Ministerstvo práce 

soc. vecí a rodiny SR

436 520,87 € 22 974,78 €
prebieha posúdenie 

projektu

Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska IV - 

Komárno

Hlavným cieľom projektu je regenerácia 

vnútroblokov sídliska IV v Komárne s uplatnením 

ekologických princípov tvorby a ochrany zelene 

prostredníctvom regenerácie 23.560 m2 

vnútroblokových priestorov, revitalizáciou ihrísk, 

rozšírením mobiliáru a revitalizáciou zelene

Integrovaný regionálny operačný 

program - Riadiaci orgán 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a 

informatizácie

283 524,34 € 14 922,33 €
prebieha posúdenie 

projektu
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