
 Zoznam obcí a miest podporených z výzvy Centrálneho krízového fondu
"Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami a riešenie následkov spôsobených COVID-19"

Žiadateľ Okres Popis
Výška finančnej 

podpory

Biely Kostol TT
Zakúpenie rúšok, dezinfekcia verejných priestorov a 

budov, dezinfekčné prostriedky, motorový rosič, 
teplomer

2 118

Bodíky DS
Zakúpenie dezinfekčného prostriedku a 

vydenzifikovanie zástavok, verejných priestranstiev, 
kontajnerov 

1 200

Dlhá TT

Zabezpečenie ochranných prostriedkov a ich 
distribúcia, dezinfekcia verejných priestorov, nákup 

ochranných rúšok, dezinfekčných a technických 
prostriedkov, zakúpenie bezdotykových 

dávkovačov, teplomerov pre MŠ a OÚ. Spolupráca 
s DHZ.

1 620

Dolná Streda GA
Zakúpenie rúšok, dezinfekčných prostriedkov, 

rukavíc, stojanov + dávkovače
2 500

Dolné Dubové TT
Dobudovanie DHZ počas krízových situácií, 

dezinfekcia verejných priestranstiev
4 166

Dolné Saliby GA

Zabezpečenie preventívneho opatrenia pred 
krízovými udalosťami a riešiť následky spôsobené 
COVIDom19 na území obce (nákup motorovej píly, 

krovinorezu, požiarneho pracovného odevu, 
zdravotníckej tašky,..). Spolupráca s DHZ.

4 583

Dolný Bar DS Dezinfekcia budov a spolupráca so SČK 4 166

Galanta GA
Zabezpečenie ochranných prostriedkov, 

dezinfekčných prostriedkov, štíty
4 283

Kráľov Brod GA
Zabezpečenie dezinfekcie verejných priestranstiev, 

verejných budov, zabezpečenie dezinfekčných 
stojanov

4 583

Kráľovičove Kračany DS
Spolupráca s DHZ, zabezpečenie dezinfekcie 
verejných priestranstiev, verejných budov a 
zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov

4 160

Lúč na Ostrove DS
Zabezpečenie rúšok, rukavíc, dezinfekčných 
prostriedkov a participácia so SČK a DHZ.

2 700

Malá Mača GA Ochranné dezinfekčné prostriedky 4 100

Malženice TT
Dezinfekcia verejne používaných zariadení a 

priestorov. Spolupráca s DHZ a SČK.
4 583

Mostová GA
Ochranné rúška pre obyvateľov,  spolupráca s DHZ, 

dezinfekcia priestorov v obci
4 374

Nový Život DS
Zámerom projektu je zmiernenie dopadov pandémie 

koronavírusu COVID19 na obec a jej obyvateľov
4 500

Oľdza DS
Zabezpečenie dezinfekcie verejných priestranstiev, 
verejných budov, zastávky, zberného dvoru, šitie 

rúšok.
1 674

Štefanov SE

Preventívne opatrenia v obci pred krízovými 
udalosťami a riešenie ich následkov. Dovybavenie 
DHZ, zabezpečenie motorového kalového čerpadla 
s príslušenstvom, nepremokavý odev, dezinfekčné 
prostriedky, bezdotykové stojany na dezinfekciu + 

náplne

4 576

Tomášikovo GA
Dezinfekcia verejných priestranstiev a budov, 
spolupráca s DHZ, zabezpečenie ochranných 

odevov a respirátorov
1 000

Trstín TT
Zakúpenie ručných postrekovačov, dezinfekčných 

prostriedkov, ochranných rúšok
4 583

Veľké Úľany GA

Obstaranie dezinfekčných a ochranných 
prostriedkov, dezinfekcia verejných budov a 

miestnych komunikácii. Spolupráca s DHZ pri 
vykonávaní preventívnych opatrení v čase 

koronavírusu.

6 249

Vlčkovce TT
Zabezpečenie nákupu ochranných a dezinfekčných 

prostriedkov, distribúcia ochranných rúšok a 
rukavíc. Spolupráca s DHZ

4 583

Voderady TT

Riešenie následkov a vykonávanie preventívnych 
opatrení v obci počas COVID19. Spolupráca s DHZ. 

Nákup materiálu na rúška, dezinfekcia verejných 
priestorov a budov, dezinfekčných prostriedkov, 

bezdotykového teplomera.

2 635

Vozokany GA
Preventívne opatrenia v obci. Nákup ozónového 

čističa, studeného zahmlievača, dezinfekcie a 
stojanov.

4 580

Zeleneč TT
Zabezpečenie potreby pre prevenciu ochrany 

obyvateľstva počas epidémie a riešenie krízových 
opatrení v núdzových situáciách.

5 000

Spolu 88 516,00


