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Z Á P I S N I CA 

 

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 26.02.2020  o 16:30 hodine 

v zasadacej miestnosti  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. Žiadosť o dotáciu na Ministerstvo financií SR 

7. Schválenie investičných zámerov mesta Dudince na rok 2020 

financovaných z  dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR pre  

OOCR Dudince 

8. Plán kultúrnych podujatí a investičných zámerov OOCR Dudince 

na rok 2020 

9. Uzavretie skládky zmesového komunálneho odpadu a 

drobného stavebného odpadu v Hontianskych Tesároch  

10. Správy hlavného kontrolóra mesta o vykonanej kontrolnej 

činnosti 

11. DUDINSKÁ 50 – tka - organizačné zabezpečenie 

12. Rôzne  

13. Záver 
 

            Zasadnutie otvoril primátor mesta, všetkých srdečne privítal 

a skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov a zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. Ospravedlnil pána poslanca RNDr. Róberta 

Lauka.   

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 Bc. 

Martin Hámorský. Následne odovzdal slovo zástupkyni, ktorá 

predniesla návrh programu zasadnutia, ktorý bol v predloženom 

znení  jednohlasne schválený.    

 

 

Bod č. 5: 
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Uznesenie č. 77/2019 

Obdržali sme finančný príspevok vo výške 10.000 € v rámci projektu 

podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej 

infraštruktúry .   

Prebehlo verejné obstarávanie, firma Aquagarden Levice bude 

realizovať budovanie zavlažovacieho systému. Realizácia by mala 

byť ukončená do 29.03.2020.  

 

Uznesenie č. 109/2019 

Žiadosť Hotela Prameň s.r.o. Dudince o dlhodobí prenájom 

pozemku parcely registra E číslo 57, katastrálne územie Dudince 

bola odložená z dôvodu spoluvlastníctva so Slovenským 

pozemkovým fondom. Kompetentný zamestnanci  Mesta Dudince 

informovali Hotel Prameň s.r.o. o tej skutočnosti, že žiadosti zatiaľ 

nemôžeme vyhovieť z dôvodu podielového spoluvlastníctva so 

Slovenským pozemkovým fondom, ktorý sme požiadali 

o stanovisko k dlhodobému prenájmu  keďže je podielovým 

spoluvlastníkom v podiele 1/3. 

 

Na Ministerstvo hospodárstva SR sme podali žiadosť o 

vybudovanie elektrickej nabíjacej stanice. Boli sme úspešní 

a obdržali sme dotáciu vo výške 5.000 €. Spolufinancovanie 

mestom bude vo výške 2.025,22 €. V tomto období sa pripravuje 

verejné obstarávanie na realizátora.  

 

Na predsedu vlády SR sme poslali žiadosť o dotáciu na materiálno 

– technické vybavenie KD Merovce – nové stoly a stoličky pre 90 

miest a tiež aj nové vybavenie kuchyne.  

Rozpočet je vo výške 13.799 €. 

 

Revitalizácia kúpeľného parku : 

12.02.2020 bola podpísaná Zmluva o dielo s firmou Ekolstav Tipary, 

ktorá začne s realizáciou stavebnej časti projektu.  Odovzdanie 

staveniska prebehlo 20.02.2020.  

 

Rieši sa spolupráca s mestskou políciou v Šahách. V zmysle zákona 

je takáto spolupráca možná.   

 

Zriadenie parkovacieho systému: pracuje sa na projektovej 

dokumentácii na určenie parkovacích zón, súčasťou 

parkovacieho systému by mal byť SMS parking. Do konca mesiaca 

máj 2020 by sme to chceli stihnúť.  
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Vysporiadanie pozemkov pod kultúrnym domov a  zberným 

dvorom riešime so Slovenským pozemkovým fondom. Komisia 

určená na takúto problematiku to schválila, ale teraz čakáme na 

vyjadrenie od SPF Zvolen, od pána Laluhu. 

Čo sa týka vysporiadania pozemkov pod budovou mestského 

úradu tak čakáme na odpoveď Slovenskej pošty a MV SR, 

Centrum podpory BB.  

 

Od posledného zasadnutia MsZ sme organizovali alebo boli 

spoluorganizátori týchto kultúrno – spoločenských podujatí : 

Silvestrovská zábava 2019               31.12.2019 

Mestský ples                                       01.02.2020 

Fašiangový sprievod                         22.02.2020 

 

Primátor poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali pri organizácii 

a zúčastnili sa jednotlivých podujatí.  

 

Bod č. 6: Primátor informoval o plánovanej rekonštrukcii cintorína 

v Merovciach, konkrétne výstavba dvoch chodníkov. Požiadal 

poslancov, aby schválili podanie žiadosti o dotáciu na Ministerstvo 

financií SR vo výške 14.998,48 € s DPH.  Požadovaná výška dotácie 

môže byť do 15.000 €. Rozpočet na výstavbu chodníkov je vo 

výške 23.600€. Výstavba chodníkov sa budú realizovať v dvoch 

etapách, čiže táto dotácia sa použije na I. etapu výstavby 

jedného chodníka a opravu kríža.  

Poslanec Beňuch sa informoval, či by sa nemohol postaviť aj menší 

prístrešok pred domom smútku. Primátor mu odpovedal, že je na 

nás ako použijeme dotáciu, lebo zvyšok aj tak budeme financovať 

z rozpočtu mesta.  

Bez ďalšej diskusie bola žiadosť všetkými prítomnými poslancami 

schválená.  

 

Bod č. 7: Primátor v tomto bode informoval o aktivitách, ktoré 

môžeme financovať z dotácie pre OOCR – z kapitálových 

výdavkov Ministerstva dopravy a výstavby SR. Poslanci návrh 

aktivít obdržali, na pracovnej porade to prebrali. Týka sa to 

dofinancovania výstavby detského ihriska na Slnečnej lúke, 

dofinancovanie parkového mobiliára – lavičky, odpadkové koše, 

stojany na bicykle, prístrešok na autobusovú zastávku. Všetko ale 

bude závisieť od toho či nám to schváli ministerstvo.  
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Prítomný riaditeľ OOCR ešte doplnil, že použitie kapitálových 

výdavkov sa musí konzultovať s ministerstvom financií. Niekedy je 

ťažké minúť dotáciu tak aby bola v súlade so zákonom. Je toho 

názoru, že OOCR a mesto musíme spolupracovať a hľadať riešenia 

na dobudovanie infraštruktúry v meste. V krátkosti ešte spomenul 

nejaké investičné akcie, ktoré plánuje OOCR uskutočniť z dotácie. 

Okrem akcií, ktoré budú platené z kapitálových výdavkov 

dotácie, OOCR plánuje investovať aj do kultúrnych  podujatí, 

napr. Otvorenie kúpeľnej sezóny 2020, nové podujatie Poľovnícke 

dni, Festival Hontianskych chutí, Dudinské kúpeľné leto, Festival 

vína – dudinské vinobranie, Otvorenie dudinských pivníc, 

Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium, Dudinská 

zabíjačka. Sú to všetko akcie, ktoré majú medzi obyvateľmi 

a hosťami veľký ohlas. Akcie sú rozdelené aj na akcie, ktoré sú 

financované z rozpočtu OOCR – z členských príspevkov.  

Primátor sa informoval, v akom štádiu je elektrifikácia amfiteátra. 

Rozvojová agentúra BBS je tiež členom OOCR a z  ej poskytnutého 

členského príspevku sme si vyčlenili financie na túto elektrifikáciu. 

Agentúra si vyhradila právo, že budú schvaľovať účel použitia 

členského príspevku. Bol im zaslaný list s informáciu na čo sa 

plánujú použiť financie z ich členského príspevku, ale do dnešného 

dňa sme ešte odpoveď nedostali. Projekt na elektrifikáciu je už 

vypracovaný. Pán Benický sa vyjadril, že ak do konca marca 

nedostaneme od nich odpoveď, sám pôjde do agentúry a bude 

sa osobne informovať. Na druhej strane ak predstavenstvo schváli, 

že sa do projektu pôjde aj bez ich odpovede, potom je to len 

otázka pár dní kedy sa s tým začne a ako sa to rýchlo skončí.  

Nikto z prítomných poslancov nemal príspevok do diskusie a návrh 

uznesenia na schválenie plánu investičných zámerov Mesta 

Dudince na rok 2020 financovaných z Ministerstva dopravy a 

výstavby SR pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Dudince 

bol jednohlasne prijatý.  

 

Bod č. 8: Zástupkyňa primátora Antonická uviedla ďalší bod 

programu a ako predsedníčka kultúrnej komisie by chcela, aby sa 

všetky plánované podujatia, teda ich termíny konzultovali 

s komisiou.  

Primátor sa vyjadril, že vlani sa už spoplatnila akcia Dudinské 

kultúrne leto  a rovnako to bude aj tento rok. Organizujeme veľa 

podujatí, ktoré sú pre verejnosť bezplatné a ako sa ukázalo aj 

spoplatnená akcia priláka veľa návštevníkov.  
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Riaditeľ OOCR Benický ešte v krátkosti informoval o neovej akcii 

Poľovnícke dni, čo bude veľká celodenná akcia s kultúrnym 

programom. Za organizáciu Balnea Cluster ešte doplnil, že sú už 

v predaji nové výrobky a to šampón na vlasy a sprchový gél. Zatiaľ 

sa predávajú iba v kúpeľných domoch, ale rieši sa spolupráca 

s obchodnými domami dm drogérie.  

Poslanci všetky informácie bez diskusie zobrali na vedomie.  

 

Bod č. 9: V tomto bode primátor informoval, že skládka 

zmesového komunálneho odpadu a drobného stavebného 

odpadu v Hontianskych Tesároch bude fungovať do konca 

augusta 2020. Vyzval riaditeľa Združenia HONT spol. s.r.o. aby 

podal bližšie informácie, ktorý informoval o momentálnej situácii 

a čo bude ďalej keď sa bude musieť skládka uzatvoriť. Dňom 

7.9.2020 končí povolenie skládky. Tri mesiace pred týmto termínom  

musíme požiadať o uzatvorenie skládky. Dôvod uzatvorenia 

skládky je ten, že nespĺňa legislatívu EÚ. Problém je s vybudovaným 

podložím, čo je prekrytá stará skládka. Situácia je taká, že nám už 

prevádzku skládky nepredĺžia. Napriek tomu, že sme zvýšili mieru 

triedenia z 35% na 52%, napriek tomu sme boli nútení zvýšili 

poplatok za KO z 8€ na 11€. Ľudia sú ľahostajní k triedeniu odpadu, 

zber majú zadarmo /len podnikatelia majú symbolických 0,20 € za 

vrece/, a ako sa vyjadril pán Benedik, budú ľahostajní dovtedy, 

kým im to nebude vyťahovať peniaze z peňaženky.  

Po uzatvorení skládky máme dohodu s obcou Sikenica, že na 1½ 

roka môžeme voziť k nim. Ale všetko bude závisieť od množstva 

odpadu. Po uplynutí tejto doby to bude ešte horšie, lebo poplatok 

za odvoz a plus poplatok za uloženie odpadu bude drahý.  

Primátor sa informoval na čo sa môže použiť finančná podpora   

z Environmentálneho fondu, o ktorú môže požiadať obec ak má 

mieru triedenia nad 30%, na čo mu riaditeľ Združenia Hont nevedel 

presne odpoveď, len mu podal približné informácie o ktorých 

vedel.  

Zástupkyňa Antonická tlmočila požiadavku od obyvateľov, či by 

sa nemohla zvýšiť frekvencia zberu triedeného odpadu 

a dodržiavať harmonogram zberu. 

Pán Benedik jej vysvetlil akou formou funguje zber a odvoz 

triedeného zberu, ktorý sa odváža zo všetkých obcí, ktoré tvora 

Združenie Hont.  

Primátor ešte doplnil, že stojiská s kontajnermi si vyvážame sami 

podľa potreby.  
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Poslanec Beňuch vyjadril nespokojnosť s tým, v akom stave je 

zberný dvor – je tam neporiadok. Tiež je toho názoru, že inšpektori 

verejného poriadku by mohli kontrolovať kontajnery na papier, 

pretože kontajner na papier pri železničnej stanici je hneď plný, 

pretože kartóny sa nedeformujú a väčšia časť kartónov je zo 

železiarstva.  

Primátor sa vyjadril, že už niekoľko rokov robíme osvetu, ale to je 

o ľuďoch. Asi musíme pristúpiť k sankciám. Máme foto pasce. 

Poslanec Šťastný sa informoval, či mesto má možnosť sankciovať, 

na čo mu primátor odpovedal, že áno.  

Po diskusii poslanci uvedené zobrali na vedomie.  

 

Bod č. 10: Zástupkyňa primátora požiadala hlavného kontrolóra, 

aby podal informáciu o vykonanej kontrolnej činnosti. Poslanci 

správy hlavného kontrolóra obdržali a na pracovnej porade 

prebrali. Správy sú súčasťou tejto zápisnice.  

Správy poslanci zobrali na vedomie.  

 

Bod č. 11: Primátor informoval o blížiacom sa 39. ročníku Dudinskej 

50, ktorý sa bude konať 21.3.2020. Hlavným usporiadateľom bude 

Slovenský atletický zväz, mesto bude ako spoluorganizátor, ktorý 

zabezpečí technickú stránku podujatia a občerstvenie v SŠ pre 

tých, ktorí pomáhajú pri technickom zabezpečení, pre 

účinkujúcich v kultúrnom programe.  

V súvislosti s blížiacim sa koronavírusom začíname rozmýšľať či 

preteky nezrušíme. Prehodnotíme to s hlavným hygienikom 

a predstaviteľmi SAZ.  

Zástupkyňa primátora je tiež toho istého názoru, aby sa táto 

situácia nezanedbala a nepodcenila.  

 

Rôzne: 

Zástupkyňa primátora sa ďalej opýtala Ing. Habána čo sa bude 

ďalej robiť s výkopom pri garážach pri železničnej trati, na čo jej 

odpovedal, že detaily nevie.  

Poslanec Šťastný sa zaujímal, či mesto má nejakú právomoc pri 

riešení nepríjemného pachu pri chove zvierat, pretože na ulici B. 

Tablica jeden obyvateľ chová kone a obyvatelia žijúci v blízkosti  

sa sťažujú na nepríjemný pach.  

 

Zamestnanec mesta pán Balla mu odpovedal, že na mesto sme 

nedostali žiadny podnet a preto sme nič neriešili.  
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Prítomná pani Krkošová poukázala na stavebný neporiadok pri 

Večierke u pani Hajnalovej, aby ju mesto písomne upozornilo.  

 

Prítomný zástupca DHZM pán Suchánsky informoval, že 

v septembri sa budú konať oslavy k 130. výročiu založenia DHZM 

a či by mesto finančne neprispelo. Primátor mu odpovedal, že 

najskôr je potrebné sa stretnúť, povedať si čo všetko má byť 

súčasťou osláv, mať vypracovaný rozpočet a až potom sa bude 

rozoberať otázka financovania, resp. nejakého príspevku z mesta.   

 

Keďže žiadne ďalšie otázky a podnety zo strany poslancov a ani 

prítomných občanov neboli, primátor všetkým poďakovali za 

účasť a ukončili zasadnutie.  

 

 

 

 

 

            

                                                               PaedDr. Dušan Strieborný 

                                                                           primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Peter Šťastný 

Ing. Bohuslav Beňuch 

 

 

Zapisovateľka: Monika Sliacka 
 

 
 

 


