
Žiadateľ Názov projektu Popis projektu Schválená výška podpory

Obec Dlhá

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Zakúpenie MTZ vybavenia pre DHZ Dlhá v 

súvislosti s potrebou zabezpečenia pripravenosti 

obce na zvládnutie mimoriadnych krízových 

situácií spôsobených živelnými dalosťami - 

zakúpenie píly a krovinorezu, k udržiavaniu 

čistého odvodňovacieho kanála v obci, a k 

odstraňovaniu následkov povodne spôsobenej 

prívalovými dažďami.

2 000,00 €

Obec Kráľov 

Brod

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Vyčistenie jazera pri obecnom cintoríne o rozlohe 

1000m2 ťažkou technikou , vykopať bahno do 

hĺbky cca 2m. Následne jeho oživenie, vytvorenie 

oddychovej zóny pri jazere.

4 500,00 €

Obec Vlčkovce

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Prehĺbením a rozšírením cestných priekop sa 

zväčší zabezpečenie kapacita na zachytávanie 

dažďovej vody a zväčší  sa vsakovacia plocha , aby 

nedochádzalo k zaplavovaniu ulíc.                                                                      

Zakúpenie vysávača vody a príslušných hadíc k 

vysávaču, zabepečí vyzbieranie vody po 

prívalových dažďoch v pivniciach rodinných 

domov a bytoviek. Týmto chceme eliminovať 

škody na majetku obce, súkromnom majetku 

občanov našej obce, ale i okolitých obcí.

6 000,00 €



Obec 

Tomášikovo

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Zakúpenie záchranného člna, lodného motora a 

prívesu pre čln k zabezpečeniu ochrany zdravia 

turistov, ktorí sa zúčastňujú na splavoch Malého 

Dunaja.  Po vyhlásenío poplachu musí záchranná 

jednotka DHZ vykonať výjazd do 10 minút, tu 

bude prínosom práve plánovaný záchranný čln.

4 400,00 €

Obec Mostová

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

II. Etapa čistenia a rekonštrukcie odňovacích 

žľabov a jarkov na ulici Hlavná ( I. etapasa 

uskutočnila vďaka CKF-TTSK v r.2019). V žľaboch 

a jarkoch sa opravia poškodené bočné sten, 

doplnia sa chýbajúce betonové tvárnice a na 

vybraných miestach sa žľaby a jarky vrátia do 

pôvodného stavu.

5 000,00 €

Obec Dolný Bar

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Cieľom projektu je zabrániť vysokému rozsahu 

škôd pôsobením živelných udalostí ako aj ich 

predchádzanie úpravami povrchov a terénu. 

Prínosom projektu je zabránenie vzniku škôd na 

osobnom majetku a bezpečnosti pre peších a 

automobilovú dopravu.

3 500,00 €

Obec Bodíky

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Materiálno-technické vybavenie DHZ obce,ktorý 

bol založený v roku 1924. Služby DHZ a ich 

techniku využívajú aj obce Vojka nad Dunajom a 

Dobrohošť. Obec plánuje zabezpečiť nákup hadíc, 

ochranných odevov a náradia na uľahčenie práce 

hasičov pri riešení kalamít ohrozujúcich  zdravie a 

život občanov.

2 000,00 €



Obec Dolné 

Dubové

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Projekt je zameraný na nákup potrebného 

strojového vybavenia pre DHZ v Dolnom 

Dubovom, ktorý zasahuje pri požiaroch, 

záplavách, veterných smrštiach, pri ohrození 

nielen majetku ale aj života. DHZ v Dolnom 

Dubovom plní na území obce, ale aj mimo nej v 

širšom okolí funkciu hasičského zboru do 

príchodu HAZZ.

2 500,00 €

Obec Trstín

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Z dôvodu náhlych prívalových búrok, ktoré 

komplikujú bezpečnú situáciu v nižšie položených 

častiach obce, sme nútení následky 

nepredvídaných  krízových udalostí  odstraňovať . 

Finančná pomoc by smerovala pre DHZ.

3 000,00 €

Obec Jahodná

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Riešenie opatrení na odvádzanie dažďových vôd v 

obci -  čistenie a vyhĺbenie existujúcich 

vsakovacích priekopov a vytvorenie nových 

vsakovacích rigolov v intraviláne obce.

7 000,00 €

Obec Lúč na 

Ostrove

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Nákup hadíc, ponorného čerpadla, ochranných 

odevov a pracovných prostriedkov pre miestny 

DHZ, aby mohla v čase prívalových dažďov 

pripravene zasahovať v intraviláne obce.

3 000,00 €



Obec Veľké 

Úľany

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Obstaranie technológie za účelom zabezpečenia 

pravidelnej údržby existujúcich rigolov, jarkov na 

území obce vedľa miestnych komunikácií, 

spevnených plôch a verejných priestranstiev. 

Cieľom je odvedenie zrážkovej vody a 

zamedzenie nekontrolovanému povrchovému 

odtoku pri prívalových zrážkach .

3 000,00 €

Obec Štefanov

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Projekt je zameraný na ochranu obce proti 

deštrukčnému pôsobeniu vody, čiže na 

protipovodňové opatrenia. Cieľom projektu je 

vybudovanie dvoch zatrávnených vsakovacích 

nádrží na pozemku obce, ktoré budú mať 

prepadavé žľaby zvedené do koryta miestneho 

potoka. Z nádrží bude žľabmi odvedená voda do 

koryta miestneho potoka. Tieto nádrže budú 

zároveň slúžiť ako zásobáreň úžitkovej vody.

6 500,00 €

Obec Malá 

Mača

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Obec má dohodou riešený DHZ cez obec 

Abrahám. Sú výtvorené jednotlivé akčné skupiny, 

ktoré v prípade záplav a živelných pohrôm mohli 

zasiahnuť a pomôcť obyvateľom pri odstránení 

následkov takýchto udalostí. Je potrebné pre 

tieto skupiny zaobstarať potrebnú techniku, 

ochranné prostriedky a pomocný materiál, čo je 

účelom tejto žiadosti.

2 000,00 €



Obec Trhová 

Hradská

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Projekt je zameraný na zabezpečenie 

dovybavenia DHZ potrebných pri riešení 

problémov ako napr. extrémne zrážky, náhle 

topenie snehu, rýchle stúpanie hladín na vodných 

tokoch. Obec preventívne vykonáva opatrenia na 

ochranu pre povodňami, ako je úprava vodných 

tokov, úprava a údržba ochranných hrádzí, 

zabezpečuje prietokovú kapacitu koryta vodného 

toku.

4 000,00 €

Obec Oľdza

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Finančné prostriedky budú použité na použitie 

dvoch vsakovacích šácht, ktoré zabezpečia 

postupný odtok zrážkovej vody z povrchu 

miestnych komunikácií do vsakovacej šachty na 

miestach v obci Oľdza. Realizácia projektu prináša 

bezpečné podmienky pre dopravu, transport 

obyvateľov ako aj presun obyvateľov pri 

každodenných povinnostiach.

4 700,00 €

Obec Dolná 

Streda

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Zabezpečenie pre členov DHZ obce osobné 

ochranné pracovné prostriedky pri vykonávaní 

dezinfekčných prác ako aj iných činnostiach. 

Technické vybavenie, ktoré je požadované v 

projekte je zamerané na dovybavovanie DHZ 

obce. 

3 500,00 €

Obec Malženice

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Cieľom projektu je vyčistiť vodozádržnú nádrž 

vzdúvadlo v obci Malženice, ktorá plní účel aj 

protipožiarnej nádrže. Nádrž plní niekoľko 

desaťročí vodozádržnú úlohu v obci, kde 

periodicky je treba vyčisťiť od nánosov, aby 

mohla plniť účel, pre ktorý bola vybudovaná.

3 500,00 €



Obec Voderady

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

V spolupráci s DHZ obec odstraňuje vzniknuté 

dôsledky v rámci našich skromných kapacít. Obec 

plánuje rozšíriť strojové vybavenie na 

zabezpečenie vzniknutých krízových udalostí 

nákupom kalových ponorných čerpadiel, 

zásahových rukavíc, zásahových kukiel, 

rozbrusovacej píly a zásahovej hadice.

2 000,00 €

Obec Biely 

Kostol

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Nakoľko obec nemá DHZ a chce zabezpečiť 

ochrana majetku a osôb v obci v prípade podovní 

prostredníctvom dobrovoľníkov, plánuje zakúpiť 

čerpadlá na odčerpávanie vody a zabezpečiť 

základnú techniku - čerpadlo drenážne motorové, 

spojka pevná bajonetová, sacie hadice a výtlačnú 

hadicu.

1 200,00 €

mesto Galanta

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Mesto Galanta získanú dotáciu využije na 

ošetrenie najviac poškodených drevín a drevín, 

ktoré ohrozujú zdravie a život obyvateľov v 

historickom parku s výskytom množstva starých 

hodnotných drevín. Dreviny majú historickú 

hodnotu, ale sú žiaľ nebezpečné, nakoľko v 

posledných rokoch bola podcenená ich údržba. 

Mesto chce dať vypracovať dendrologický 

posudok, ktorý zhodnotí stav drevín v galantskom 

parku a navrhne opatrenia na ich údržbu.

3 000,00 €



mesto 

Leopoldov

„Preventívne 

opatrenia pred 

krízovými 

udalosťami a 

klimatickými 

zmenami pre rok 

2020“

Dlhodobo v obci moniturujeme po dažďoch 

lokality, zaplavené komunikácie, chodníky a 

verejné priestranstvá. Cieľom projektu je 

prečistenie a obnova vsakovacích jám - 

prehĺbenie nefunkčných vsakovacích jám, 

obnovenie vsakovacieho drénu vedľa vsakovacích 

jám v požadovanom objeme, prepláchnutie, 

zväčšenie objemu, odkopanie pôvodných 

nánosov bahna, vybudovanie prepojov do 

vsakovacích jám a odvoz odpadu/kalu zo 

vsakovacích jám.

5 000,00 €

Spolu 81 300,00 €


