
 

Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo dňa 12.05.2021 o 16:00 hod. 

v zasadačke na mestskom úrade 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Schválenie programu zasadnutia MsZ 
5. Kontrola plnenia uznesení 
6. VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými 

Odpadmi na území mesta Dudince 
7. VZN č. 2/2021 o výške dotácie na prevádzku SŠ v Dudinciach 
8. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta 

Dudince za rok 2020 
9. Záverečný účet Mesta Dudince za rok 2020 
10. Použitie rezervného fondu Mesta Dudince 
11. Názov novej ulice pre IBV Dudince – „Záhradná“ 
12. Obchodná verejná súťaž na predaj Hospodárskeho dvora v Merovciach 
13. Investičný zámer rekonštrukcie budovy doškoľovacieho strediska na 

Domov sociálnych služieb 
14. Odpredaj pozemkov 
15. Informácia o nakladaní s vareným kuchynským a reštauračným odpadom 
16. Informácia o vybudovaní optickej siete na území mesta Dudince 
17. Rôzne 
18. Záver 

 
 
 
     Zasadnutie otvoril primátor mesta, všetkých srdečne privítal. Skonštatoval, 
že sú prítomní všetci poslanci a zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Za zapisovateľku určil pani Brindzovú a za overovateľov zápisnice p.p. Stanislava 
Bačíka  a  Ing. Petra Šťastného. 
Do návrhovej komisie boli zvolení p.p. Mgr. Milota Antonická a RNDr. Róbert 
Lauko. 
Zástupkyňa primátora oboznámila prítomných s programom zasadnutia. 



Nikto z prítomných poslancov nemal návrh na doplnenie programu 
a v navrhovanom znení bol schválený. 
 
 
 
Bod č. 5: 
 
5.1. Nebytový priestor v požiarnej zbrojnici: 
 
S účinnosťou od 15.04.2021 boli nebytové priestory s parkovacím miestom 
prenajaté veterinárke MVDr. Polahárovej. 
DHZ požaduje priestor  pre garážovanie prívesu. Hľadá sa vhodné miesto. 
 
5.2. Rekonštrukcia spevnených plôch pred skupinovými garážami na ul. Ľ. 
Štúra: 
 
Realizáciu prác vykoná firma Štefan Tipary EKOLSTAV, Šahy v celkovej výške 
18.322,75 € s DPH. 
 
5.3. Čerpacia stanica k závlahovému systému : 
 
Prevádzkové náklady budú rozdelené medzi  3 subjekty a to Kúpele a.s. , 
Diamant a Mesto Dudince. 
 
5.4. Slnečná lúka: 
 
Kúpele a.s.  budú zabezpečovať údržbu trávnatých plôch, úpravu a  udržiavanie 
záhonov. 
Mestský  úrad  zabezpečí prevádzku technológie vodných prvkov p. Jurajom 
Tereňom. V roku 2022 všetky prevádzkové náklady budú hradené 
z prostriedkov OOCR. 
Kontrola riadiaceho orgánu je ukončená bez nedostatkov, posledná 
monitorovacia správa je odobrená, čakáme na uhradenie poslednej faktúry. 
 
5.5. Rekreačné cyklotrasy: 
 
V mesiacoch máj – jún 2021  bude zverejnená  výzva z NFP IROP. Lokalita 
vinných trás v Merovciach je nevhodná pre sklon. Riešenie vybudovania 
cyklotrás v časti Merovce komplikuje vysoký pozdĺžny sklon miestnych 
a účelových komunikácií. Sú nebezpečné. Rizikom je nesúlad technických 
parametrov cyklotrasy s technickým prepisom Ministerstva dopravy. 
 
 



5.6. Vysporiadanie pozemkov: 
 
Pozemky pod miestnou komunikáciou k zbernému dvoru a pozemky pod 
zberným dvorom sú vysporiadané a zapísané v katastri. 
 
5.7. Rekonštrukcia tried v Spojenej škole: 
 
Stavebné a technické práce v 2 triedach boli ukončené  firmou  REKOSTAV 
Dudince v celkovej výške 9 570,54 € s DPH v zmysle projektovej dokumentácie 
a výzvy, ostatné nepredpokladané náklady navyše 2 700,00 € s DPH. Ostatné 
aktivity projektu sú na kontrole verejného obstarávania na riadiacom orgáne 
MIRRI SR. 
Predĺžená doba ukončenia august 2021. 
 
5.8. Obnova mestskej knižnice: 
 
Zo Spojenej školy bol presunutý knižný fond. Bola vykonaná rekonštrukcia 
parkiet – brúsenie, tmelenie. Plánujeme mestskú knižnicu sprístupniť verejnosti 
na jeseň. 
 
Poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie. 
 
Bod č.6: 
  
 Zástupkyňa primátora predniesla ďalší bod programu a to: VZN č. 1/2021 
o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
Dudince. Odovzdala slovo primátorovi, ktorý informoval o odstránení chýb vo 
VZN z pracovnej porady. Povinnosť zberu vareného kuchynského odpadu od 
občanov. Každá domácnosť obdrží 5,6 l vedierko. Zber odpadu bude na 8 
existujúcich stojiskách. 
Poslanci návrh uznesenia  schválili jednohlasne. 
 
Bod č. 7: 
 
Zástupkyňa primátora predniesla ďalší bod programu a to: VZN č. 2/2021 
o výške dotácie na prevádzku SŠ v Dudinciach. Odovzdala slovo primátorovi, 
ktorý informoval, že príspevok sa vypočíta na počet žiakov k 30.09.2020, 
rozpočtovaných finančných prostriedkov je 300.000,00 €. Ak dôjde k zatvoreniu 
školy príspevok sa primerane môže znížiť. 
Poslanca Beňucha zaujímalo, prečo sa dotácia vypočítava na žiaka a nie ako 
celkový balík na školský rok,  na čo mu kontrolór  mesta odpovedal, že to 
vyplýva priamo zo zákona. 
Poslanci návrh uznesenia  schválili jednohlasne. 



 
Bod č. 8: 
 
Zástupkyňa primátora navrhla prejednať body  8, 9 a 10 spoločne. 
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Dudince za rok 
2020 bol prejednaný na pracovnej porade. Vyzvala poslancov na prípadné 
pripomienkovanie. Žiadne pripomienky neboli zo strany poslancov vznesené. 
Kontrolór mesta v krátkosti informoval  o schodku rozpočtu vo výške 
158 621,33 € a použití zostatku finančných operácií v sume 175 548,83 € na 
tvorbu rezervného fondu. Počiatočný stav na účte rezervného fondu je  
100,00 €. 
Použitie rezervného fondu: 

- Bežné výdavky 50 439,00 € -  (mzdy 10 000,00 €,  energie 10 000,00 €, 
služby 20 000,00 € a nákup materiálu 10 439,00 € ) 

-  Kapitálové výdavky 90 000,00 € - (budovanie a zlepšenie technickej 
vybavenosti učební SŠ 16 000,00 €, rekonštrukcia spevnených plôch 
medzi garážami na ul. Ľ. Štúra 18 000,00 €, rekonštrukcia chodníkov 
v meste 56 000,00 €) 

- Zostatok 35 209,83 € 
Poslanci nemali žiadne pripomienky k prejednaným bodom a návrh uznesení 
v predloženom znení bol jednohlasne schválený. 
 
Bod č.11: 
 
Názov novej ulice IBV Dudince. Predsedníčka kultúrnej komisie Mgr. Antonická 
Informovala o priebehu a výsledku hlasovania názvu ulice. Najviac hlasov získal 
názov „Záhradná“ s počtom 31. 
Návrh uznesenia v predloženom znení bol jednohlasne schválený. 
 
Bod č. 12: 
 
K vyhlásenie obchodnej  verejnej súťaže  na predaj Hospodárskeho dvora 
v Merovciach primátor informoval o nehospodárnom využívaní budovy, 
o potrebe jej rekonštrukcie. Konštatoval, že zo získaných finančných 
prostriedkov môže byť  efektívnejšie zhodnotený majetok mesta. Podrobnosti 
súťaže boli prejednané na pracovnej porade. 
Poslanec Šťastný  sa zaujímal o skutočnosť, čo v prípade ak žiaden záujemca 
neponúkne minimálnu sumu 130 000,00 €. Primátor odpovedal, že v danom 
prípade bude  súťaž zrušená a vyhlásená nová s novými podmienkami. 
Návrh uznesenia v predloženom znení bol jednohlasne schválený. 
 
 
 



Bod č. 13: 
 
K rekonštrukcii  budovy doškoľovacieho strediska na Domov sociálnych služieb, 
informoval primátor, že po obhliadke objektu a vyjadreniach  p. starostky   
Jánovej Lehoty, ktorá je úspešným prevádzkovateľom DSS, bolo  Mestu Dudince 
doporučené oslovenie projektanta v danom obore o vypracovanie štúdie 
obnovy budovy po technickej a ekonomickej  stránke. 
Primátor ďalej uviedol, že  vlastníme pozemky len pod budovou a okolité 
pozemky sú vo vlastníctve iných osôb. Priebežne sa informoval u vlastníkom 
okolitých pozemkov, ktorí nemajú záujem o odpredaj avšak bolo by možné  
získať ich do prenájmu. 
Poslanci doporučili dať vypracovať odbornú štúdiu rekonštrukcie. 
Návrh uznesenia v predloženom znení bol jednohlasne schválený. 
 
Bod č. 14: 
 
Poslanec Lauko, ako predseda stavebnej komisie prečítal súhlasné stanovisko  
komisie, ktorá doporučuje odpredaj pozemkov Ing. Paulínymu  bez výhrad 
a spoločnosti SBS 1, s.r.o. Hokovce s podmienkou zriadenia vecného bremena 
v prospech Mesta Dudince.  Pričom cena predaja bola stanovená na 3,00 €/m2. 
Ďalej navrhol, aby boli  do budúcnosti prehodnotené ceny za odpredaj 
pozemkov v intraviláne a extraviláne. 
Návrh uznesenia v predloženom znení bol jednohlasne schválený. 
 
Bod č. 15: 
 
Ing. Habán informoval, že každá domácnosť obdrží plastové vedierko na  varený 
kuchynský odpad. Zberné nádoby na tento odpad budú umiestnené na 
existujúcich stojiskách. Vývoz odpadu bude realizovaný minimálne raz do 
týždňa firmou, s ktorou bude uzatvorená zmluva o odvoze. 
Poslanci informáciu zobrali na vedomie. 
 
Bod č. 16: 
 
Ing. Habán k vybudovaniu optickej siete na území mesta Dudince informoval,  
že obdržali zápisnicu z jednania s firmou Telekom. Realizácia by mala prebehnúť 
v mesiacoch august – september 2021. Podrobnosti realizácie budú 
prerokované na ďalšom stretnutí s firmou. 
Poslanci sa zaujímali o spolufinancovanie  a spolupráci mesta na realizácii 
projektu. 
Poslanec Beňuch sa informoval, či Slovanet nemá záujem o rozšírenie svojich 
služieb, ak nie treba využiť ponuku Telekomu. 



Poslanec Šťastný sa pýtal, či nebola nejaká výzva na financovanie takéhoto 
projektu. 
Poslanec Lauko, bolo by vhodné  zistiť ako je to v iných mestách. 
Poslanci uvedené informácie o vybudovaní optickej siete zobrali na vedomie. 
 
Bod č. 17: 
 
Zástupkyňa primátora  navrhla zmenu člena kultúrnej komisia za Ing. Pakši 
Michaelu, ktorá nie je zamestnancom OOCR Dudince. Navrhovanou novou 
členkou je Bc. Teťáková Petra. 
Návrh uznesenia v predloženom znení bol jednohlasne schválený. 
 
V bode rôzne primátor informoval o vyhlásenom výberovom konaní na riaditeľa 
SŠ Dudince. Záujemcovia sa môžu prihlasovať do 24.05.2021. Výberové konanie 
sa uskutoční 31.5.2021 na mestskom úrade. 
 Poslanec Beňuch požiadal primátora o rokovanie s Kúpeľmi a.s. o sprístupnenie  
verejných WC na parkovisku. Ďalej žiadal osloviť ŽSR o udržiavanie priestorov 
železničnej stanice. Primátor prisľúbil, že s danými subjektami bude rokovať . 
Poslanec Lauko chcel byť informovaný ohľadom stretnutia VÚC Banská Bystrica 
o plánovanej rekonštrukcii mosta  a cesty k železničnej stanice. Primátor 
odpovedal, že rekonštrukcia je plánovaná na letné mesiace 2021 t.j. most, 
chodníky na moste, cesta k železničnej stanici. 
Poslanec Lauko poukazoval na praskliny ciest, bolo by ich treba pozalievať 
asfaltom ešte pre zimou. 
 
 
Bod č. 18:  
 
Primátor poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva 
ukončil. 
 
 
 
       PaedDr. Dušan Strieborný 
             primátor mesta 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
Stanislav Bačík 
Peter Šťastný 
 
 
Zapisovateľka: Milada Brindzová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


