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Z Á P I S N I CA 

z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 28.11.2022  o 16:30 hodine 

v zasadačke Mestského úradu v Dudinciach 
 
 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

PROGRAM:   

 

1. Slávnostná časť : 

 

1.1. Otvorenie zasadnutia   

1.2. Určenie zapisovateľa  

1.3. Schválenie programu slávnostnej časti ustanovujúceho zasadnutia Mestského  

       zastupiteľstva  

1.4. Príhovor odchádzajúceho poslanca Mestského zastupiteľstva    

1.5. Poďakovanie primátora mesta za spoluprácu odchádzajúcim poslancom  

1.6. Oznámenie výsledkov komunálnych volieb na primátora Mesta Dudince  

1.7. Zloženie sľubu primátora mesta   

1.8. Oznámenie výsledkov komunálnych volieb na poslancov  Mestského  

       zastupiteľstva  v Dudinciach  

1.9. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva  

 

2. Pracovná časť : 

 

2.1.   Otvorenie zasadnutia 

2.2    Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

2.3.   Určenie overovateľov zápisnice 

2.4.   Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Mestského  

         zastupiteľstva  

2.5.   Overenie platnosti voľby primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva  

         a zlučiteľnosti ich funkcií  

2.6.   Príhovor primátora mesta  

2.7.   Poverenie zástupcu primátora mesta 

2.8.   Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a  

         viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

2.9.   Zriadenie komisií a voľba ich predsedov 

2.10. Poverenie výkonom funkcie sobášiacich 

2.11. Určenie platu primátora mesta  

2.12. Schválenie odmien zástupcu primátora mesta a poslancov Mestského  
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         zastupiteľstva 

2.13. Záver 

 

 

 

1. Slávnostná časť : 

 

 

            Zasadnutie otvoril primátor mesta, všetkých srdečne privítal 

a skonštatoval, že sú prítomní 6    poslanci, ktorým týmto zasadnutím MsZ končí 

mandát poslancov MsZ. Ospravedlnil neúčasť p. poslanca Hámorského.  

Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Za zapisovateľku určil pani Sliacku.  

Po prečítaní slávnostnej časti programu ustanovujúceho zasadnutia požiadal 

poslancov o jeho schválenie, ktorý bol všetkými prítomnými poslancami bez 

zmeny schválený.  

 

            Odovzdal slov odchádzajúcemu poslancovi, p Ing. Petrovi Sťastnému, 

ktorý vo svojom slávnostnom príhovore poďakoval za spoluprácu primátorovi 

mesta, kolegom – poslancom a všetkým, ktorý akokoľvek ovplyvnili jeho 

pôsobenie vo funkcii poslanca MsZ. Zhrnul všetku ich spoločnú prácu a úsilie  

za celé štyri roky ich pôsobenia, ktorá hoci bola niekedy náročná na 

rozhodovanie, ale verí, že nakoniec všetci spoločne vždy rozhodli správne, 

v prospech občanov a celého mesta. Na záver príhovoru poprial novozvoleným 

poslancom MsZ veľa úspechov a správnych rozhodnutí.  

 

              Po jeho príhovore primátor mesta poďakoval, najskôr pánovi 

Šťatsnému  a následne všetkým odchádzajúcim poslancom za ich spoluprácu 

počas celého volebného obdobia.  

 

              Následne primátor mesta požiadal podpredsedníčku miestnej volebnej 

komisie JUDr. Evu Holíkovú, aby všetkých prítomných informovala 

o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 29.10.2022.  

 

             Podpredsedníčka miestnej volebnej komisie, pani JUDr. Eva Holíková 

najskôr informovala o výsledkoch volieb na primátora, s tým, že o post 

primátora sa uchádzal iba doterajší primátor mesta PaedDr. Dušan Strieborný, 

ktorý bol zvolený za primátora mesta aj na ďalšie volebné obdobie. Požiadala 

ho, aby predstúpil a zložil sľub primátora mesta. Po zložení a podpísaní sľubu 

mu predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenie o zvolení 

a popriala veľa úspechov.  

Ďalej informovala o výsledkoch volieb na poslancov MsZ. Primátor mesta 

požiadal pani Mgr. Milotu Antonickú, aby za všetkých nových poslancov zložila 
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sľub. Po zložení a podpísaní sľubu primátor mesta im odovzdal osvedčenia 

o zvolení a všetkým poprial veľa úspechov. Správa predsedníčky miestnej 

volebnej komisie je súčasťou tejto zápisnice.  

 

 

2. Pracovná časť : 

 

 

              Po zložení sľubu primátora mesta a poslancov MsZ začalo riadne 

pracovné rokovanie MsZ.  

Do mandátovej komisie boli jednohlasne zvolení p. poslanec Ing. Bohuslav 

Beňuch – predseda a RNDr. Róbert Lauko – člen.  

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

              Do návrhovej komisie boli tiež jednohlasne zvolení p. poslankyňa Mgr. 

Milota Antonická a p. poslanec Jozef Brodniansky.   

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov určil p. poslanca Ing. Petra Villanta a Marcela Vankovica.  

 

              Následne primátor informoval o programe pracovnej časti zasadnutia. 

Poslanec Brodniansky navrhol do programu doplniť bod Diskusia.  

Pracovná  časť ustanovujúceho zasadnutia doplnená o bod Diskusia bola 

schválená.  

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

              Predseda mandátovej komisie podal správu o overení platnosti volieb 

a zlučiteľnosti funkcií primátora mesta a poslancov MsZ. Správa mandátovej 

komisie je súčasťou tejto zápisnice. Poslanci správu zobrali na vedomie.  

 

               V ďalšom bode programu mal príhovor primátor mesta. Poďakoval sa 

všetkým voličom, ktorí mu prejavili dôveru. V krátkosti zhrnul jeho štvorročné 

pôsobenie vo funkcii primátora mesta, spoluprácu so zastupiteľstvom, 

s občanmi. Vyzdvihol spoluprácu s Jednotou dôchodcov, DHZM. Vo svojom 
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príhovore sa vrátil k obdobiu, ktoré poznačil COVID -19, ako vojna na 

Ukrajine, energetická kríza a inflačná kríza ovplyvňujú nielen  život človeka ako 

jednotlivca, ale aj  fungovanie mesta. Celé volebné obdobie zhodnotil kladne aj 

napriek negatívnemu obdobiu, ktoré bolo spomenuté. Na záver príhovoru sa 

poďakoval  všetkým, ktorí boli jeho súčasťou počas celého funkčného obdobia. 

Poďakovanie patrilo nie len odchádzajúcim poslancom MsZ, zamestnancom 

MsÚ – kolegom a občanom, ale hlavne jeho rodine, ktorá vždy stála pri ňom, 

verila mu a podporovala ho. Na záver zablahoželal novým poslancom k ich 

zvoleniu, aby počas nového volebného obdobia spoločne dokázali urobiť 

správne rozhodnutia pre blaho občanov, mesta.   

 

                Po svojom príhovore uviedol ďalší bod zasadnutia a to poverenie 

zástupcu primátora. V zmysle zákona do 60 dní po zvolení môže poveriť svojim 

zastupovaním niektorého z poslancov. Poverená zastupovaním primátora mesta 

bude p. poslankyňa Mgr. Milota Antonická. Poslanci informáciu zobrali na 

vedomie. Ďalej p. poslanca RNDr. Róberta Lauka poveril zvolávať a viesť 

zasadnutia MsZ počas jeho neprítomnosti, resp. zástupkyni.  

 

                Ďalší bod už uviedla p. zástupkyňa primátora mesta, v ktorom 

primátor mesta navrhol schváliť komisie už aj s ich predsedom s tým, že ďalší 

členovia sa doplnia a schvália na ďalšom zasadnutí MsZ. Návrhy komisií a ich 

predsedov tiež prebrali na pracovnej porade.  

Zriadenie komisií a ich predsedov: 

- Finančná – predseda Ing. Bohuslav Beňuch 

- Stavebná – predseda Ing. Peter Villant   

- Kultúrna – predseda Mgr. Milota Antonická  

- Verejného záujmu – predseda Jozef Brodniansky  

- Verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku – predseda RNDr. 

Róbert Lauko  

- Športová – predseda Ing. Peter Šťastný 

 

Všetci prítomní poslanci jednohlasne schválili navrhované uznesenie.  

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

                V tomto bode sa jednohlasne schválilo poverenie výkonom funkcie 

sobášiacich a to: zástupkyňu primátora mesta Mgr. Milotu Antonickú 

a poslancov MsZ p.p. Ing. Bohuslava Beňucha, RNDr. Róberta Lauka  a Ing. 

Petra Šťastného.  

 

                 Po hlasovaní zástupkyňa primátora mesta uviedla ďalší  bod 
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programu a to, schválenie výšky mesačného platu primátora mesta s tým, že po 

dlhšej rozprave a úvahe  navrhuje, aby bol navýšený o 30%.   

 

             O slovo sa prihlásila prítomná pani Tomanová, ktorá sa vyjadrila, že 

poslanci vo voľbách dostali dôveru preto, aby rozhodovali a schvaľovali 

s rozumom. Prítomná pani Vargová bola toho názoru, že navýšenie platu 

primátora by sa malo schváliť nie na začiatku funkčného obdobia, ale po 

určitom čase, až keď niečo urobí pre mesto. Že toto je názor nie iba jej osobný, 

ale aj občanov, ktorí im prejavili svoju dôveru vo voľbách. Ona, ako radový 

občan nevidí dôvod navýšenia. Ďalšia vec je tá, že mesto je zadlžené 80%.   

            Primátor sa vyjadril, že téma komunálny odpad sa rieši už dlhšiu dobu 

a nemá nič spoločné s jeho platom.  Všetky výdavky, ktoré súvisia s odvozom 

komunálneho odpadu musia byť premietnuté do poplatku za tento druh odpadu 

a je to v zmysle zákona.   

Všetkých ďalej informoval, že dlh mesta je vo výške 29,15%. Úver sa spláca 

z nájmu rekonštruovaných domov služieb. Zdôraznil, že úver bol použitý na 

správnu vec za veľmi výhodných podmienok 10 rokov za fix 1,36%.  

 

            Poslanec Beňuch sa vyjadril, že primátorove navýšenie sa neschvaľuje 

na celé funkčné obdobie, ale môže sa meniť priebežne. Kriticky sa vyjadril na 

adresu občanov, že triedenie odpadu v našom meste je len na úrovni 30% a to 

má tiež dopad na navyšovanie cien za poplatok za komunálny odpad.  

 

           Poslanec Lauko sa vyjadril, že pre každého teraz ide ťažká doba, hovorí 

sa len o plate primátora a odmenách poslancov MsZ, ale zabúda sa na 

zamestnancov mesta, ktorí odvádzajú veľa dobrej práce, aby sa aj ich práca 

ocenila.  

 

           Po rozsiahlej diskusii zástupkyňa primátora predniesla návrh uznesenia 

na schválenie platu primátora s navýšením o 30%.  

Hlasovanie:  

Za: 4 Beňuch, Šťastný, Antonická, Vankovic  

Proti: 2 Brodniansky, Villant  

Zdržal sa: 1 Lauko  

 

             V ďalšom bode programu primátor mesta podal návrh na schválenie 

odmien pre zástupkyňu primátora mesta a poslancov MsZ v zmysle platných 

zásad odmeňovania poslancov MsZ, ktoré boli schválené dňa 10.12.2019.  

- Poslancovi MsZ za výkon tejto funkcie patrí odmena 300 € za štvrťrok.  

 

- Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora, ktorý nie je na 

túto funkciu dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí odmena vo výške 

200 €/mesiac. 
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Návrh uznesenia bol schválený nasledovne: 

Hlasovanie:  

Za: 6 Beňuch, Šťastný, Antonická, Vankovic, Brodniansky, Villant 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 Lauko  

 

              Po tomto hlasovaní zástupkyňa primátora otvorila diskusiu.  

              O slovo sa prihlásil poslanec Brodniansky s otázkou, či by nebolo 

možné v mestskej káblovej televízii odvysielať záznamy zo zasadnutia MsZ.                     

              Primátor mu odpovedal, že vysielanie môže robiť len firmy, resp. 

spoločnosť, ktorá má na to licenciu, napr. krupinská televízia.  

 

              Prítomná pani Vilémová sa informovala o plánovanej revitalizácii parku 

pred bytovými domami na ulici Okružná. Mrzí ju, že veľa stromov, ktoré boli 

ešte zdravé sa muselo odstrániť a tiež, že neboli žiadne informácie o tom, čo sa 

bude robiť, ako dlho.  

              Primátor sa vyjadril, že na niekoľkých zasadnutiach sa riešila táto 

revitalizácia, majitelia pozemkov s tým súhlasia a čo sa týka stromov, ich stav 

bol posúdený odbornými osobami zo životného prostredia. 5 stromov a náletové 

kríky sa odstránili, 18 stromov sa vysadí, opravia sa chodníky a dosadia sa 

záhony. Vyjadril sa, že mesto by určite nerobilo nič, čo by vyzeralo horšie ako 

bolo doteraz.  

 

              Prítomná pani Tomanová mala otázku čo mesto plánuje s JDS? Zobrali 

sa im priestory, teraz majú iba jednu miestnosť na MsP a keď potrebujú zasadať 

vo väčšom počte, nemajú kde. Tiež mala otázku kto upratuje budovu mestského 

úradu.  

              Primátor jej odpovedal, že táto miestnosť bola momentálne jediná 

vyhovujúca, nakoľko sa bral ohľad aj na schody a ako tak bezbariérový prístup. 

V prípade, že budú chcieť zasadať vo väčšom počte, k dispozícii majú 

zasadačky na MsÚ. K upratovaniu budovy mestského úradu jej primátor 

odpovedal, že zamestnankyňa mesta, ktorá upratuje je momentálne PN.  

 

              Prítomná pani Vargová sa informovala ohľadom priestoru po bývalej 

pizzerie, na čo jej primátor odpovedal, že daný priestor je už pridelený.  

 

              Prítomný pán Benický,  výkonný riaditeľ OOCR Dudince podal bližšie 

informácie ohľadom revitalizácie verejnej zelene parku. Celá revitalizácia sa 

financuje cez získanú dotáciu od štátu cez OOCR, mesto to nestojí nič. Kritiku 

nateraz pripúšťa, lebo pre obyvateľov je to určite šok ako to teraz vyzerá, ale po 

ukončení revitalizácie budú príjemne prekvapení.  

Ďalej prítomným vysvetlil rozdiel medzi autobusovou zastávkou a autobusovým 
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prístreškom, nakoľko sa stretol s kritikou na nový autobusový prístrešok, ktorý 

podľa jeho slov nemá poskytovať niekomu „nejaké ubytovanie“.  

 

                Prítomná pani Sedláková sa informovala ohľadom osadenia retardérov 

na Okružnej ulici kvôli motorkárom a autám, hlavne v letnom období, pretože 

ten hluk býva neznesiteľný. Taktiež sa vyjadrila k odhadzovaniu odpadových 

vriec cudzími osobami do ich kontajnerov.  

                Primátor jej odpovedal, že je pripravené stretnutie so štátnou políciou 

kde sa môžu predniesť táto požiadavka a uvidí sa aký bude ich výrok. Čo sa týka 

odpadu, tiež býva svedkom, že cudzí ľudia vyhadzujú odpadové vrecia do 

kontajnerov, sú ťažko identifikovateľní, keďže to môžu byť chatári, resp. 

vlastnia nehnuteľnosť na Poľnej ulici. . Toto je a vždy bude problém. Ich 

spoločenstvo by si to malo nejako riešiť a možno nejako ohradiť.  

 

                Prítomná pani Beňová  sa najskôr vyjadrila, že svojim príspevkom na 

FB nešla proti primátorovi. Chcela len poukázať na to, že ľudia nechodia na 

zasadnutia MsZ, pretože niektorým výrazom, resp. skutočnostiam nerozumejú.  

Ako príklad uviedla VZN za poplatok za komunálny odpad. Ľudia nevedia, že tú 

sadzbu musia vynásobiť počtom dní v roku aby dostali skutočný poplatok, ale sú 

aj ďalšie veci, ktorým nerozumejú. Na zasadnutí sa len všetko odhlasuje, bez 

nejakej širšej diskusie. Tiež by bola rada, keby sa zverejňovali aj informácie 

napr. o hlasovaní.  

                Primátor sa vyjadril, že ich pracovné porady sú dlhé, každý bod 

dopodrobna rozoberú, diskutujú o ňom. Na každom zasadnutí sa o každom bode 

povie čo sa ide schvaľovať a prečo. Na zasadnutiach sa diskusia už tak nešíri, 

nakoľko všetko potrebné si povedia, dohodnú sa na pracovných poradách, ktoré 

sú na to určené. Tiež po každom hlasovaní je daný priestor k diskusii. Čo sa týka 

zverejňovania, dodržiavame všetky zákonné podmienky zverejňovania. Všetko 

sa zverejňuje na webovom sídle mesta, niektoré informácie aj na fb stránke  

mesta a v káblovej televízii. 

 

               Poslanec Beňuch doplnil ešte mestskú aplikáciu, v ktorej sa zverejňujú 

aj informácie z webovej stránky mesta.     

 

              Poslanec Brodniansky sa vyjadril, že na jeho fb stránke bude vždy 

zverejnený program zasadnutia a výstupy zo zasadnutia.   

 

              Prítomná pani Krkošová poďakovala primátorovi a  odchádzajúcim 

poslancom, zamestnancom, ktorí zveľaďujú mesto a novým poslancom popriala 

veľa správnych rozhodnutí.  

 

              Poslanec Lauko navrhuje, aby pri vstupe do úradu bola nejaká nástenka 

s fotkami primátora a poslancov MsZ. 
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Primátor mu odpovedal, že aj on to plánoval a práve preto sa dnes budú fotiť  po 

ukončení zasadnutia.  

 

             Poslanec Villant mal dotaz, že na webovej stránke mesta je už 

neaktuálna titulná fotka a podľa neho pracovné porady majú svoje 

opodstatnenie, nakoľko dnešný deň je toho dôkazom ako to môže dopadnúť keď 

sa nedohodnú.  

 

              Následne primátor všetkým poďakovali za účasť na ustanovujúcom 

zasadnutí MsZ a ukončili zasadnutie.  

 

 

         

 

 

                                                                               PaedDr. Dušan Strieborný                                                      

                                                                                           primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Marcel Vankovic 

Ing. Peter Villant  

 

Zapisovateľka: Monika Sliacka 
 

 


