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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 21.11.2022 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   

5) Kontrola plnenia uznesení                                    

6) Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o dani z nehnuteľnosti 

7) Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 o poplatku za KO a DSO 

8) Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 o dani za ubytovanie  

9) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Dudince na  

        rok 2023                                                                 

10) Rozpočet Mesta Dudince na rok 2023                   

11) Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonanej kontrolnej činnosti        

12) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2023   

13) Rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu za rok 2022   

14) Predaj pozemkov      

15) Plán investičných zámerov na rok 2023 

16) Cenník služieb poskytovaných mestom Dudince                  

17) Rôzne 

18) Diskusia                                                                       

19) Záver  

 

 

 

          Zasadnutie otvoril primátor mesta, všetkých srdečne privítal. Skonštatoval, 

že sú prítomní 5 poslanci zo 7 a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Informoval, 

že p. poslanec Lauko sa na zasadnutie dostaví s menším meškaním. Ospravedlnil 

p. poslanca Hámorského z neúčasti na zasadnutí.  

          Za zapisovateľku určil pani Moniku 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 Marcel 

Vankovic. Všetci prítomní poslanci hlasovali za.  

           Následne odovzdal slovo zástupkyni, ktorá prítomných oboznámila 

s programom zasadnutia. Pozvánku spolu s programom zasadnutia obdržali 

v dostatočnom predstihu. Na zasadnutie sa dostavil p. poslanec Lauko. 

Nikto z prítomných poslancov nemal návrh na doplnenie programu 

a v navrhovanom znení bol schválený. 
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Bod č. 5: 

 

 verejná obchodná súťaž na nebytový priestor bývalej pizzerie ROSI bola 

ukončená. Prihlásili sa dvaja záujemcovia. Pán Jakub Macháč ponúkol 

najvyššiu cenu 78 € / m2, splnil všetky podmienky súťaže a tým sa stal 

víťazom súťaže.  

  ukončila sa rekonštrukcia spevnených plôch a prístupových komunikácií 

na ulici Nový rad k bytovým domom č. 185 a č. 186 a na ul. J. Jesénia 

k bytovým domom č. 146 a č . 147 

  opravil sa kríž na cintoríne v Merovciach, kríž na cintoríne v Dudinciach 

sa opraví v najbližšej dobe   

  na cintoríne v Dudinciach sme opravili vstupnú bránu a doplnili sme 

solárne svietidlá popri chodníkoch  

Poslanci kontrolu plnenia uznesení zobrali na vedomie.  

 

Bod č. 6: 

             Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti: 

Do roku 2004 je legislatívne dané, že sadzba dane medzi najnižšou a najvyššou 

sadzbou musí byť 10-násobok. Aby sme to dodržali, preto musíme postupne 

sadzbu daní navyšovať.  

 
 Pôvodná sadzba  Navrhovaná nová sadzba 

Stavby na bývanie 0,173 0,26 

Stavby na poľnohospodársku produkciu 0,23 0,25 

Chaty  0,995 1,20 

Samostatne stojace garáže 0,663 1,00 

Hromadné garáže 0,663 1,00 

Hromadné garáže umiestnené pod zemou 0,663 1,00 

Priemyselné stavby 0,663 1,5 

Stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť 2,30 2,60 

Ostatné stavby 0,995 1 

 

Návrh uznesenia bol schválený: Za: 6  

 

Bod č. 7: 

             Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad: 

Prvotný návrh navýšenia bol na 35 € / osoba.  

Teraz sa navrhuje navýšenie  z 27 € / osoba na 40 € / osoba = + 34.500 € do 

rozpočtu mesta. 
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Doporučenie zberných spoločností je navýšiť poplatok za KO o 50% oproti roku 

2022. Predpokladané náklady na uloženie, skládkovanie odpadu spoločnosťou 

MIKONA na rok 2023 je 45 000 €.  

Združenie HONT spol s.r.o. si bude musieť tiež navýšiť poplatok za dopravu, čo 

bude z 20 000 € na 28 000 €. 

Taktiež sa predpokladá nárast nákladov na zvoz BRKO a prevádzku zberného 

dvora a kompostárne. 

 

 

Poplatok za komunálny odpad sa zvyšuje nasledovne:  

  

 Pôvodná sadzba  Navrhovaná nová 

sadzba Poplatok za osobu/kalendárny deň 0,0740 0,1096 

Za kg. drobného stavebného odpadu  0,030 0,030 

 

Poslanec Beňuch sa vyjadril, že keby mali ľudia disciplínu pri triedení odpadu, 

poplatok by bol menší lebo aj množstvo KO by bolo menšie. Mieru triedenia síce 

máme dobrú 60% - 70%, ale je to kvôli BRKO.  

Návrh uznesenia bol schválený: 

Za: 6  

 

Bod č. 8: 

            Všeobecne záväzné nariadenie o dani za ubytovanie: 

Zmena v dani z ubytovania ZŤP – S, ZŤP hmotná núdza – od oslobodených sa 

daň nebude nevyberať.  

Bez diskusie bol návrh uznesenia schválený: 

Za: 6 

                                                       

Bod č. 9: 

             Hlavný kontrolór mesta predniesol správu k návrhu rozpočtu. Správa je 

súčasťou zápisnice. Poslanci ju v predstihu obdržali, prerokovali spolu s hlavným 

kontrolórom. Poslanci správu zobrali na vedomie.  

 

Bod č. 10: 

              Primátor vo svojom rozsiahlom príspevku informoval o návrhu 

rozpočtu na rok 2023. 

A. Vplyv štátu na tvorbu rozpočtu: 

- znižovanie príjmov zo štátu – podielové dane - zvyšovaním nezdaniteľnej 

časti mzdy 

- prognóza 741.000 €  o 4.000 € nižšia ako na r. 2022 

- zvyšovanie výdavkov – mzdy ...mimoriadne odmeny v zmysle vyššej 

kolektívnej zmluvy, nárast platov v r. 2023 o 17 % = 7 % + 10 %, ktoré 

nie sú kryté príjmami 
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B. iné vplyvy : 

- inflácia 

- energetická kríza 

- nárast nákladov v odpadovom hospodárstve ...Mikona , Združenie Hont, 

prevádzka ZD a kompostárne   

Tieto vplyvy a zákonná povinnosť upraviť najnižšiu a najvyššiu sadzbu dane  

nás viedli k zvyšovaniu miestnych daní a to dane z nehnuteľnosti na max 10-

násobok a poplatku za komunálny odpad. 

Daň zo stavieb: 

 Pôvodná sadzba  Navrhovaná nová 

sadzba Stavby na bývanie 0,173 0,26 

Stavby na poľnohospodársku produkciu 0,23 0,25 

Chaty  0,995 1,20 

Samostatne stojace garáže 0,663 1,00 

Hromadné garáže 0,663 1,00 

Hromadné garáže umiestnené pod 

zemou 

0,663 1,00 

Priemyselné stavby 0,663 1,5 

Stavby na ostatné podnikanie 

a zárobkovú činnosť 

2,30 2,60 

Ostatné stavby 0,995 1 

Daň z bytov : 

 Pôvodná sadzba  Navrhovaná nová 

sadzba Byt, nebytový priestor 0,173 0,26 

Nebytový priestor na podnikanie 1,16 2,60 

 

Uvedené zvýšenie sadzieb predpokladá zvýšenie rozpočtu bežných príjmov spolu 

o 25 000 € (z toho z dane zo stavieb zvýšenie o 23 570 € a dane z bytov o 1 430 

€).  

 

Poplatok za komunálny odpad sa zvyšuje nasledovne:  

 Pôvodná sadzba  Navrhovaná nová 

sadzba Poplatok za osobu/kalendárny deň 0,0740 0,1096 

Za kg. drobného stavebného odpadu  0,030 0,030 

 

-  zvýšenie príjmov o  34.500 € a predpokladá pokrytie nákladov 

vyplývajúcich zo zberu, zvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu  
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Rozpočet kapitálových príjmov 

  Mesto v roku 2023 počíta s kapitálovými príjmami vo výške 97 541 € a 

z toho 70 200 € tvorí predpokladaný príjem z dotácie z plánu obnovy na 

projektovú dokumentáciu rekonštrukcie budovy Mestského úradu, zvyšných 

27 341 € tvorí príjem z preplatenia zrealizovanej rekonštrukcie Kultúrneho domu 

z prostriedkov MAS.   

 

 

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU  

 

A. Rozpočet bežných výdavkov 

 

  Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023 je nastavený vo výške 

2 284 607 €, čo predstavuje zvýšenie o 212 639 € oproti pôvodnému schválenému 

rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 (schválený rozpočet bez zmien)  

Plánovanie bežných výdavkov bolo poznačené dvomi základnými 

východiskovými bodmi a to zvyšovanie cien energií ako aj niektorých služieb 

(napr. služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom) a snaha 

o dostatočnú racionalizáciu výdavkov do takej miery, aby mesto mohlo pokryť 

z vlastných príjmov plánované investičné akcie.  

 

-  zvýšenie tarifných platov od 1.1.2023 o 7 % a následne od 1.9.2023 o 10 

%, teda dokopy o 17 %, zároveň sa však plánuje so znížením osobného 

príplatku a odmien a teda celkové mzdové výdavky ostávajú v zásade 

zachované. 

-  Zvýšenie výdavkov energie  

- zníženie členského do OOCR o 10 000 €. Rozpočet na členské do OOCR 

je tak nastavený na 134 000 €, z toho 84 000 € ako mimoriadne člensk 

-  znížením výdavkov o cca 5 000 € z dôvodu klesajúcich výdavkov na 

úhradu úrokov z úverov (ŠFRB ako aj komerčný bankový úver).  

-  zvyšovaním tarifných platov zamestnancov manuálne pracujúcich - 

o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru z projektov ÚPSVaR 

vo výške 8 000 €.  

- výdavky na údržbu ciest a chodníkov MsP Dudince s.r.o. vo výške 20 000 

€. – 
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-  znížením výdavkov na rozvoj bývania, kde sa plánujú nižšie výdavky na 

údržbu nájomných budov oproti aktuálnemu roku a to z dôvodu obnovy 

fasád v roku 2022.  

-  znížiť výdavky športu – zníženie výdavkov na transfer ŠKM o 5 000 €, 

celkový transfer pre ŠKM je tak plánovaný vo výške 32 500 €, pri náraste 

miezd a pohonných látok, poplatkov  

- navýšenie výdavkov o 10 000 € je staroba.  

- OK Spojenej školy boli nastavené vo výške 350 000 €, čo predstavuje 

zvýšenie oproti aktuálnemu roku o 44 000 €.  

-  

B. Rozpočet kapitálových výdavkov 

 

- kapitálové výdavky sa navrhujú vo výške 207.243 €.  

-  PD ZPS vo výške 76 808 €,  Uvedený výdavok je oprávneným výdavkom 

a bude súčasťou poskytnutého úveru zo ŠFRB, avšak nie je predpoklad že 

by bol uvedený výdavok preplatený už v roku 2023 a preto je zatiaľ krytý 

vlastnými príjmami mesta t. j. prebytkom bežného rozpočtu.  

-  rekonštrukciu chodníkov a spevnených plôch vo výške 40 000 € - Viakorp 

2022  

- 7 000 € na výstavbu detského ihriska  

-  13 235 € na kúpu pozemkov pod Mestským úradom (časť uvedených 

výdavkov je hradená z refundovaných prostriedkov z MAS vo výške 

27 341 €, ktoré boli v roku 2022 mestom vynaložené na rekonštrukciu 

Kultúrneho domu).  

- Z cudzích príjmov sú plánované výdavky projektová dokumentácia  

Mestského úradu (66. 500 €).  

-  

FINANČNÉ OPERÁCIE 

 

- Príjem : 

- 39 186 € z prijatých zábezpek z nájomných bytov,  

- Výdaj : 

-  39 186 € zábezpeky nájomné bytové domy  

- splatenie istiny úverov  ŠFRB (61 340 €)  

- predpokladanej splatenej istiny úveru (52 169 €),  

- spolu sú výdavkové finančné operácie vo výške 152 695 €.  
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Rekapitulácia rozpočtu za rok 2023 

  

CELKOVÉ PRÍJMY CELKOVÉ VÝDAVKY 

2 644 545,00 EUR 2 644 545,00 EUR 

        

        

Bežné príjmy 2 507 818,00 EUR 

Kapitálové príjmy 97 541 EUR 

Finančné operácie 39 186,00 EUR 

CELKOVÉ PRÍJMY 
2 644 545,00 EUR 

        

Bežné výdavky 2 284 607,00 EUR 

Kapitálové výdavky 207 243,00 EUR 

Finančné výdavky 152 695,00 EUR 

CELKOVÉ VÝDAVKY 2 644 545,00 EUR 

 

Zástupkyňa informovala, že návrh rozpočtu na pracovnej porade spolu s hlavným 

kontrolórom mesta a ekonómkou mesta dopodrobna prebrali. Rozpočet sa 

predkladá ako vyrovnaný.  

Návrh rozpočtu mesta na rok 2023 bol jednohlasne schválený.  

Hlasovanie: Za: 6 

  

Bod č. 11: 

             Hlavný kontrolór mesta predložil správu z vykonanej kontrolnej činnosti 

– Kontrola hospodárenia Spojenej školy Dudince, ktorá je súčasťou zápisnice. 

Poslanci ju obdržali v predstihu a na pracovnej porade prerokovali.  

Správu hlavného kontrolóra zobrali na vedomie.  

 

Bod č. 12:  

             V tomto bode hlavný kontrolór predložil Plán kontrolnej činnosti na I. 

polrok  2023. Poslanci ho obdržali a bez diskusie zobrali na vedomie.   
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Bod č. 13: 

             Ekonómka mesta p. Petrušková informovala prítomných o zmene 

rozpočtu na rok 2022.  

 

Príjmy - zvýšenie rozpočtu bežné príjmy  

212 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 60 000,00 € + 10 000,00 € 

  

Výdavky - zvýšenie bežných výdavkov  

641 Transfery príspevkovej organizácii 37 500,00 € + 10 000,00€ 

 

Suma 10 000,00 € je dotácia pre ŠKM z Kúpeľov Dudince a.s., ktorá sa použila 

na rekonštrukciu hracej plochy na ihrisku.  

Poslanec Lauko sa informoval, či uvedená suma je už zahrnutá v rozpočte pre 

ŠKM, na čo mu primátor odpovedal, že nie. Primátor vysvetlil, že keď táto dotácia 

išla cez reklamu ŠKM, platili sme daň, preto sa to riešilo cez mesto.  

Návrh uznesenia: 

Hlasovanie: Za: 6  

 

Bod č. 14: 

             Ing. Habán informoval o plánovaných odpredajoch pozemkov. Na tomto 

zasadnutí MsZ sa bude schvaľovať iba súhlas k odpredaju, aby si žiadatelia mohli 

dať urobiť geometrické plány.  

- ulica Pod horou: jedná sa o zelený pás popri komunikácii, ktorý bude 

v majetku kupujúcich, ale s tým, že sa tam zriadi vecné bremeno pre mesto 

na inžinierske siete. Kupujúci budú: Milan Pavelka 40 m2, Peter Pavelka 

51 m2  a František Suchanovský 123 m2.  

- P. Bačík: tu sa jedná o zámenu pozemkov vo vlastníctve žiadateľa 

s pozemkami vo vlastníctve mesta. ˇ6iadateľ ponúka na výmenu cca 200 

m2 a mesto má cca 250 m2. Rozdiel žiadateľ doplatí.  

 

Bod č. 15:  

             Primátor informoval o plánovaných investičných zámeroch na rok 2023. 

 

1. Environmentálna oblasť  

 názov zámeru zdroj financovania status 

1.1

. Revitalizácia parku na ul. Okružná 

OOCR/vlastné 

zdroje 

V realizácii 

1.2

. 
Obstaranie kolesového kĺbového nakladača EF/vlastné zdroje  príprava   

 

 
2. Podpora cestovného ruchu 

2.1

. 
Rekonštrukcia chodníkov v parku pred 

slobodárňou 

OOCR/ vlastné 

zdroje 

príprava  

2.2 
Rekonštrukcia cesty k športovému areálu 

a amfiteátru  

 

OOCR/kúpele  
príprava  
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3. Infraštruktúra mesta 

3.1

.  
Obstaranie projektovej dokumentácie na 

výstavbu zariadenia pre seniorov 
vlastné zdroje/ŠFRB 

príprava  

3.2

. 
Obstaranie projektovej dokumentácie na 

energetické zhodnotenie budovy MsÚ 

vlastné zdroje /Plán 

obnovy 

príprava 

3.3 Výstavba miestnej komunikácie a verejného 

osvetlenia na ul. Záhradná  

vlastné zdroje /Plán 

obnovy/IROP/BBS

K 

príprava 

3.4 Výstavba odstavných plôch na ul. J. Kráľa 

a ul. A. Kmeťa 
vlastné zdroje  

príprava  

4. PODPORA VZDELANIA  A ŠPORTU 

4.1

. Rekonštrukcia strechy v SŠ v Dudinciach 

MŠ SR/vlastné 

zdroje  

príprava  

5.  PODPORA KULTÚRY 

5.1

. Obnova inventáru KD Merovce 
BBSK, FPÚ 

príprava  

 

Poslanci zobrali na vedomie.  

 

Bod č. 16: 

             Primátor podal informáciu o novom pripravovanom cenníku služieb, 

ktoré poskytuje mesto. Cenník sa nemenil už niekoľko rokov. Sú to reálne ceny, 

ktoré môžeme schváliť.  

 

 

 

 
OZNAMOVACIE, TLAČIARENSKÉ A INFORMAČNÉ SLUŽBY  

 

 

Správy a oznamy vyhlasované v reláciách 

mestského rozhlasu, za každé jednotlivé 

hlásenie  

 

 

4 € / fyzická osoba 

8 € / právnická osoba, organizácia  

 

Správy a oznamy zverejňované 

prostredníctvom infokanálu TKR 

 

3 € / jedna obrazová plocha/ deň / fyzická 

osoba  

 

6 € / jedna obrazová plocha/ deň / právnická 

osoba, organizácia  

   

 

 

Správy a oznamy zverejňované vo 

vývesných skrinkách maximálneho 

formátu A3 za každý vyvesený oznam  

 

 

5 € / týždeň   
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Oznamy zverejňované v TKR, MR a vývesných skrinkách vo verejnom záujme, pre podniky 

a spoločenské organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto Dudince sú bezplatné. 

 

Oznámenie o úmrtí vyhlasované v MR, zverejňované v TKR sú bezplatné.  

 

 

Zhotovenie fotokópií 

 

0,30 € / 1 strana A4 

0,50 € / obojstranne A4 

0,50 € / 1 strana A3 

1 € / obojstranne A3  

 

 

 

CENNÍK  ZA JEDNORAZOVÉ PRENÁJMY PRIESTOROV V MAJETKU MESTA                                                              

A SLUŽBY S TÝM SPOJENÉ  

 

Prenájom veľkej zasadacej miestnosti v budove MsÚ 

sezóna (máj-september) mimosezóna (október - apríl) 

prvá hodina  každá ďalšia hodina prvá hodina  každá ďalšia hodina 

10,00 € 5,00 € 15,00 € 10,00 €  

Prenájom malej zasadacej miestnosti v budove MsÚ 

sezóna (máj-september) mimosezóna (október - apríl) 

prvá hodina  každá ďalšia hodina prvá hodina  každá ďalšia hodina 

6,00 € 3,00 € 8,00 € 4,00 €  

Prenájom  priestorov  - Kultúrny dom Merovce 

sezóna (máj-september) mimosezóna (október - apríl) 

Podnikateľ - predaj tovaru  Podnikateľ  - predaj tovaru  

200,00 €/deň  230,00 € /deň 

Svadba  do 30 osôb s využitím kuchyne  Svadba  do 30 osôb s využitím kuchyne  

Občania s trvalým pobytom  Občania s trvalým pobytom  

100,00 € /deň 130,00 € /deň  

Svadba  do 30 osôb s využitím kuchyne  Svadba  do 30 osôb s využitím kuchyne  

Občania bez trvalého pobytu Občania bez trvalého pobytu 

130,00 € /deň 160,00 €/deň  

Svadba  nad 30 osôb s využitím kuchyne  Svadba  nad 30 osôb s využitím kuchyne  

Občania s trvalým pobytom  Občania s trvalým pobytom  

140,00 € /deň  170,00 € /deň  

Svadba  nad 30 osôb s využitím kuchyne  Svadba  nad 30 osôb s využitím kuchyne  

Občania bez trvalého pobytu Občania bez trvalého pobytu 

170,00 € /deň  200,00 € /deň  

Oslavy s využitím kuchyne  Oslavy s využitím kuchyne  

Občania s trvalým pobytom  Občania s trvalým pobytom  

50,00 €/deň  70,00 € /deň  
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Oslavy s využitím kuchyne  Oslavy s využitím kuchyne  

Občania bez trvalého pobytu Občania bez trvalého pobytu 

60,00 €/deň  80,00 €/deň 

Oslavy bez využitia kuchyne  Oslavy bez využitia kuchyne  

Občania s trvalým pobytom  Občania s trvalým pobytom  

40,00 € /deň  60,00 €/deň  

Oslavy bez využitia kuchyne  Oslavy bez využitia kuchyne  

Občania bez trvalého pobytu Občania bez trvalého pobytu 

50,00 € /deň  70,00 €/deň  

Prenájom KD na kar s využitím kuchyne  Prenájom KD na kar s využitím kuchyne  

30,00 € /deň  40,00 € /deň  

Prenájom KD na kar bez  využitia kuchyne  Prenájom KD na kar  bez využitia kuchyne  

20,00 € /deň  30,00 €/deň  

Prenájom KD s využitím kuchyne  - SILVESTER - 250,00 €/24 hodín  

Prenájom pivného setu ( 2ks lavice + 1 stôl) - 10,00 €/deň   

Poznámka: Zamestnanci Mesta Dudince majú prenájom priestorov a tovarov grátis.  

 

 

Návrh nového cenníka služieb poslanci obdržali a bez diskusie schválili.  

Hlasovanie: Za: 6  

 

Rôzne: 

 

  Prevod  vlastníctva pozemkov pod budovou MsÚ: 

Návrh Zmluvy o prevode vlastníctva medzi Mestom Dudince ako 

kupujúcim  a Slovenským pozemkovým fondom ako predávajúcim, ktorou 

kupujúci nadobudne novovytvorené CKN parc.č.1/9, CKN parc.č.1/12, 

CKN parc.č.1/13, CKN parc.č.1/14  v podiele 57070/100000 o celkovej 

prevádzanej výmere pozemkov  674,00 m2  v kúpnej  cene 18 703,50 EUR. 

Návrh zmluvy poslanci obdržali, na pracovnej pporade prerokovali. Keď 

budeme chcieť budovu rekonštruovať, musíme mať pod ňou pozemky 

vysporiadané.  

Poslanec Lauko sa zaujímal, či je možné, že tieto pozemky boli 

vysporiadané už v 60-tich rokoch. Primátor mu odpovedal, že nemá o tom 

vedomosť. 

Návrh uznesenia bol schválený nasledovne: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 Bačík  

 

  Poslanci schválili odmenu pre hlavného kontrolóra mesta vo výške 20% 

súčtu funkčných platov za obdobie „január až december 2022“. Návrh 

uznesenia bol schválený. 
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Hlasovanie: Za: 6 

 

  Návrh uznesenia na vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku 

za rok 2022 pre primátora mesta v počte 30 dní bol schválený.  

Hlasovanie: 

Za: 6  

 

 Ďalej v rámci rôzneho primátor mesta poďakoval členom DHZM na ich 

prácu, ktorú odvádzajú. Časté požiare v lete nielen v lesoparku Búroš, ale 

aj v okolitých obciach, v týchto dňoch zas dva požiare chát,  len dokázali, 

že sú schopní do niekoľkých minút vykonať zásah do požiaru. Nikto si 

neuvedomuje, že ide o dobrovoľných hasičov. Ich prácu si veľmi váži.  

 

 Poslanec Šťastný mal dotaz k zábradliu pri hlavnej ceste smerom na Šahy, 

ktoré by bolo treba opraviť a k mestskému rozhlasu, ktorý nefunguje 

v starých Dudinciach. Zamestnanec mesta p. Balla sa vyjadril, že firma MK 

Hlas robila opravu reproduktorov, nakoľko niektoré hučali aj keď boli 

vypnuté, ale či táto porucha s tým súvisí, nevie povedať. Bude sa s tým 

zaoberať.  

 Poslanec Beňuch sa informoval ohľadom osvetlenia na pešej zóne, na ceste 

smerom na cintorín v Merovciach. Primátor sa vyjadril, že osvetlenie na 

pešej zóne patrí Kúpeľom Dudince, a.s.. Čo sa týka verejného osvetlenia 

smerom na cintorín v Merovciach, keď sa robila rekonštrukcia osvetlenia 

v meste, v tejto časti sa ponechal len každý druhý stĺp na svietenie. Žiaľ 

nastala situácia, že jedna lampa vypadla a ostalo tam neosvetlené miesto. 

Nové svietidlo je už objednané.  

Po príspevkoch v rámci rôzneho zástupkyňa primátora poďakovala všetkým za 

účasť a ukončila zasadnutie MsZ.  

 

 

       

 

       PaedDr. Dušan Strieborný 

                  primátor mesta 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Bohuslav Beňuch 

Ing. Peter Šťastný  

 

Zapisovateľka: Monika Sliacka   
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