
 

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 12.05.2022 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) Predpokladaná hodnota zákazky a verejné obstarávanie na výstavbu   

          chodníka na cintoríne v Dudinciach  

7) Hospodársky výsledok za rok 2021 spoločnosti Združenie Hont spol.  

          s.r.o. Dudince a aktuálna situácia 

8) Predpokladaná hodnota zákazky a verejné obstarávanie na projektovú  

          dokumentáciu Zariadenia pre seniorov    

9) Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonanej kontrolnej činnosti  

10) Informácia o podanej žiadosti o dotáciu na Ministerstvo dopravy a  

          výstavby SR a o príprave kultúrnych podujatí Letného festivalu  

11) Diskusia  

12) Záver   

 

     Zasadnutie otvoril primátor mesta, všetkých srdečne privítal. Skonštatoval, že 

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

Za zapisovateľku určil pani Moniku Sliacku  a za overovateľov zápisnice p.p. Ing. 

Bohuša Beňucha a Mgr. Milotu Antonickú.   

Do návrhovej komisie boli zvolení p.p. Mgr. Milota Antonická a Bc. Martin 

Hámorský.  

 

Následne odovzdal slovo zástupkyni, ktorá prítomných oboznámila s programom 

zasadnutia. Pozvánku spolu s programom zasadnutia obdržali v dostatočnom 

predstihu. Nikto z prítomných poslancov nemal návrh na doplnenie programu 

a v navrhovanom znení bol schválený. 

 

Bod č. 5: 

 

 Kanalizácia Záhradná ul. 

 

Celkové náklady :  47.317,40 s DPH 

Dotácia :                 40.281,00 s DPH 



 

Je pripravená na kolaudáciu, ešte čakáme na stanovisko StVPS a.s., ktorá má túto 

časť kanalizácie prebrať do svojej správy. V mesiaci jún 2022 by malo prebehnúť 

odovzdanie a s kompletným vyúčtovaním.  

 

 KD rekonštrukcia sociálnych zariadení: do konca mesiaca máj 2022 by 

mala byť rekonštrukcia hotová, fasáda budovy ešte nebude na komplet 

hotová.  

 Výsadba:  na zelenom páse pri vstupe do mesta oproti autobusovej 

zastávke sme vysadili okrasne čerešne a na ulici Okružná sme na stĺpy 

verejného osvetlenia doplnili visiace kvetináče.  

 Rekonštrukcia cesty 3. triedy : rekonštrukciu robí firma VIA KORP s.r.o. 

Zvolen, cesta a most je už vyfrézovaná, ale v telese chodníka na moste je 

elektrická chránička, čaká sa na zameranie, tak sa to časovo trocha posúva. 

 Rekonštrukcia križovatky A. Kmeťa, chodníka medziblok J. Jesenia, 

chodníky na vstupe do mesta:  v týchto dňoch prebieha verejné 

obstarávanie na dodávateľa. Tiež prebieha rekonštrukcia cesty na zberný 

dvor, následne aj cesty od cintorín v starých Dudinciach smerom na vinice 

a potom cesta pod cintorínom v Merovciach smerom na Terany. Ukončená 

je rekonštrukcia chodníka v Búroši od kúpaliska po rampu pri LD Smaragd 

– táto rekonštrukcia sa financovala cez  OOCR z dotácie MD SR.  

 Podujatia : 

- 23.4.2022 – 41. ročník Dudinskej 50 

-         28.4.2022 -  stavanie mája  

- 30.4.2022 – Medzinárodné cyklistické preteky, Kritérium Dudince  

- 6.5.2022 – Deň víťazstva nad fašizmom – pietny akt  

- 7.5.2022 - Daruj deň svojmu mestu  

Primátor poďakoval všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili pri organizácii a účasti 

na všetkých podujatiach.  

Kontrolu plnenia uznesení zobrali na vedomie.  

 

Bod č. 6: 

 

             Primátor informoval, že na výstavbu chodníka na cintoríne v Dudinciach 

je potrebné schváliť predpokladanú hodnotu zákazky na verejné obstarávanie. 

Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 19 347,62 Eur bez DPH (23 217,14 

Eur s DPH). 

Poslanci bez diskusie návrh uznesenia na schválenie PHZ na výstavbu chodníka 

na cintoríne v Dudinciach schválili.  

 

Bod č. 7: 

 

            Zástupkyňa primátora požiadala prítomného riaditeľa spoločnosti 

Združenie Hont spol. s.r.o., p. Ing. Jána Benedika, aby informoval 

o hospodárskom výsledku spoločnosti. Podal obsiahlu správu o činnosti, vysvetlil 

ako funguje financovanie spoločnosti – vklady spoločníkov + príjem zo 

separovaného zberu odpadov a  úhrada faktúr. Ďalej informoval, že v roku 2020 



bolo ukončenie prevádzky našej skládky odpadov, teraz vozíme odpad do 

Sikenice, čo je cca 100 km.  Týmto sa dosť komplikuje odvoz a aj zber, nakoľko 

k dispozícii máme iba jedno zberné auto. Z toho dôvodu dochádza aj k častej 

zmene termínov zberu KO, nakoľko jedno auto nevie naraz pozbierať všetky obce 

a aj odviesť do Sikenice a prísť späť a ďalej zbierať. Zvažuje sa nad kúpou 

náhradného vozidla. Za rok 2021 je spoločnosť v strate, ale v prípade potreby sa 

bude riešiť  mimoriadnym vkladom spoločníkov, no zatiaľ to nie je potrebné. 

Stratu nechce riešiť zvýšením cien.  

Primátor sa informoval, či mimoriadny vklad bude podľa podielu v spoločnosti, 

na čo mu p. riaditeľ kladne odpovedal. Ďalej sa informoval, či je pravda, že od 

budúceho roka na skládku bude môcť ísť už iba upravený komunálny odpad a či 

vidí perspektívu spoločnosti aj v ďalších rokoch.  P. riaditeľ sa vyjadril, že 

odovzdávanie upraveného KO už platí aj tento rok, ale nikde nie je špecifikované 

čo znamená upravený. Čo sa týka spoločnosti do budúcna, žiaľ, všetko sa 

komplikuje, hocičo sa môže stať. Kým sa to dá riešiť svojpomocne, treba to takto 

riešiť, lebo keby to prevzala firma, všetko by sa mnohonásobne predražilo.  

Poslanec Lauko: ceny teraz nezvyšujeme, hospodársky výsledok je v mínuse, aké 

máme „zadné dvierka“ v prípade potreby? P. riaditeľ mu odpovedal, že v prípade 

potreby to budeme riešiť mimoriadnym vkladom. Služby sa poskytujú grátis 

a s prevádzkou sme na doraz.  

Poslanec Beňuch: podiel KO klesol o 50%, či by nestačilo zbierať KO raz za tri 

týždne. P. riaditeľ mu odpovedal, že auto zváža všetky obce, kým sa nenaplní, 

keďže sa odváža cca 100 km na skládku.  

Informáciu riaditeľa spoločnosti poslanci zobrali na vedomie.  

 

Bod č. 8:  

 

            Primátor informoval, že architektonickú štúdiu, ktorú sme už mali 

pripravenú na zariadenie pre seniorov sme prepracovali na naše potreby – 40 

miest pre klientov. Je potrebné schváliť predpokladanú hodnotu zákazky.  

Jedná sa o zhotovenie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre územné 

konanie a stavebné povolenie pre výstavbu zariadenia sociálnych služieb a 

realizačného projektu pod názvom „PRESTAVBA UBYTOVACIEHO 

ZARIADENIA na ZP – Dudince“  v predpokladanej hodnote zákazky 69 600,00 

Eur bez DPH (83 520,00 Eur  s DPH). Financovanie tohto projektu patrí medzi 

oprávnený výdavok. 

Ďalej sa musí riešiť kanalizácia a prístupová komunikácia s okolitými 

pozemkami, ktorých majiteľmi sú p.p. Vladimír Brza a Štefan Píri. V najbližších 

dňoch sa bude s nimi rokovať či sa pozemky odkúpia alebo sa zriadi na ne vecné 

bremeno. Kúpa pozemku patrí tiež medzi oprávnené výdavky.  

Žiadosť na ŠFRB sa podáva budúci rok od 15.1.-31.8.2023. 

Poslanca Lauku zaujímalo, načo to máme teraz schvaľovať, ak sa nedohodneme 

s majiteľmi pozemkov.  

Po diskusii bol návrh uznesenia schválený nasledovne: 

Za: 4 

Zdržal sa: 1 Lauko  

Proti:0 



Bod č. 9: 

 

            Hlavný kontrolór mesta  predniesol správu o vykonanej kontrolnej 

činnosti, ktorá bola zameraná na hospodárenie príspevkovej organizácie Športový 

klub mesta Dudince za rok 2021. Správu poslanci obdržali a je súčasťou tejto 

zápisnice. Poslanec Beňuch žiadal, aby v rámci uznesenia bolo,  aby hlavný 

kontrolór mesta opätovne vykonal kontrolu či boli odstránené zistené nedostatky 

a pochybenia v lehote a informoval o zistenom stave mestské zastupiteľstvo.   

Poslanci správu hlavného kontrolóra mesta zobrali na vedomie.  

 

Bod č. 10: 

 

             Výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Dudince p. Ing. 

Boris Benický informoval o podanej žiadosti o dotáciu na Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR. Poslanci obdržali celkový položkovitý rozpočet podanej žiadosti 

vo výške 318 849,78€. Túto sumu v rámci dotácie už máme schválenú.  

Ďalej informoval o pripravovaných kultúrnych podujatiach v rámci 1. ročníka 

Letného festivalu.  

Poslanci správu Ing. Benického zobrali na vedomie.  

 

Rôzne: primátor informoval: 

 

 umiestnenie sochy M. Tótha: treba nájsť vhodné miesto na jej umiestnenie 

a preto uvíta akékoľvek návrhy  

  avizované zvýšenie daňových bonusov pre rodiny bude mať za následok 

zníženie podielových daní pre mesto  

  naše mesto má uzatvorené zmluvy na dodávku elektrickej energie na 3 

roky, okolité obce nemôžu ani len vyhlásiť súťaž na výber dodávateľa, 

pretože nemajú dostatočný odber, ktorý „nie je zaujímavý“ pre firmy 

a preto sa obce spájajú, aby mali vyšší odber elektriny   

  v rámci otvorenia kúpeľnej sezóny sa uskutoční už 9. ročník futbalového 

turnaja prípraviek  

  4.6.2022 je plánovaný Deň detí v spolupráci so Spojenou školou, OOCR 

a mestom. O plánovaných prípravách informovala zástupkyňa primátora  

 

Po príspevkoch v rámci rôzneho primátor mesta poďakoval všetkým za účasť 

a ukončil zasadnutie MsZ.  

 

       

 

       PaedDr. Dušan Strieborný 

                  primátor mesta 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Bohuslav Beňuch 

Mgr. Milota Antonická  

Zapisovateľka: Monika Sliacka   



 
 
 
 
 
 
 


