
Projekty Hlavná aktivita Názov poskytovateľa

Požadovaná/ods

úhlasená výška 

dotácie

Spoluúčasť Dátum podania Aktuálny stav

Zelená oáza pri Mŕtvom ramene Váhu
vybudovanie menšieho náučného 

chodníku s edukatívnymi hracími prvkami
Nadácia Ekopolis 4 000,00 € 880,00 € 01/2021 úspešný projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ 

Móra Jókaiho v Komárne s VJM

zlepšenie energetickej hospodársnoti 

budovy C: výmena výplní otvorov, 

zateplneie fasády, zateplenie plochej 

strechy

Environmentálny fond 235 758,34 € 47 218,93 € 02/2021 úspešný projekt

Cyklotrasa na ulici Rákócziho v Komárne - 

etapa B

rekonštrukcia chodníka na spoločnú cestu 

pre chodcov a cyklistov

Integrovaný regionálny 

operačný program                                   

Riadiaci orgán Min. investícií, 

regionálneho rozvoja a 

informatizácie

286 998,59 € 14 349,93 € 02/2021 úspešný projekt

Šport pre všetkých
vybudovanie fitparku (osadenie 5 cvičných 

strojov) v lokalite NS
Nadácia COOP 6 000,00 € 03/2021

nepodporený 

projekt

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta 

Komárno

budovanie vsakovacích prielahov, 

vsakovacích prielahov s rigolom, 

vsakovacich rýh, pásov, infiltračných 

priekop v lokalite Bažantia - Čajakova

Oeratívny program Kvalita ŽP 

Riadiaci orgán Ministerstvo 

životného prostredia SR

124 297,07 € 6541,95 04/2021

prebieha 

adminsitratívne 

posúdenie 

projektu

Edukatív játékelemek a komáromi 

óvodákban - Edukatívne hracie prvky v MŠ 

v Komárne

obstaranie a osadenie 10 edukačných hier 

do exteriéru šiestich MŠ v Komárne

Bethelen Gábor Alapkezelő 

ZRt. 13 915,00 EUR 0,00 €

05/2021

úspešný projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov 

sídliskových vnútroblokových priestorov v 

Komárne

revitalizácia detských ihrísk, šporotvísk, 

spevnených plôch, rozšírenie mestského 

mobiliáru, zelených plôch

Integrovaný regionálny 

operačný program                                   

Riadiaci orgán Min. investícií, 

regionálneho rozvoja a 

informatizácie

385 195,14 € 20 273,43 € 5/2021 úspešný projekt

Kompostáreň Komárno

vybudovanie kompostárne, zvýšenie miery 

zhodnocovania biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu v Meste Komárno

Oeratívny program Kvalita ŽP 

Riadiaci orgán Ministerstvo 

životného prostredia SR

1 591 306,29 € 83 752,96 € 6/2021 úspešný projekt



Občianska hliadka
Projekt Občianska hliadka bude 

vykonávaný dvomi členmi v dĺžke 15 

mesiacov

Operačný program Ľudské 

zdroje
32 446,57 1 707,71 € 07/2021 úspešný projekt

Zebra na ceste
vybudovanie 2 prechodov pre chodcov 

(bezbariérová úprava) pri ul. Malá Jarková 

a Košická

Nadácia ČSOB 3 735,79 € 3 735,79 € 07/2021 úspešný projekt

Podpora opatrovateľskej služby v Komárne poskytovanie opatrovateľskej služby 

terénnou formou

Operačný program Ľudské 

zdroje
465 120,00 € 0,00 € 08/2021 úspešný projekt

Cyklotrasa na ulici Rákócziho v Komárne - 

etapa A

rekonštrukcia chodníka na spoločnú cestu 

pre chodcov a cyklistov

Integrovaný regionálny 

operačný program                                   

Riadiaci orgán Min. investícií, 

regionálneho rozvoja a 

informatizácie

248 552,77 € 13 081,73 € 10/2021 úspešný projekt

Prestavba bytového domu na zriadenie 

zariadenia opatrovateľskej služby

Prestavbou bytového domu vznikne 

zariadenie poskytujúce sociálne služby 

komunitnou formou: zariadenie 

opatrovateľskej služby, denný stacionár, 

denné centrum, jedáleň a práčovňu.

Integrovaný regionálny 

operačný program                                   

Riadiaci orgán Min. investícií, 

regionálneho rozvoja a 

informatizácie

3 318 640,41 € 174 665,28 € 12/2021

prebieha 

adminsitratívne 

posúdenie 

projektu

Výstavba cyklistickej infraštruktúry – 

zariadení cykloprístreškov a cyklostojanov 

v základných školách v Komárne  

vybudovanie 6 cykloprístreškov pre

umiestnenie 10-12 bicyklov, vybudovanie 3

cykloprístreškov pre umiestnenie 5-6 bicyklov,

obstaranie 72 ks. cyklostojanov pre

umiestnenie 146 bicyklov v ZŠ v

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno

Ministerstvo dopravy a 

výstavby SR
29 611,50 € 1 558,50 € 12/2021 úspešný projekt

Žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja 

sociálnych služieb a dotácia na podporu 

vykonávania opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately

zaobstaranie osobného motorového vozidla so

zdvíhacou plošinou

Ministerstvo práce, soc. vecí a 

rodiny SR
33 635,70 € 3 737,30 € 12/2021

prebieha 

adminsitratívne 

posúdenie 

projektu

Žiadosť o dotáciu na podporu plnenia 

funkcií rodiny
výstavba multifunkčného, inkluzívneho ihriska

Ministerstvo práce, soc. vecí a 

rodiny SR
50 000,00 € 5 560,00 € 12/2021 úspešný projekt
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