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Identifikačné údaje obce 

Názov: Mesto Dudince  

Sídlo:   Okružná 212/3 

IČO:     00 319 902 

Štatutárny orgán obce: PaedDr. Dušan Strieborný 

Telefón: 045/5583 112  

E-mail: podatelna@dudince-mesto.sk  

Webová stránka: www.dudince-mesto.sk  

1. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov konsolidovaného 
celku 

Primátor mesta:                PaedDr. Dušan Strieborný 

Zástupca primátora mesta:     Mgr. Milota Antonická 

Hlavný kontrolór mesta:         JUDr. Marek Keller 

Mestské zastupiteľstvo:  Milota Antonická, Mgr., Stanislav Bačík, Bohuslav Beňuch, Ing., 

Martin Hámorský Bc., Róbert Lauko RNDr., Peter Šťastný Ing., Marcel Vankovic.  

 

Komisie pri MsZ:  

 Komisia na ochranu verejného záujmu 

 Komisia finančná 

 Komisia stavebná 

 Komisia kultúrna  

 Komisia športová 

 Komisia verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku. 

   

Zamestnanci mestského úradu:       

 Sekretariát primátora mesta, referentka registratúry Monika Sliacka, 

 Vedúca ekonomické úseku – Ing Danica Rajčanová, 

 Ekonóm - Iveta Petrušková,  

 Účtovníčka – Milada Brindzová, 

 Vedúca majetkovoprávneho a sociálneho úseku – JUDr. Eva Holíková, 

 Matrikár, pokladník - Jana Pavelková,  

 Vedúci technického úseku – Ing. Ľubomír Habán 

 Účtovníčka, personalistika – Marta Čižmárová 

 Referent výstavby, územného plánovania a životného prostredia – Emil Balla 

 Referent údržby, vodič – Ján Kučera 

 Opatrovateľka, upratovačka – Mária Sládeková 

 Inšpektor verejného poriadku – Milan Lalík 

 

 

mailto:podatelna@dudince-mesto.sk
http://www.dudince-mesto.sk/


 

 

Vedúci predstavitelia organizácií konslolidovaného celku: 

Rozpočtová organizácia mesta: Spojená škola Dudince, Ľ. Štúra 155 

Riaditeľka školy:  Mgr. Eva Jamborová  

Základná činnosť: základné školstvo  

IČO: 042002028 

Telefón: 045/5583175 

E-mail: skola@skoladudince.sk  

Webová stránka: www.skoladudince.sk 

 

Príspevková organizácia mesta: Športový klub mesta Dudince, Okružná 212,  

Vedúci: Emil Balla 

Základná činnosť: šport 

IČO: 31907059 

Telefón: 045/5583112 

E-mail: brindzova@dudince-mesto.sk  

Webová stránka: www.dudince-mesto.sk  

 

Obchodná spoločnosť založená mestom: Mestský podnik Dudince s.r.o.. Okružná 212, 

Riaditeľ, konateľ: Ing. Ľubomír Habán 

IČO: 36 040 100  

Telefón: 045/5583126 

E-mail: mspdudince@,mspdudince.sk   

Vklad do základného imania: Mesto Dudince 

Vklad: 38 538,14 EUR 

Predmet činnosti: 

Murárstvo, výroba cementového tovaru a umelého kameňa, obkladačské práce, 

elektro - inštalatérstvo, sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby, záhradnícke a sadovnícke 

práce, obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, prenájom 

strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,  

letná a zimná údržba komunikácií strojmi a zariadeniami slúžiacimi k danej údržbe v rozsahu 

voľných živností 

maliarske, natieračské a sklenárske práce búracie práce bez použitia výbušnín, 

zemné a výkopové práce, 

uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác, 

prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií bez likvidácie odpadov podnikanie v oblasti nakladania 

s iným ako nebezpečným odpadom 

nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, 

mailto:skola@skoladudince.sk
http://www.skoladudince.sk/
mailto:brindzova@dudince-mesto.sk
http://www.dudince-mesto.sk/


2. Poslanie, vízie, ciele 

Mesto Dudince má zadefinovanú víziu „Dudince - malé mesto s veľkou budúcnosťou pre život“ 

ktorá vyplýva zo skutočnosti, že napriek kontinuálnemu úbytku obyvateľov, pri zachovaní 

prírodného potenciálu územia a jeho využití v kúpeľníctve a v cestovnom ruchu, je mesto 

Dudince dostatočne atraktívne pre udržanie a mierny nárast stabilnej populácie obyvateľov,  

ale aj zvýšenie počtu návštevníkov mesta, ktoré je unikátne svojimi prírodnými liečivými 

zdrojmi. 
 Reálnosť vízie je podmienená: 

  zlepšením identity mesta ako destinácie kúpeľníctva,  

  kooperáciou domácich a regionálnych subjektov,  

  rozvojom rôznorodejších pracovných príležitostí podporou podnikateľov, 

  dostupnosťou bývania a sociálnymi stimulmi pre mladé rodiny,  

  zachovaním a vytvorením nových služieb pre obyvateľov a návštevníkov mesta, 

  vybudovaním chýbajúcej technickej infraštruktúry mesta. 

https://www.dudince-mesto.sk/?page=phsr-mesta-dudince-2016-2020 

 

3. Základná charakteristika obce 

Mesto Dudince je samostatný samosprávny a správny územný  celok Slovenskej republiky 

s počtom obyvateľov 1413, ktorý majú na území trvalý pobyt k 31.12.2018. Mesto je právnickou 

osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou 

úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby 

jej obyvateľov. Hospodárenie je prevádzané za podmienok ustanovených zákonom.  

3.1. Geografické údaje 
Mesto Dudince sa nachádza na rozhraní Štiavnických vrchov, Krupinskej planiny a Podunajskej 

pahorkatiny v údolí potoka Štiavnica na severovýchodnom okraji Ipeľskej pahorkatiny v nadmorskej 

výške 140 m n. m. Mesto Dudince v zmysle administratívneho členenia leží v južnej časti okresu 

Krupina, patrí do regiónu Hont, ktorý je začlenený do Banskobystrického kraja. Mesto svojou 

rozlohou 6,85 km2 pozostáva z katastrálnych území Dudince a Merovce, s funkciou kúpeľného mesta 

má nadregionálny až medzinárodný význam. Dopravná dostupnosť mesta Dudince do okresného 

mesta Krupina vzdialeného 27,3 km je 25 minút, do krajského mesta Banskej Bystrice vzdialeného 

78,1 km predstavuje časovú dostupnosť 1 hod. 8 minút, čo je spôsobené výrazne excentrickou 

polohou mesta Dudince v rámci okresu Krupina. Časová dostupnosť do hlavného mesta Bratislavy 

vzdialeného 173 km sú približne 2 hodiny. Cez územie mesta Dudince v západnej časti intravilánu 

prechádza cesta I. triedy I/66, ktorá má medzinárodný význam a v úseku od hraničného mesta Šahy 

spája mesto Dudince s okresným a krajským mestom. Je súčasťou medzinárodnej turisticko – 

hospodárskej trasy Budapešť – Varšava v rámci európskej cestnej siete označenej E-77. Vo Zvolene 

sa cesta I/66, ktorá je súčasne rýchlostnou cestou R3 napája na rýchlostnú cestu R1, ktorá prechádza 

mestami Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok. 

2 Prepojenie mesta Dudince na mestá Nitra a Bratislava je zabezpečená cestnou komunikáciou 

Dudince – Žemberovce, ktorej kvalitatívna úroveň je v súčasnosti nevyhovujúca. Východnou časťou 

mesta prechádza železničná trať Zvolen – Šahy, ktorá v minulosti zabezpečovala osobnú dopravu. V 

súčasnosti je trať využívaná výlučne pre nákladnú dopravu. 

3.2. Demografické údaje 
Mesto Dudince s počtom obyvateľov 1413 (k 31.12.2019) patrí medzi najmenšie mestá na Slovensku. 

Veľkosť populácie mesta s výnimkou rokov 2008 a 2013 dlhodobo klesá, v roku 2007 dosahovala 

hodnotu 1 520 obyvateľov, zatiaľ čo v roku 2014 bol tento stav o 76 obyvateľov menší (graf 1). 

Celkový úbytok obyvateľstva je zapríčinený prirodzeným úbytkom, ako aj negatívnym migračným 

saldom. V rokoch 2008 a 2013 mesto zaznamenalo prírastok v počte prisťahovaných obyvateľov, na 

druhej strane od roku 2013 do 2014 sa zvýšil počet vysťahovaných obyvateľov o 38. Najkritickejší 

rozdiel v počte narodených (5) a zomrelých (23) bol v Dudinciach v roku 2012. 
Veková pyramída obyvateľov mesta Dudince má regresívny charakter s úzkou základňou a širokou 

hornou časťou, ktorá indikuje starnutie populácie.  

https://www.dudince-mesto.sk/?page=phsr-mesta-dudince-2016-2020


3.3. Ekonomické údaje 
 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva mesta Dudince bola sledovaná v rámci Sčítania obyvateľov, 

domov a bytov v roku 2011 (SODB).  V roku 2011 v meste Dudince bola najpočetnejšia zložka 

obyvateľov so stredoškolským vzdelaním s maturitou (34 % obyvateľov), za ňou nasledovali 

obyvatelia s dosiahnutým stredoškolským a učňovským vzdelaním bez maturity (25 %) a s 

vysokoškolským vzdelaním (15 %). 

http://www.dudince-mesto.sk/files/prilohy/analyticka_cast-jphsr_dudince_dokument_0.pdf 

 

3.4. Symboly obce 

ERB mesta - v zelenom štíte z trikrát strieborno-modro vlnistým rezom delenej spodnej časti 

štítu vyrastá strieborná zlatovlasá víla, držiaca pred sebou strieborný džbán. 

V rokoch 1988 - 1992 bezprostredne po tom, ako sa Dudince stali kúpeľným mestom, začala sa 

riešiť aj otázka ich mestského erbu. V tom čase ešte nebola známa historická symbolika. Ale aj 

tak mesto malo jednoznačnú ambíciu, aby sa jeho novovzniknutý erb viazal na kúpeľníctvo, 

ktoré sa stalo jediným základom jeho dynamického rozvoja. 

Z aktivity heraldickej komisie s predstaviteľmi mesta sa v dielni Ladislava Čisárika ml. zrodil 

návrh, ktorý v zelenom štíte zobrazuje z dvoch strieborných zvlnených pásov vyrastajúcu 

striebornú vílu so zlatými vlasmi a s miskou v ľavej ruke. Návrh zohľadňoval dovtedajšiu 

tradičnú symboliku, v ktorej sa aplikovala popri liečivých prameňoch aj postava víly, podľa 

legendy zakladateľky a patrónky miestnych kúpeľov. 

Mesto definitívne upravilo svoj erb až v roku 1995. Zelené pásy sa zmenili na modré a zlatý 

džbán, všetko symboly kúpeľníctva, drží víla oboma rukami pred sebou. Napokon tento variant 

existoval už aj v predchádzajúcom období. 

VLAJKA mesta - pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, zelenej, žltej, modrej 

a bielej. 

 

 

Symboly Dudiniec sú zaevidované v Heraldickom registri SR pod sign. D-5/95.Symboly mesta 

môžu používať jedine oprávnené osoby s písomným povolením Mesta Dudince, a to v súlade so 

štatútom mesta, dobrými mravmi a slovenskou legislatívou. 

 

 

3.5. História obce 

Dudince majú viac ako 700 ročnú históriu. Dudinské minerálne vody po prvý raz písomne 

oficiálne spomína profesor Henrich Johan von Crantz v roku 1777 v diele o zdravotných 

prameňoch, kde ich uvádza ako teplé liečivé pramene Gyogy. Okolo roku 1890 prišli skúmať 

dudinské pramene odborníci Viedenského zemepisného ústavu a po nich pracovníci Banského 

geologického ústavu. Na základe týchto výskumov vyšiel dekrét z 23.1.1894, ktorým sa 

dudinské minerálne vody úradne uznávajú za liečivé a terén okolo kopca Gestenec sa stáva 

chráneným pásmom. Po úradnom uznaní sa stala dudinská voda vzácnejšou a začala sa používať 

aj na pitné kúry, napríklad pri žalúdočnej kyseline, pri poruchách tlaku, no aj ako stolová voda, 

predávala sa tiež v obchodoch. Fľaše s vodou v osobitných debnách sa vozili na furmanských 

vozoch do Komárna a odtiaľ riečnymi loďami do morských prístavov, aby mohli byť dopravené 

http://www.dudince-mesto.sk/files/prilohy/analyticka_cast-jphsr_dudince_dokument_0.pdf


až do Ameriky. Prvý otvorený kúpeľ vo východnej pramennej sústave dal postaviť v r. 1900 

vlastník prameňov Hugo Obemdorff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kúpeľ slúžil jeho rodine a jeho priateľom, zanikol v r. 1935. V západnej pramennej sústave bol 

už dávnejšie známy silne zapáchajúci prameň zvaný Smradľavý neskoršie premenovaný na 

Malý kúpeľný. Tento prvý kúpeľ v západnej pramennej sústave dal postaviť v r. 1907 nájomca 

prameňov Filip Gutmann a spol. Kúpeľ bol vykresaný do travertína pri východnom úpätí 

kúpeľnej kopy. Poj Filipovi Gutmannovi, od r. 1916, bol nájomcom prameňov i kúpeľa 

Koloman Brázzay z Budapešti. K. Brázzay na jar r. 1918 urobil vrt dnešnom kúpeľnom bazéne, 

ktorý nazval Veľký kúpeľný. K. Brázzay obhospodaroval pramene a kúpeľ aj po  

vzniku Československej republiky až do roku 1921 prostredníctvom správcov. Keď nájom 

prestal vynášať, v roku 1921 všetky nájomné práva, ktoré mal na 51 rokov od grófa H. 

Obemdorffa, odovzdal Júliusovi Unterbergerovi, obchodníkovi zo Šiah. Tento bol nájomcom 

prameňov i kúpeľov až do 

2. novembra 1938, do tzv. „viedenskej arbitráže", kedy Dudince zostali na Slovensku a Šahy 

pripadli Maďarsku. Cez vojnu boli kúpele značne poškodené. Po vojne bolo celé zariadenie 

kúpeľov obnovené. Po znárodnení r. 1948 čiastočne ožila aj nová výstavba účelových objektov. 

V rokoch 1957-1958 postavili terajšiu murovanú vstupnú budovu na otvorené kúpalisko a 

predĺžili väčší bazén. Malý bazén (Kis Búdôs) zrušili. V rokoch 1953-1956 sa uskutočnil 

hydrogeologický prieskum s cieľom získať výdatnej ší zdroj prírodnej minerálne liečivej vody. 

V západnej pramennej skupine vrtom S-3 sa získal výdatný zdroj prírodnej minerálnej liečivej 

vody. 

 

 

 

 

3.6. Pamiatky 

Z obdobia Rimanov sa v Dudinciach nachádza 32 kamenných rímskych bazénikov. Pekné 

prírodné prostredie, stála teplá klíma a vynikajúce účinky liečivej vody umocňujú význam 

Dudiniec pre zdravie človeka. Dudinská voda má teplotu 28,5 stupňa C a obsahuje šesť 

rozhodujúcich minerálnych prvkov, blahodarne pôsobiacich na organizmus človeka. Pomáha 

liečiť pohybový aparát, srdcovo-cievny systém, reumatické ochorenia, vysoký tlak, kožné a 

ženské choroby. Má blahodarný vplyv na zažívací systém. 



 

4. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

 

4.1. Výchova a vzdelávanie 

Školstvo. 

 Systém predprimárneho, primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania je pre deti a mládež 

zabezpečovaný Spojenou školou Dudince, ktorej súčasťou je materská škola, základná škola, 

Školský klub detí, zariadenie školského stravovania a základná umelecká škola. Materská škola 

má zriadenú dolnú a hornú triedu, pričom poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti od 3 

rokov. Základná škola je plnoorganizovaná základná škola so všetkými ročníkmi prvého 

I druhého stupňa. V súčasnosti má í tried. V každom ročníku má jednu triedu.  

 V škole fungovali 3 oddelenia ŠKD, v ktorých bolo zapísaných 71 detí.  

V zariadení školského stravovania sa stravujú žiaci a zamestnanci základnej, materskej školy aj 

umeleckej školy. Pre deti materskej školy sa pripravuje aj desiata a olovrant. 

 V areáli sa nachádza samostatná telocvičňa, budova materskej školy s nadstavbou základnej 

umeleckej školy, dve ihriská a altánky na vyučovanie v prírode. Budovy sú nové a energeticky 

ošetrené. Žiaci sa učia vo vyhovujúcich učebniach, učitelia používajú najmodernejšiu didaktickú 

techniku. Do viacerých kabinetov boli doplnené zbierky učebných pomôcok. Vo voľnom čase 

môžu žiaci pracovať v rôznorodých záujmových krúžkoch, majú zabezpečené kvalitné služby 

školskej jedálne a školského klubu detí. Rozvrh hodín rešpektuje psychohygienické potreby 

žiakov a je prispôsobený cestovnému poriadku školských autobusov. Základná umelecká škola 

má zriadený výtvarný a hudobný odbor. https://skoladudince.edupage.org/ 

 

4.2. Zdravotníctvo 

V meste Dudince je poskytovaná základná zdravotná služba v objekte zdravotného strediska s 

ambulanciami praktického, gynekologického lekára. Privátna ambulancia stomatologického lekára 

je  v liečebnom ústave Rubín, prevádzkovanom spoločnosťou Kúpele Dudince a. s. V meste sídli 

rýchla zdravotná pomoc (RZP) s 24 hodinovou stálou službou, ktorú prevádzkuje Záchranná 

zdravotná služba Bratislava. Liečebné účinky prírodných liečivých zdrojov a iné liečebné procedúry 

môžu obyvatelia mesta Dudince využívať vo forme ambulantnej liečby v neštátnom zdravotníckom 

zariadení Kúpele Dudince a.s. a v štátnom podniku SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince. 

Liečebné procedúry poskytujú aj zariadenia hotelového typu – Hviezda, Prameň, Flóra a Jantár, ktoré 

majú vybudované vlastné balneoterapie. V centre mesta Dudince sú zriadené dve lekárne.  

https://www.dudince-mesto.sk/?page=ambulancie 

 

4.3. Sociálne zabezpečenie 

Mesto Dudince je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu a poskytuje 

sociálne služby na základe zápisu žiadateľa do Registra poskytovateľov sociálnych služieb. Priamo 

v meste Dudince je zriadený súkromný Dom dôchodcov Oáza staroby, n. o. s kapacitou 32 miest, v 

blízkej obci Terany je Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb s kapacitou 116 osôb v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Mesto v spolupráci s Úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny v Krupine poskytuje cestou menších obecných služieb zdravotne 

odkázaným obyvateľom donášku obedov a opatrovateľskú službu z radov nezamestnaných občanov. 

Mesto podporuje obyvateľov v dôchodkovom veku paušálnym príspevkom na stravovanie. Rezervy 

mesta Dudince v sociálnej oblasti sú v chýbajúcom dennom stacionári pre seniorov, nedostatok 

ošetrovateľských služieb. 

 

https://skoladudince.edupage.org/
https://www.dudince-mesto.sk/?page=ambulancie


4.4. Kultúra a šport:  

V meste pôsobí Športový klub mesta (ŠKM), ktorý je príspevkovou organizáciou zriadenou mestom 

Dudince s právnou subjektivitou, ktorého hlavnou činnosťou je organizovanie športových a 

turistických podujatí, organizovanie telesnej výchovy a športu pre obyvateľov a návštevníkov mesta, 

spravovanie telovýchovných objektov a zariadení, šírenie reklamy a zabezpečovanie technických, 

právnych a hospodárskych predpokladov pre činnosť ŠKM. Vo svojej pôsobnosti má oddiely: - 

Futbalový oddiel TJ Slovan Dudince, Stolnotenisový oddiel,  Motokrosový oddiel. V meste Dudince 

sa nachádza futbalový štadión, v areáli školy ihrisko s umelým trávnikom, betónové ihrisko a 

športová hala – telocvičňa s možnosťou jej celoročného využitia. Verejnosti sú k dispozícii tenisové 

kurty, ktorých stav je v súčasnosti pomerne zanedbaný. Od roku 2007 je v Dudinciach v prevádzke 

Termálne kúpalisko Dudinka, ktoré ponúka návštevníkom štyri bazény s dvomi tobogánmi. 

Jednotlivé kúpeľné zariadenia ponúkajú široké možnosti služieb ako sú bazény plavecké, kľudový 

bazén s minerálnou liečivou vodou, fitness, bowling, squash, minigolf, či wellnes služby s rôznymi 

druhmi masáží a saunovým svetom. 

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dudince bola dňa 15.02.2012 založená Oblastná organizácia 

cestovného ruchu, ktorej členmi sú mesto Dudince, kúpeľné a hotelové zariadenia podnikajúce v 

oblasti kúpeľníctva a v cestovnom ruchu. Hlavnou úlohou organizácie je zvýšiť atraktivitu 

destinácie a prehlbovať spoluprácu zainteresovaných subjektov na území kúpeľného mesta 

Dudince. Dôležitou úlohou organizácie je spoločný marketing a propagácia Dudiniec účasťou na 

veľtrhoch a výstavách doma, ale aj v zahraničí. Ďalšou aktivitou je tvorba propagačných a 

informačných tlačovín v rôznych jazykoch, ktoré slúžia nielen na výstavách, ale aj pre potreby 

Turisticko-informačnej kancelárie. Všetky aktivity sú financované z príspevkov členských 

subjektov, z dotácií Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a z vlastnej činnosti 

organizácie. V rámci svojej činnosti organizácia realizuje a spolupracuje pri organizovaní rôznych 

kultúrnospoločenských a športových podujatiach pre návštevníkov a obyvateľov mesta, ku 

ktorým už tradične patria: Otvorenie kúpeľnej sezóny (máj), podujatia Dudinského kultúrneho 

leta (júl-august), Cesta rozprávkovým kráľovstvom (júl), Dudinské vinobranie (september) a 

mnoho ďalších. Mesto Dudince má v k. ú. Merovce vybudovaný kultúrny dom, ktorý z hľadiska 

kapacitného a stavebno-technického nie je postačujúci na organizovanie podujatí s vyššou 

návštevnosťou. Z tohto dôvodu väčšinu celoročných podujatí organizujú jednotlivé zariadenia vo 

vlastných spoločenských priestoroch. V letnej sezóne je na podujatia Dudinského kultúrneho leta 

využívaný priestor amfiteátra. 

https://www.dudince-mesto.sk/?page=kultura 

https://www.dudince-mesto.sk/?page=sportove-kluby 

 

4.5. Hospodárstvo 

Z celkového počtu 9 podnikateľských subjektov zameraných na prvovýrobu sú 3 zapísané v 

obchodnom registri a zvyšných 7 tvoria fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri SR. 

Približne rovnaký počet podnikateľských subjektov sa zameriava na chov dojníc a iných drobných 

hospodárskych zvierat a na pestovanie zeleniny a ostatných netrvácnych plodín. Najväčším 

podnikateľským subjektom v poľnohospodárstve podľa počtu zamestnancov a výšky tržieb v roku 

2013 bola spoločnosť AGROHONT Dudince a.s., zaoberajúca sa pestovaním obilnín, strukovín a 

olejnatých semien (okrem ryže). V meste Dudince je iba jeden subjekt, ktorý poskytuje služby 

Najväčším zamestnávateľom v sektore služieb v meste Dudince sú spoločnosti Kúpele Dudince a.s. 

a SLOVTHERMAE Kúpele Diamant Dudince š.p., ktoré poskytujú služby v segmente ostatnej 

zdravotnej starostlivosti poskytovaním liečebných, relaxačných a víkendových pobytov pre 

tuzemských a zahraničných klientov. Podnikateľské prostredie je limitované prírodnými 

podmienkami kúpeľného mesta Dudince, ktoré získalo Štatút kúpeľného mesta uznesením vlády SR 

č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999. 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci je Mestský podnik služieb, ktorý zabezpečuje 

https://www.dudince-mesto.sk/?page=kultura
https://www.dudince-mesto.sk/?page=sportove-kluby


v meste údržbu majetku mesta, poskytuje služby obyvateľom Dudiniec. 

Stavebná spoločnosť LORAK s.r.o., Rekostav v.o.s., ktorí zabezpečujú výstavbu 

a rekonštrukciu bytových a nebytových priestorov. 

https://www.dudince-mesto.sk/?page=obchod-a-sluzby 

 

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. 

Obec v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.5 83/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  27.12.2018 uznesením č.103/2018. 

 Posledná  zmena rozpočtu bola schválená dňa 10. 12.2019, uznesením č.104/2019. 

 

 2019 2020 2021 

Príjmy celkom 2 009 120,00 3 068 905,00 3 068 905,00 

Bežné príjmy 1 909 120,00 2 189 100,00 2 189 100,00 

Kapitálové príjmy 100 000,00 579 805,00 579 805,00 

Finančné príjmy 0 300 000,00 300 000,00 

Výdavky celkom 2 009 120,00 3 068 905,00 3 068 905,00 

Bežné výdavky 1 775 937,00 1 969 453,00 1 969 453,00 

Kapitálové výdavky 113 647,00 692 181,00 692 181,00 

Finančné výdavky 119 536,00 407 271,00 407 271,00 

 

https://www.dudince-mesto.sk/?page=obchod-a-sluzby


 

 

Výsledok bežného rozpočtového hospodárenia prebytok vo výške 358 417, 85 € bol čiastočne 

použitý na kapitálové výdavky obce vo výške 69 943,51 €. V súlade s §16 ods. 6 Zákona č. 

583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli z 

prebytku vylúčené nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a granty a 

v súlade zo Zákonom č. 443/2020 Z.Z. o dotáciách na rozvoj bývania boli vylúčené nevyčerpané 

prostriedky z fondu opráv v sume 213 825,77 €. 

Prebytok rozpočtu v sume 74 648,57 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a 
b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol prevedený do rezervného fondu 
na základe uznesenia MsZ č. 46/2019 dňa 20.6.2019.  

 

 

 

 

 

 

5.1. Rozpočet mesta k 31.12.2019 
 

 SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 

SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET PO 

POSLEDNEJ 

ZMENE 

SKUTOČNOSŤ 

PLNENIA 

Príjmy celkom 2 009 120,00 2 903 939,07 2 565 134,55 

Bežné príjmy 1 909 120,00 2 265 493,39 2 255 056,18 

Kapitálové príjmy 100 000,00 148 620,00 120 252,69 

Finančné príjmy 0 489 825,68 189 825,68 

Výdavky celkom 2 009 120,00 2 831 566,82 2 276 660,21 

Bežné výdavky 1 775 937,00 2 037 931,29 1 896 638,33 

Kapitálové výdavky 113 647,00 360 925,82 258 952,20 

Finančné výdavky 119 536,00 432 709,71 121 069,68 

Hospodárenie mesta 

Prebytok 

0 72 372,25 288 474,34 

 

 
 
 
 
5.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

HOSPODÁRENIE MESTA SKUTOČNOSŤ K 31.12. 
2019 

Bežné príjmy spolu 2 255 056,18 

z toho : bežné príjmy mesta 2 141 321,47 

bežné príjmy RO 113 734,71 

Bežné výdavky spolu 1 896 638,33 

z toho : bežné výdavky mesta 1 049 047,54 

 bežné  výdavky  RO 847 590,79 



6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok 

6.1.Majetok konsolidovaného celku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

na rok 2020 

Majetok spolu 6 659 780,50 7 424 693,47 7 424 693,47 

Neobežný majetok spolu 6 354 992,11 7 066 806,86 7 066 806,86 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 15 360,00 22 024,56 22 024,56 

Dlhodobý hmotný majetok 5 629 820,27 

 

6 334 970,46 6 334 970,46 

Dlhodobý finančný majetok 709 811,84 709 811,84 709 811,84 

Obežný majetok spolu 302 635,76 355 634,80 355 634,80 

z toho :    

Zásoby 1 849,03 2 672,04 2 672,04 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0   

Dlhodobé pohľadávky 196,40 115,00 115,00 

Krátkodobé pohľadávky  72 560,30 51 018,40 51 018,40 

Finančné účty  228 030,03 301 829,36 301 829,36 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 0 

Časové rozlíšenie  2 152,63 2 251,81 2 251,81 

6.2. Zdroje krytia konsolidovaného celku 

Názov Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Predpoklad 

na rok 2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 6 659 780,50 7 424 693,47 7 424 693,47 

Vlastné imanie  -568 066,48 470 489,67 470 489,67 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  6 642,91 6 642,91 6 642,91 

Fondy 0 0 0 

Výsledok hospodárenia  -574 709,39 463 846,76 463 846,76 

Záväzky 2 815 169,38 2 670 152,97 2 670 152,97 

z toho :    

Rezervy  3 576,04 6 074,85 6 074,85 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 13 178,89 33 730,06 33 730,06 

Dlhodobé záväzky 1 250 972,53 1 549 085,01 1 549 085,01 

Krátkodobé záväzky 764 919,92 350 909,85 350 909,85 

Bankové úvery a výpomoci 782 522,00 730 353,20 730 353,20 



 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky za konsolidovaný celok: 

- Majetok konsolidovaného celku v roku 2019 vzrástol oproti roku 2018 o  764 912,97 €. 

- Na strane pasív vzrástol vlastný majetok mesta o 1 038 556,15 €. K tomu prispel kladný 

výsledok hospodárenia v roku 2019 a zníženie záväzkov oproti roku 2018 o  145 016,41 €.  

 

 Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva materskej spoločnosti 

6.3.Majetok materskej spoločnosti – Mesto Dudince 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

na rok 2020 

Majetok spolu 6 565 101,73 7 401 427,99 7 401 427,99 

Neobežný majetok spolu 5 083 226,31 5 972 144,89 5 972 144,89 

Dlhodobý nehmotný majetok 15 360,00 22 024,56 22 024,56 

Dlhodobý hmotný majetok 4 319 516,33 5 201 770,35 5 201 770,35 

Dlhodobý finančný majetok 748 389,08 748 349,98 748 349,98 

Obežný majetok spolu 1 481 569,12 1 428 608,63 1 428 608,63 

Zásoby 0 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 257 696,73 1 140 732,97 1 140 732,97 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  69 424,22 49 832,66 49 832,66 

Finančné účty  154 448,17 238 043,00 238 043,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 0 

Časové rozlíšenie  306,30 674,47 674,47 

6.4. Zdroje krytia za materskú spoločnosť 

Názov Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Predpoklad  na 

rok 2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 6 565 101,73 7 401 427,99 7 401 427,99 

Vlastné imanie  232 910,53 1 299 063,77 1 299 063,77 

Oceňovacie rozdiely  6 642,91 6 642,91 6 642,91 

Fondy 0 0 0 

Výsledok hospodárenia  226 267,62 1 292 420,86 1 292 420,86 

Záväzky 2 727 695,56 2 592 127,60 2 592 127,60 

Rezervy  3 000,00 5 100,00 5 100,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 13 178,89 33 730,06 33 730,06 

Dlhodobé záväzky 1 248 255,03 1 545 284,63 1 545 284,63 

Krátkodobé záväzky 680 739,64 277 659,71 277 659,71 



Bankové úvery a výpomoci 782 522,00 730 353,20 730 353,20 

Časové rozlíšenie 3 604 495,64 3 510 236,62 3 510 236,62 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky materskej spoločnosti: 

Majetok Mesta Dudince v roku 2019 vzrástol oproti roku 2018 o 836 326,26 EUR, 

 Medzi významné investície patrili : 

Kúpa pozemku pod parkovisko pri Dome služieb č. 121, rekonštrukcia Domu služieb 

 č. d. 129,Vodovod pre IBV,  detské ihrisko na Slnečnej lúke, rekonštrukcia chodníka  

v cintoríne Dudince, v rámci projektu Revitalizácie kúpeľnéh mesta : 

umelecké dielo Víla Dudinka s chlapcom, LED obrazovka a dotykový infokiosk. 

Na strane pasív vzrástol vlastný majetok mesta o 1 066 153,24 €. K tomu prispel kladný 

výsledok hospodárenia v roku 2019 a zníženie záväzkov o 135 567,96 €.  

 

6.5.Pohľadávky za konsolidovaný celok 

Pohľadávky Zostatok 

k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   72 756,70 51 133,40 

Pohľadávky po lehote splatnosti   4 163,79 4 163,79 

 

6.6.Záväzky za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2018 

Zostatok 

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   2 815 169,38 2 670 152,97 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky za konsolidovaný celok: 

Pohľadávok k 31.12.2019 oproti predchádzajúcemu roku poklesli o 21 623,30 €. 

Záväzky do lehoty splatnosti poklesli v porovnaní z rokom 2019 o 145 016,41 €. 

Krátkodobé  záväzky vznikli z nároku miezd zamestnancov za december 2019 a následne   

povinnosti uhradiť sociálne a zdravotné poistenie, dane z príjmov. Tieto záväzky boli uhradené  

v januári 2019. 

Krátkodobý záväzok daň z pridanej hodnoty za mesiac december uhradený 25. 1. 2019. 

Výška bankového úveru sa znížila o splatenú časť úveru a to  o 52 168,80 €. 

Výška poskytnutého úveru zo ŠFRB sa znížila o splatenú časť úveru 54 619,45 €. 

 

 

 

 

 



6.7.Pohľadávky za materskú spoločnosť 

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2018 

Zostatok 

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   69 424,22 49 832,66 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0 0 

 

6.8.Záväzky za materskú spoločnosť 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2018 

Zostatok 

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   2 727 695,56 2 592 127,60 

Záväzky po lehote splatnosti   0  

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky za materskú spoločnosť: 

 

V roku 2019 boli záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka v sume 368 658,57 €, 

so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov v sume 793 721,00 €, 

so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov v sume 1 429 748,03 €. 

Záväzky do lehoty splatnosti klesli v porovnaní z rokom 2018 o 135 567,96 €.  

Záväzok voči Štátnemu fondu rozvoja bývania v sume 1 085 827,82 € v roku 2019 sa splatila 

istina  z úveru vo výške 54 619,45 €.  

Bankové úvery (Slovenská sporiteľňa) v sume 730 530,00 € v roku 2019 sa splatila istina vo 

výške 52 168,80€. 

Krátkodobé  záväzky vznikli z nároku miezd zamestnancov za december 2019 a následne 

povinnosti uhradiť sociálne a zdravotné poistenie, dane z príjmov. Tieto záväzky boli uhradené 

v januári 2019 v sume 33 087,59 €. 

Pokles pohľadávok oproti roku 2018 o 19 591,56 €. 

Dodávatelia celková dlžná suma 513 822,26 - BFF Central Europe s.r.o. dlžná suma 479 520,00€. 

Pohľadávky krátkodobé boli v sume 53 996,45 € a k nim bola vytvorená opravná položka v plnej 

výške 4 163,79 v roku 2016. Opravná položka sa v priebehu posledných rokov nezmenila. 

Opravná položka bola vytvorená k nevymožiteľným pohľadávkam Bytového podniku Dudince, 

ktorý prešiel v roku 2010 pod správu mesta Dudince. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný 

celok: 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

Na rok 2020 

Náklady 3 715 321,73 2 341 200,14 2 341 200,14 

50 – Spotrebované nákupy 253 097,11 231 399,72 231 399,72 

51 – Služby 1 720 809,20 255 107,30 255 107,30 

52 – Osobné náklady 1 025 383,86 1 173 692,41 1 173 692,41 

53 – Dane a  poplatky 4 359,49 3 526,11 3 526,11 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

162 346,05 158 872,00 158 872,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

486 948,75 441 676,22 441 676,22 

56 – Finančné náklady 57 799,88 66 419,11 66 419,11 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 0 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

4 577,39 9 106,98 9 106,98 

59 – Dane z príjmov 0 1 400,29 1 400,29 

Výnosy 2 431 712,92 2 517 273,97 2 517 273,97 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

137 624,53 101 474,10 101 474,10 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0 0 0 

62 – Aktivácia 0 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

1 199 448,00 1 243 164,02 1 243 164,02 

64 – Ostatné výnosy 335 399,90 332 612,72 332 612,72 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

2 641,39 578,99 578,99 

66 – Finančné výnosy 0 0 0 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

756 599,10 839 443,96 839 443,96 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-1 283 608,81 176 073,83 176 073,83 

Výnosy konsolidovaného celku v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 boli vyššie o 85 561,05€ 

a celkové náklady boli nižšie   o 1 374 121,59 € čo sa prejavilo aj na celkovom hospodárskom 

výsledku. 

Hospodársky výsledok v roku 2019  bol zisk po zdanení vo výške 176 073,83 €. 



Klesli hlavne náklady za služby, ktoré v roku 2018 boli vyššie z dôvodu rekonštrukcie a obnovy 

miestnych komunikácií. 

7.2. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za materskú spoločnosť: 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

na rok 2020 

Náklady 2 327 019,85 1 638 255,03 1 638 150,03 

50 – Spotrebované nákupy 116 687,03 97 322,23 97 322,23 

51 – Služby 944 139,86 222 696,98 222 696,98 

52 – Osobné náklady 289 322,90 403 783,53 403 783,53 

53 – Dane a  poplatky 1 038,42 751,55 751,55 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

150 276,85 

 

150 803,60 150 803,60 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

327 544,57 254 307,54 254 307,54 

56 – Finančné náklady 51 585,27 57 399,37 57 399,37 

57 – Mimoriadne náklady 0   

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

446 424,95 451 085,23 451 085,23 

59 – Dane z príjmov 0 105,00 105,00 

Výnosy 1 815 876,54 1 793 839,03 1 793 839,03 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

9 063,61 0 0 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0 0 0 

62 – Aktivácia 0 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

1 199 448,00 1 243 164,02 1 243 164,02 

64 – Ostatné výnosy 272 914,68 301 620,55 301 620,55 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

0 2,94 2,94 

66 – Finančné výnosy 0 0,18 0,18 

67 – Mimoriadne výnosy 0   

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

334 450,25 249 051,34 249 051,34 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-511 143,31 155 584,00 155 584,00 

 

Celková výška výnosov v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 bola nižšia  o 22 037,51€. 

Celkové náklady boli nižšie   o 688 869,82 € čo sa prejavilo aj na celkovom hospodárskom 

výsledku, v roku 2019 bol zisk vo výške 155 584,00 €. 



Nižšie boli náklady za služby oproti roku 2018 o 721 443,00 €. 

Oproti roku 2018 bol nárast osobných nákladov, nakoľko bolo presunutých 7 zamestnancov 

Mestského podniku Dudince na údržbu mesta. Osobné náklady mesta vzrástli oproti roku 2018 

o 114 460,63 €.  

 

 

8. Ostatné dôležité informácie  

     8.1. Prijaté granty a transfery 

V roku 2019 mesto prijalo nasledovné granty a transfery : 

Poskytovateľ 

dotácie 

Suma v EUR Účel 

OÚBanská Bystrica 461 239,00 Normatívne fin. prostriedky 

OÚBanská Bystrica 29 463,00 
Nenormatívne 

fin.prostriedky 

Z toho:   

OÚ Banská Bystrica 5 267,00 Vzdelávacie poukazy 

OÚ Banská Bystrica 11 088,00 Asistent učiteľa 

OÚ Banská Bystrica 2 515,00 Dopravné 

OÚ Banská Bystrica 2 100,00 Príspevok pre žiakov SZP 

OÚ Banská Bystrica 2 932,00 Príspevok materskej školy 

OÚ Banská Bystrica 811,00 Učebnice 

OÚ Banská Bystrica 2 250,00 Lyžiarsky kurz 

OÚ Banská Bystrica 1 900,00 Škola v prírode 

OÚBanská Bystrica 600,00 Mimoriadne výsledky žiakov 

MV SR sekcia VS 2 237,92 Matričná činnosť 

MV SR sekcia VS 469,26 Register obyvateľov SR 

MV SR sekcia VS 50,00 Register adries 

MV SR 1 354,20 Voľby do samosprávy 

MV SR 295,90 Služba civilnej obrane 

UPSVAR Zvolen 23 848,80 Strava žiakom  

UPSVAR Zvolen 

431,60 

Školské pomôcky pre deti v 

HN 

Projekty v škole 

6 344,24 

GrantySŠ-malý športovci, 

od inklúzie k realite 

DPO SR 3 000,00 Dotácia pre DHZ 

Slovenský atletický 

zväz 20 000,00 
Dudinská 50-ka 

Transfery od iných 

subjektov 7 510,00 
Dudinská 50-ka 

UPSVAR Zvolen 6 101,01 Aktivačné práce 

Spolu 563 407,11 

 

 

 

 

 

 

 



Prijaté kapitálové transfery 

Poskytovateľ  dotácie Rozpočet € 
Skutočnosť                                      

k 31.12. 2019 
Účel 

Zahraničné granty 50 000,00 49 982,65 VIRTOUR SKHU 1601/1.1/212 

MPRV SR 0 1 650,04 VIRTOUR SKHU 1601/1.1/212 

Ministerstvo financií 0 12500 Chodník v cintoríne Dudince 

Environmentálny fond 80 500,00 30 000,00 Vodovod ulica za ev. kostolom 

Úrad vlády SR 0 8 000,00 
Podpora rozvoja športu  

Detské ihrisko na Slnečnej lúke 

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

8.2. Poskytnuté príspevky a dotácie 

Mesto Dudince zo svojho rozpočtu  v roku 2019  poskytlo  tieto dotácie: 

- Rozpočtovej organizácii - Spojenej škole Dudince 276 596,34 EUR, 

- Príspevkovej organizácií ŠKM Dudince 33 000,00 EUR, 

- OOCR Dudince – členský príspevok  45 000,00 EUR a mimo členský príspevok v sume   

      72 477,47 EUR,  

  -   Mestskému podniku Dudince s.r.o. sumu 14 792,28 EUR 

 
8.3. Významné investičné akcie v roku 2019 

Rekonštrukcia Domu služieb č. d. 129  investované v roku 2019 sume  97 229,28 €. 

Vodovod za ev. kostolom v sume 33 110,99 € 

Detské ihrisko na ul. Kúpeľná v sume 10 188,00€, 

Rekonštrukcia chodníka v cintoríne Dudince v sume 16 410,63 €, 

Klimatizácie v dome služieb v sume 15 167,54 €, 

Kúpa adventného venca v sume 2 790,00 €, 

Kúpa pozemkov  v sume 24 960,00 € ( 18 120,00 pri hotely Prameň + 6 840,00 € pri Dome 

služieb) 

V rámci projektu- Slnečná lúka: 

Umelecké dielo „Víla Dudinka s chlapcom“ v sume 33 062,00 € 

LED obrazovka v sume 15 240,00 

Dotykový infokiosk v sume 10 794,00. 

 

8.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti mesta: 

 
Vybudovaním Stokovej siete pre IBV prostredníctvom zdrojov s Environmentálneho fondu a 

vlastných fin. prostriedkov. 

Rekonštrukciu kanalizácie na ul. A. Kmeťa v dĺžke 795 m.  

Rekonštrukciu darovaného “doškolovacieho strediska” v Merovciach a prestavba na zariadenie 



sociálnych služieb. 

Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice. 

Rekonštrukcia kultúrneho  domu v Merovciach. 

Realizácia stavebnej časti projektu “Trvalo udržateľný a virtuálny rozvoj cestovného ruchu v 

cezhraničnom regione Nográd – Hont. 

 

 
8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

V marci 2020 nastali mimoriadne okolnosti vyvolané vírusom COVID19. Zvážili sme všetky 

potenciálne dopady COVID19 na naše aktivity a úlohy a dospeli sme k záveru, že majú 

negatívny vplyv na našu finančnú situáciu a schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti 

nasledujúcich 12 mesiacov. Situácia sa priebežne vyvíja a preto nie je možné kvantifikovať 

potenciálny vplyv na konsolidovaný celok. Akýkoľvek dopad na hospodárenie a celkovú 

finančnú situáciu zahrnie každá účtovná jednotka konsolidovaného celku do účtovníctva a 

účtovnej závierky v roku 2020. 

8.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

Mesto nevedie žiaden súdny spor. 
 
 
8.7. Vplyv účtovnej jednotky na životné prostredie 

Mesto má kladný dopad na životné prostredie, nakoľko separujeme komunálny odpad,       

vykonáva dohľad nad výrubom stromov a dohliada na ochranu ovzdušia. 

Ochrana minerálnych vôd Výverová oblasť minerálnej vody „dudinského typu“ leží na okraji 

holocénnej nivy potoka Štiavnica, medzi potokom a severným svahom kóty Gestenec°C. Dohľad nad 

využívaním a dodržiavaním odberných množstiev z prírodných liečivých zdrojov a monitoringom 

pozorovacích zdrojov, vykonáva Štátna kúpeľná komisia MZ SR podľa ustanovení zákona č. 

538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach 

a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Vonkajšia ochrana prírodných liečivých zdrojov je zabezpečená ochrannými pásmami 

ustanovenými vo vyhláške MZ SR č. 19/2000, ktorou boli vyhlásené ochranné pásma prírodných 

liečivých zdrojov v Dudinciach a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Santovke a 

v Slatine.  

 

8.8. Vplyv účtovnej jednotky na zamestnanosť 

Mesto má kladný dopad na zamestnanosť, nakoľko mesto zamestnávalo dlhodobo        

nezamestnaných občanov v zmysle dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja        

regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách         

zamestnanosti v z.n.p., ktorí vykonávali aktivačné  a prospešné služby pre obec a občanov. 

 

8.9. Náklady v oblasti výskumu a vývoja 

Obci v roku 2019 nevznikli náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. 

 

9. Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy (uvádza 

údaje z individuálnej účtovnej závierky) s individuálnou účtovnou závierkou 

a s konsolidovanou účtovnou závierkou 

 

 

 



Vypracovala: Iveta Petrušková 

 

Schválil: 

PaedDr. Dušan Strieborný 

 

 
V Dudinciach, dňa  10.09.2020 
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