
U Z N E S E N I A 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dudinciach,  

ktoré sa konalo  dňa 12.05.2021 o 16:00 hod.  

v zasadacej miestnosti na mestskom úrade 

 

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí: 

 

Schvaľuje:  

 

Uznesenie č. 16 /2021 

Návrhovú komisiu v zložení p.p. Mgr. Milota Antonická a RNDr. Róbert Lauko 

 

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Schvaľuje:  

 

Uznesenie č. 17/2021 

 

Program zasadnutia MsZ.  

 

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



Berie na vedomie: 

 

Uznesenie č. 18/2021 

 

Kontrolu plnenia uznesení.  

 

Schvaľuje: 

 

Uznesenie č. 19/2021 

 

VZN č.1 /2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi  

na území mesta Dudince. 

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Schvaľuje: 

 

Uznesenie č. 20/2021 

 

VZN č.2/2021 o výške dotácie na prevádzku SŠ v Dudinciach. 

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 



Berie na vedomie: 

 

Uznesenie č. 21/2021 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Dudince za 

rok 2020. 

 

Schvaľuje:  

 

Uznesenie č. 22/2021 

 

Záverečný účet Mesta Dudince a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez 

výhrad. 

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Potvrdzuje: 

 

Uznesenie č. 23/2021 

 

Financovanie schodku rozpočtu vo výške 158 621,33 €, zisteného podľa § 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, z prostriedkov zapojeného krátkodobého úveru.  

 

Použitie zostatku finančných operácií v sume 175 548,83 € na tvorbu Rezervného 

fondu.  

 

 



Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Schvaľuje: 

 

Uznesenie č. 24/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Dudinciach schvaľuje tvorbu rezervného fondu: 

-        počiatočný stav na účte rezervného fondu 100 € 

-        prídel zo zostatku finančných operácií 175 548,83 € 

-        spolu 175 648,83 € 

Použitie rezervného fondu  v sume 140 439,00 € na: 

-        bežné výdavky : 

mzdy, platy (ekonomická klasifikácia 610) 10 000 €, 

tovary a služby (ekonomická klasifikácia 630) 40 439 € z toho 10 000 energie, 

20 000 služby a 10 439  € nákup materiálu. 

-        kapitálové investície  : 

Budovanie a zlepšenie technickej vybavenosti učební v SŠ (ekonomická 

klasifikácia 717) 

v sume  16 000,00 €, 

Rekonštrukcia spevnených plôch medzi garážami na ul. Ľ. Štúra (ekonomická 

klasifikácia 718) v sume 18 000,00 €, 

Rekonštrukcia chodníkov v meste (ekonomická klasifikácia 718) 

 v sume 56 000,00 €. 

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 



Schvaľuje:  

 

Uznesenie č. 25/2021 

 

Celoročné hospodárenie organizácií Mesta Dudince za rok 2020 Športového 

klubu Mesta Dudince, ktoré je súčasťou Záverečného účtu Mesta Dudince za 

rok 2020. 

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Schvaľuje:  

 

Uznesenie č. 26/2021 

 

Názov novej ulice pre IBV Dudince: Záhradná  

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

   

Schvaľuje:  

 

Uznesenie č. 27/2021 

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Dudinciach na základe § 9 ods.2 písm. a) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva 

nebytových priestorov – budova súpisné číslo  274, Dudince, postavenej na 

parcela č. C KN  431/1 a pozemkov  parcely registra C KN č. 431/1  

o výmere  729  m2, druh pozemku zastavaná plocha  a nádvorie, C KN č. 



431/2 o výmere o výmere  633 m2, druh pozemku zastavaná plocha  

a nádvorie, C KN č. 476/2 o výmere o výmere  16 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha  a nádvorie, C KN č. 476/3 o výmere o výmere  23 m2, 

druh pozemku zastavaná plocha  a nádvorie,  nachádzajúcich  sa v 

katastrálnom území Merovce, obec Dudince, zapísaných  na LV č. 1 

obchodnou verejnou súťažou  podľa § 281 a 288 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník.  

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Dudinciach na základe ust. § 9 ods. 2 písm. b) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schvaľuje podmienky  Obchodnej 

verejnej súťaže, ktoré sú v prílohe uznesenia :   

 

3. Mestské zastupiteľstvo v Dudinciach zriaďuje komisiu s úlohou 

vyhodnotiť vyhlásenú verejnú obchodná súťaž v zložení:  

 

PaedDr. Dušan Strieborný, JUDr. Eva Holíková, Ing. Danica Rajčanová, Ing. 

Ľubomír Habán, RNDr. Róbert Lauko 

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Schvaľuje : 

 

Uznesenie č. 28/2021 

 

Investičný zámer rekonštrukcie budovy Doškoľovacieho strediska na Domov 

sociálnych služieb v Dudinciach. 

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 



Schvaľuje : 

 

Uznesenie č. 29/2021 

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Dudinciach  na základe § 9 ods.2 písm. a) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí  schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa   pre žiadateľa Ing. Drahoslav Paulíny, J. Kráľa 161, 

Dudince, v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov  

-  časť  parcely registra C KN č. 431/2 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 19 

m2 a 

- časť parcely registra C KN č. 476/3 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 

1m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Merovce, obec Dudince, vedených 

na LV č. 1 Okresným úradom Krupina, katastrálnym odborom. 

Prevádzané parcely sú zamerané geometrickým plánom 47 843 632-69/2021 zo 

dňa 29.04.2021 zhotoveným firmou Martin Lauroško GeoPlantML, Majerský 

rad 64344, 963 01 Krupina, IČO: 47 843632, overeným  pod číslom 127/2021 

dňa 05.05.2021. 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je vlastníkom 

susediaceho pozemku,  na ktorom plánuje výstavbu, pričom predajom 

predmetných nehnuteľností dôjde k vyrovnaniu hranice medzi pozemkami 

a hranica od plánovanej stavby bude konštantná.  

 

2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj majetku v prospech žiadateľa Ing. 

Drahoslav Paulíny,  trvalo bytom J. Kráľa 161/2, 962 71 Dudince, spôsobom 

hodným osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

-  časť  parcely registra C KN č. 431/2 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 19 

m2 a 

- časť parcely registra C KN č. 476/3 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 

1m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Merovce, obec Dudince, vedených 

na LV č. 1 Okresným úradom Krupina, katastrálnym odbor. Prevádzané parcely 

sú zamerané geometrickým plánom 47 843 632-69/2021 zo dňa 29.04.2021 

zhotoveným firmou Martin Lauroško GeoPlantML, Majerský rad 64344, 963 01 

Krupina, IČO: 47 843632, overeným  pod číslom 127/2021 dňa 05.05.2021. 



 

Kúpna cena bola dohodnutá zmluvnými stranami vo výške 3€/1m2. 

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Schvaľuje: 

 

Uznesenie č. 30/2021 

1. Mestské zastupiteľstvo v Dudinciach  na základe § 9 ods.2 písm. a) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí  schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa   pre žiadateľa SBS 1, s.r.o, sídlo 935 84 Hokovce 

233, IČO: 46 998 349, v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

v obci Dudince,  katastrálne územie Merovce, zapísanú  na LV č. 309 pozemok 

parcely registra C KN č. 302/5  o výmere  93 m2, druh pozemku ostatná plocha 

zameraný na základe geometrického plánu č. 41283007-225/2020 zhotoviteľa 

Geodetická kancelária, Milán Koháry – GEOMK, Mládežnícka 780/46, 991  28 

Vinica, IČO: 41 283 007  overený pod č. 115/21 dňa 29.04.2021 ( pôvodný stav 

pozemku: pozemok, parcely registra E KN č. 389/3 o výmere  3 837 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie)  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je vlastníkom 

susediacich pozemkov a   kúpou predmetného pozemku dôjde k jednotnému 

celku. Predaj pozemku inej osobe,  by bol neodôvodnený a súčasný vlastník 

pozemok nevyužíva. 

2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj majetku  s vecným bremenom 

v prospech Mesta Dudince pre žiadateľa SBS 1, s.r.o, sídlo 935 84 Hokovce 233, 

IČO: 46 998 349, spôsobom hodným osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Dudince,  katastrálne územie Merovce, 

zapísanej  na LV č. 309 pozemok parcely registra C KN č. 302/5  o výmere  93 

m2, druh pozemku ostatná plocha zameraný na základe geometrického plánu č. 

41283007-225/2020 zhotoviteľa Geodetická kancelária, Milán Koháry – 

GEOMK, Mládežnícka 780/46, 991  28 Vinica, IČO: 41 283 007  overený pod č. 

115/21 dňa 29.04.2021 (pôvodný stav pozemku: pozemok, parcely registra E 

KN č.389/3 o výmere 3 837 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie )  



Kúpna cena bola dohodnutá zmluvnými stranami vo výške 3€/1m2. 

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Berie na vedomie : 

Uznesenie č. 31/2021 

Informáciu o nakladaní s vareným kuchynským a reštauračným odpadom 

 

Berie na vedomie : 

Uznesenie č. 32/2021 

Informáciu o vybudovaní optickej siete na území mesta Dudince 

 

Schvaľuje : 

Uznesenie č. 33/2021 

Bc. Petru Teťákovú za člena Kultúrnej komisie pri MsZ v Dudinciach 

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

                                                                        PaedDr. Dušan Strieborný 

                                                                                      primátor mesta 

Overovatelia zápisnice:  

Ing. Peter Šťastný 

Stanislav Bačík 

 

Zapisovateľka: Milada Brindzová 

 


