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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
25.06.2015

Dňa  25.06.2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Bol by som rád, keby som dostal informáciu, že čo je s našimi fontánami, ako sú 
prevádzkované v meste? 

2. Taktiež by som sa chcel spýtať, nakoľko viem, že každodenným problémom sú aj 
toalety pre turistov, aké postupy boli vykonané v tejto veci, či sú už funkčné a či 
už mesto vyriešilo tento problém?

3. Ohľadom postrekovaniu komárov, letecké postrekovanie bolo zabezpečené veľmi 
neskoro, mali by byť už oveľa skôr, nakoľko invázia komárov sa začala už pred 
pár týždňami. Žiadam aj v tejto veci  konať oveľa skôr.

4. Ohľadom detského  ihriska  v Ďulovom dvore.  Uplynulo  10 mesiacov,  ihrisko  je 
zanedbané, je tam veľká tráva. Kedy bude ukončené to detské ihrisko, na ktoré sa 
čaká už dlhú dobu?

Odpovede na Vaše otázky položené ústne: 

1. Fontány mesta sú vo veľmi zanedbanom stave. Na základe uznesenia prijatého 
v predchádzajúcich rokoch, ktoré iniciovala komisia pre medzinárodnú spoluprácu 
a cestovný ruch, mestské fontány by mali byť obnovené a opravené, napriek tomu 
sa to však nestalo.  
Momentálne  sa  mestský  úrad  zaoberá  riešením  dvoch  fontán  v parku  M.  R. 
Štefánika. Na základe návrhu a správy odborníka sa menšia fontána pred sochou 
námorníka odstráni, a na jej mieste by mohli byť vysadené kvetinové záhony. Čo 
sa týka opravy veľkej fontány, obnova tejto fontány je už v priebehu. 
Vodná atrakcia so svetelnými prvkami na námestí Kossutha je už opravená a je 
znovu v prevádzke. Bohužiaľ na námestí je častý vandalizmus, v dôsledku čoho 
vznikajú  značné  škody.  Pružnú opravu fontány sťažujú  aj  záručné podmienky 
niektorých prvkov fontány.  
Prevádzka fontány na Európskom nádvorí sa v letnom období predĺžila do 20:00 
hod.. 
Problémy s technickým systémom fontány na ul.  Palatínovej sú stále,  nakoľko 
voda uniká, úrad skúma iné stavebné možnosti. V tejto veci sme už aj nadviazali 
kontakt s realizátorom. 

2. V centre mesta máme v prevádzke dve toalety, a to v susedstve sochy Svätého 
Štefana a v Dôstojníckom pavilóne pod hľadiskom. Často sa stáva, že turisti ich 
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nenájdu,  z tohto  dôvodu  sme  tieto  miesta  vyznačili  informačnými  tabuľami. 
Taktiež boli vyhotovené informačné letáky v slovenskom, maďarskom, anglickom 
a nemeckom jazyku. Na informačných mapách sme viditeľne označili miesta, kde 
sa toalety nachádzajú. 

3. Letecký  postrek  v dažďovom  období  nemá  veľký  význam.  Kvôli  veternému 
a chladnému počasiu, čo znižuje efektivitu zásahu, sme museli viackrát odkladať 
postrek proti komárom.  

4. V tomto  roku  sa  mestské  zastupiteľstvo  rozhodlo  vyčleniť  4.500,00  eur  na 
vybudovanie detského ihriska. Momentálne prebiehajú pozemné práce – úprava 
terénu.  S cieľom  ušetrenia  finančných  prostriedkov  na  výstavbu  samotného 
ihriska,  by  chcelo  mesto  zapojiť  do  vykonávania  zemných  prác  aj  sponzorov. 
Pracovníci v rámci aktivačnej činnosti aj v súčasnosti pracujú v teréne.

S pozdravom                                                                                                       
     

         Ing. László Stubendek
      primátor mesta 


