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Vec 
 
Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva  dňa  
31. 01. 2019 
 
Na zasadnutí MZ v Komárne ste interpelovali primátora mesta v tejto otázke: 
 

Minulý rok sa na návrh poslanca stavali detské ihriská. Žiadam o podrobný výkaz 
výdavkov na tieto ihriská. 

Odpoveď na Vašu otázku položenú ústne: 
 

Minulý rok sa na mnohých miestach obnovovali detské ihriská. Okrem mestských 
financií sa nám podarilo získať finančné prostriedky prostredníctvom projektov 
a sponzorský príspevok  vo výške takmer 50 000 EUR. Pre dosiahnutie čo najvýhodnejšej 
ceny mesto vypísalo verejné obstarávanie vcelku. Takto sa nám podarilo v prípade 
hracích prvkov dosiahnuť 15 percentné zníženie. Práce však boli rôznorodé a v 
mnohých  prípadoch boli do nich zapojení aj verejnoprospešní pracovníci. Na viacerých 
miestach si značné náklady vyžiadalo aj odstránenie starých prvkov a vytvorenie nových 
ochranných vrstiev.  

Podrobný rozpis nákladov na tri ihriská, ktoré poslanci navrhli obnoviť:  

 

prvky, činnosti cena spolu 

Dvorská 

pružinová hojdačka 402 

10006,8 

axiálna hojdačka 564 

pružinová hojdačka pre 4 deti 750 

veža 3936 

pieskovisko 1200 

piesok 80 

lavička 226,8 

odpadový kôš 168 

terénne práce 1580 

premiestnenie hracích prvkov 1100 



 

2 

E.B.Lukáča 

hojdačka váhadlová pre 2 deti 1140 

10088 

veža 3540 

veľké pieskovisko  2400 

piesok 160 

odpadový kôš 168 

terénne práce 1380 

odstránenie starých, nebezpečných 

prvkov 500 

premiestnenie lavičiek 800 

Selyeho ul. 

odstránenie starých, nebezpečných 

prvkov 500 

20136,4 

pružinová hojdačka 402 

axiálna hojdačka 564 

kolotoč 1732,8 

veža 3936 

hojdačka hniezdo 1560 

hojdačka váhadlová pre 2 deti 1140 

veža 3540 

lavičky 453,6 

odstránenie starých, nebezpečných 

prvkov, terénne práce, oprava lavičky 2800 

ochranná guma 1000 

2 pružinové hojdačky 804 

axiálna hojdačka 564 

hojdačka váhadlová pre 2 deti 1140 

Spolu   40231,2   

 
 
 

S pozdravom  
 
 
 
  
                                Mgr. Béla Keszegh 
                                primátor mesta 
 
 


