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Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 20.06.2019  o 16:00 hodine 

v zasadačke na MsÚ  

 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 

Program: 

 

1)     Otvorenie zasadnutia 

2)     Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

3)     Voľba návrhovej komisie 

4)     Schválenie programu zasadnutia 

5)     Kontrola plnenia uznesení  

6)     Správa hlavného kontrolóra o hospodárení mesta Dudince za  

    rok 2018 a Stanovisko k záverečnému účtu mesta Dudince za  

    rok  2018  

7)     Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2018 

8)     Záverečný účet mesta Dudince za rok 2018 

9)     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II.  

    polrok 2019  

10) Schválenie podmienok verejných obchodných súťaží na     

    prenájom majetku mesta /nebytové priestory/ 

11) Doplnok č. 4/2019 k VZN č. 2/2009   

12) Všeobecne – záväzné nariadenie mesta č. 1/2019  

          o registratúre a archívnictve  

13) Schválenie investičných zámerov 

14) Správa stavebnej komisie 

15) Delegovanie nového člena za mesto Dudince  

     do Predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu  

     Dudince 

16) Rôzne 

17) Záver 
 

 

            Zasadnutie otvoril primátor mesta, všetkých srdečne privítal. 

Ospravedlnil pána poslanca Vankovica, ktorý sa zasadnutia 

nezúčastní a skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov 

a zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
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Za zapisovateľku určil pani Sliacku a za overovateľov zápisnice p.p. 

Ing. Bohuslava Beňucha a Ing. Petra Šťastného.  

Do návrhovej komisie boli  zvolení p.p. Mgr. Milota Antonická  

a RNDr. Róbert Lauko. Následne odovzdal slovo zástupkyni, ktorá 

predniesla návrh programu zasadnutia s tým, že bod č. 7 sa 

z programu vypúšťa, nakoľko sme do dnešného dňa neobdržali 

správu audítorky k účtovnej závierke za rok 2018. Nikto 

z prítomných poslancov nemal návrh na doplnenie programu 

a v predloženom znení bol jednohlasne schválený.    

 

Bod č. 5: 

 

            Pri kontrole plnenia uznesení primátor v krátkosti informoval 

o plnení niektorých uznesení prijatých na poslednom zasadnutí 

MsZ. 

 

Uznesenie č. 26/2019  - Realizácia projektu Stoková sieť a vodovod 

– IBV Dudince – časť vodovod z finančných prostriedkov  a to 

dotácia, ktorú poskytnutej  Environmentálnym fondom.  Teraz 

čakáme na odsúhlasenie a podpis zmluvy. 

Realizácia by mala byť do 20.11.2019. 

 

Uznesenie č. 28/2019  - realizácia zámeru a to montovanie 

klimatizácie na Polyfunkčnom  objekte č. 122.    

Na základe hodnotiaceho kritéria je úspešným uchádzačom firma 

Montáž Klimatizácia, p. Ján Vaňo z Brusno. Navrhovaná cena s 

DPH je 15 167,54  EUR. Úspešný uchádzač je platcom DPH . 

 

Uznesenie č. 35/2019  - Podanie žiadosti o dotáciu na podporu 

zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, 

rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na 

účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc. Všetky podklady 

spolu s rozpočtom sú už pripravené na podanie žiadosti do 

24.6.2019.  

 

Uznesenie č. 39/2019 MsZ žiadalo primátora mesta aby ďalej konal 

a rokoval s kompetentnými zamestnancami banky Slovenská 

sporiteľňa, a.s. a Všeobecná úverová banka, a.s. vo veci zriadenia 

vkladomatu v meste. Žiadosť o zriadenie vkladomatu sme poslali 

na ústredie Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava. Zatiaľ sme 

odpoveď neobdržali.  
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Z Ministerstva vnútra  SR nám bol odsúhlasený repas Tatry T 148. 

Dňa 03.07.2019 má byť vozidlo dostavené do Liptovského Hrádku.  

 

 Z kultúrno – spoločensko – športových akcií sa uskutočnili 

nasledovné podujatia : 

- Otvorenie kúpeľnej sezóny 2019 - 25.05.2019 

- Deň detí – 01.06.2019 

- Mierový beh - 12.06.2019  

 

Bod č. 6 + 7 + 8 + 9: 

 

                Zástupkyňa primátora predniesla ďalšie body programu, 

ktoré spolu súvisia a týkajú sa záverečného účtu mesta za rok 2018.  

Informovala, že tento bod si podrobne prebrali na pracovnej 

porade a odovzdala slovo hlavnému kontrolórovi, aby prítomných 

informoval o správe o hospodárení mesta a stanovisko 

k záverečnému účtu za rok 2018.  

                 Hlavný kontrolór predniesol správu o hospodárení a 

dôkladnejšie rozobral stanovisko k ZÚ. Obidva materiály poslanci 

obdržali a sú súčasťou tejto zápisnice.  

                 Primátor mesta v krátkosti informoval o hospodárení 

mesta aj spolu 

                 Poslanec Lauko sa dotazoval, že v ZÚ nevidí položku 

rekonštrukcia ciest a či faktúra za danú činnosť by nemala byť 

zaúčtovaná. Hlavný kontrolór mu vysvetlil ako sa to bude účtovať 

keď sa začnú splátky platiť. Ekonómka mesta mu odpovedala, že 

faktúra je evidovaná ako neuhradená faktúra.  

                 Poslanec Šťastný sa informoval, či správu audítorky 

nemusíme schvaľovať. Primátor mu odpovedal, že audítorka môže 

poslať správu k ZÚ do konca roka 2019, ale chceli sme to predložiť 

už na tomto zasadnutí MsZ.  

                 Ďalej sa p. Lauko informoval, či suma za opravu ciest je 

započítaná v celkovom dlhu mesta, na čo mu hlavný kontrolór 

odpovedal, že táto suma sa nezahŕňa do celkovej výšky dlhu 

a vysvetlil mu podmienky čo musí dlh spĺňať. Do diskusie sa zapojil 

aj primátor mesta a skonštatoval, že tento spôsob financovania 

bol pre mesto najvýhodnejší.  

 

Po diskusii bolo prijatých 7 uznesení.  

                 Správu hlavného kontrolóra o hospodárení mesta za rok 

2018 a stanovisko k ZÚ poslanci zobrali na vedomie.  
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                  Záverečný účet mesta za rok 2018 bol prijatý bez výhrad 

s nasledovným hlasovaním:  

Za: 5 Antonická, Bačík, Beňuch, Šťastný, Hámorský  

Proti: 0 

Zdražal sa: 1 Lauko 

 

Ďalšie návrhy uznesení o hospodárení mesta boli prijaté všetkými 

prítomnými poslancami.  

 

Po hlasovaní uznesení za ZÚ hlavný kontrolór predniesol plán 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2019, ktorý poslanci schválili.  

 

 

 

Bod č. 10: 

 

              V tomto bode primátor informoval, že VOS sa týka 

nebytových priestorov v DS č. 129. Ide o nebytový priestor, kde 

bola optika a kde mala prevádzku p. Pokľudová. Podmienky VOS 

obdržali, boli prerokované na pracovnej porade. Súčasťou 

podmienok je aj návrh zmluvy o prenájme nebytových priestorov. 

Súťaž bude vyhlásená 24.06.2019 a v zmysle zákona aj zverejnená. 

Do komisie na vyhodnotenie predložených ponúk boli navrhnutý 

p.p. JUDr. Eva Holíková, Marcel Vankovic a RNDr. Róbert Lauko.  

Obidva návrhy uznesení boli bez diskusie jednohlasne schválené.  

 

Bod č. 11: 

 

               Primátor v krátkosti informoval čo sa navrhované zmeny 

budú týkať – poplatok za prevádzku školskej jedálne a poplatok za 

ŠKD.   

               Odovzdal slovo prítomnej pani riaditeľke SŠ, aby 

dôkladnejšie informovala o zmenách a dôvode prečo sa takéto 

zmeny navrhujú. Pani riaditeľka SŠ bola prítomná aj na pracovnej 

porade.  

Bez diskusie bol doplnok č. 4/2019 k VZN č. 2/2009 prijatý.  

 

Bod č. 12: 

 

               Zástupkyňa primátora informovala, že aj tento bod 

prerokovali na pracovnej porade. Podmienky pri správe 

registratúry a archívnictve je potrebné schváliť ako VZN. 
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Podmienky boli doplnené o elektronické prijímanie, vybavovanie 

a odosielanie záznamov.  

Bez diskusie bolo VZN č. 1/2019 prijaté.  

 

Bod č. 13: 

 

               Primátor predložil dva investičné zámery: 

1. výstavba chodníka na cintoríne v Dudinciach: podávali sme 

žiadosť na Ministerstvo financií SR, ale žiadosť nám nebola 

schválená a preto to budeme robiť v rámci finančných možností 

mesta. Predpokladaná hodnota zákazky je 17 995 € s DPH.  

 

2. rekonštrukcia chodníka na ulici A. Kmeťa: tento zámer budeme 

realizovať tiež v rámci finančných možností mesta. Predpokladaná 

hodnota zákazky je 11 638,48 € s DPH. Rozpočty obidvoch akcií 

poslanci obdržali.  

 

                Poslanec Lauko sa vyjadril, že výstavbu domu smútku 

alebo prístreška na cintoríne v Dudinciach už sme neraz spomínali 

s tým, že je veľmi potrebný a nemali by sme na to zabudnúť.  

                Primátor sa vyjadril, že tento rok by sme chceli začať 

s prípravou PD a rozpočtom a v blízkej dobre to aj zrealizovať.  

 

Poslanci návrhy uznesení prijali.  

 

Bod č. 14: 

 

              Predseda stavebnej komisie poslanec Lauko predniesol 

správu – zápisnicu zo zasadnutia SK, ktorá je súčasťou tejto 

zápisnice.  

Správa sa týkala prejednania nasledovných žiadostí: 

 

- Pán MUDr. Milan Buc – doriešenie prevodu pozemku 

v prospech mesta.  

 

- Pán Ján Benčík – požiadal o súhlas so zmenou projektu pred 

dokončením a k výstavbe altánku 

 

- Pán Pavel Gombík – žiadosť o odkúpenie časti pozemkov 

pred jeho RD, o ktoré sa stará 
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- Pán Štefan Ľahký – žiadosť o odkúpenie pozemkov /pri 

radovej výstavbe garáží/  

 

- Pani Jaroslava Hurná s manželom – žiadosť o odkúpenie časti 

parcely /radová výstavba garáží/  

 

- Ul. A. Sládkoviča – majetko – právne vysporiadanie 

pozemkov pod miestnymi komunikáciami  

 

Primátor sa vyjadril, že pani Hurná s manželom majú záujem 

o odkúpenie daného pozemku a keď dostanú od mesta kladné 

stanovisko k odkúpeniu, dajú si vypracovať geometrický plán.  

 

Čo sa týka vysporiadania pozemkov pod miestnymi 

komunikáciami, tak sa na minulom zasadnutí MsZ prijímalo 

uznesenie, s tým, že do 31.08.2019 sa má vypracovať pas port 

všetkých pozemkov pod stavbami, ale tento termín vidí nereálny. 

 

K žiadosti p. Benčíka sa nebude prijímať žiadne uznesenie, lebo je 

to záležitosť stavebného úradu v Krupine.  

 

                   Poslanec Beňuch k žiadosti p. Gombíka sa vyjadril, že 

on by súhlasil keby to mal aj v bezodplatnom užívaní.  

                   Poslankyňa Antonická sa vyjadrila, že táto žiadosť sa 

rieši už dosť dlho, riešila sa aj  možnosť o vecnom bremene. Ďalej 

požiadala stavebnú komisiu, aby správy zo zasadnutia predkladali 

aspoň na pracovnej porade. 

Po diskusii k daným žiadostiam boli prijaté uznesenia: 

 

- Správu zo zasadnutia stavebnej komisie poslanci zobrali na 

vedomie  

 

- Žiadosť p. Gombíka sa neschválila, ale schválilo sa 

bezodplatné užívanie daných častí pozemkov:  

 

 neschválenie žiadosti:  

Za: 5 Bačík, Beňuch, Lauko, Hámorský, Šťastný 

            Proti: 0 

            Zdržal sa: 1 Antonická  

 

 schválenie bezodplatného užívania:  

Za: 5 Bačík, Beňuch, Lauko, Hámorský, Šťastný 
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                        Proti: 0 

                        Zdržal sa: 1 Antonická  

 

- Žiadosť p. Ľahkého sa neschválila: 

Za: 4 Beňuch, Lauko, Hámorský, Šťastný 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 Antonická, Bačík 

 

- Žiadosť p. Hurná s manželom: doporučilo sa odpredať dané 

časti pozemkov  

 

Rôzne: 

 

 Primátor informoval, že 01.07.2019 má vyjsť výzva na dotáciu 

na zariadenie dobíjanie elektromobilov. Dotácia sa 

poskytuje vo výške od 2 500 € - 5 000 € na základe 

podmienok, ktoré žiadateľ musí spĺňať.  

Poslanec Lauko sa informoval, že či je tam aj spolufinancovanie, 

na čo mu primátor odpovedal, že je vo výške 5%.   

Poslanci túto informáciu zobrali na vedomie.  

 

 Prítomný pán Jasenský, ktorý býva na ulici Okružná 125 sa 

sťažoval na parkovanie pred ich bytovkou. Celé parkovisko 

obsadzujú kúpeľní hostia KD Minerál a obyvatelia bytoviek 

nemajú žiadnu šancu zaparkovať keď sa vracajú 

v poobedňajších alebo vo večerených hodinách z práce. 

Požiadal poslancov, aby danú situáciu nejako riešili.  

Primátor sa vyjadril, že danú situáciu si uvedomujeme. 

V prípade rezistentného parkovania je potrebné aby sme 

spĺňali určité kritéria. Máme pripravené určité alternatívy. 

          V krátkej diskusii vystúpil aj p. Ing. Habán.  

 

 Poslanec Lauko sa ďalej zaujímal, že zber bioodpadu by 

nemohol byť v pondelky. Teraz je nastavený na piatky. 

Pondelky by bývali lepšie z toho dôvodu, že ľudia sú cez 

víkend doma, viac sa venujú koseniu trávy, resp. práci 

v záhradách. Ďalej spomenul, že na ulici Nový rad je 

pokazená detská preliezka.  

Primátor mu odpovedal, že zvoz bioodpadu sa riešil 

s Združením Hont s.r.o a prispôsobil sa voľným dňom 

spoločnosti.  
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Ing. Habán informoval, že detská preliezka sa bola 

posudzovať a oprava sa rieši.  

Poslankyňu Antonickú zaujímalo ako často sa mení piesok na 

detských pieskoviskách, na čo jej Ing. Habán odpovedal, že 

piesok sa iba dopĺňa.  

                       

Ďalšie otázky a podnety zo strany poslancov ani prítomných 

neboli, primátor všetkým poďakovali za účasť a ukončili 

zasadnutie.  

 

 

 

 

            

                                                               PaedDr. Dušan Strieborný 

                                                                           primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Bohuslav Beňuch 

Ing. Peter Šťastný 

 

 

 

Zapisovateľka: Monika Sliacka 
 

 
 

 


