
 

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 19.01.2023 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) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k navýšeniu kontokorentného  

          úveru  

7) Schválenie navýšenia kontokorentného úveru  

8) Schválenie predpokladanej hodnoty zákazky a verejného obstarávania  

          – budova MsÚ  

9) Odpredaj pozemkov na ulici Pod horou 

10) Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom  

          nebytových priestorov  

11) Schválenie členov komisií Mestského zastupiteľstva 

12) Správy hlavného kontrolóra mesta z vykonanej kontrolnej činnosti.  

13) Súhlas s uzatvorením Zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho  

          majetku mesta „Stoková sieť – IBV Dudince“  so Stredoslovenskou  

          vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. Banská Bystrica.   

14) Ocenenie členov DHZM Dudince   

15) Rôzne 

16) Diskusia  

17) Záver   

 

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

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

zasadnutí ospravedlnil p. poslanca RNDr. Róberta Lauka a Marcela Vankovica.   

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

Bohuša Beňucha a Ing. Petra Villanta.   

Do návrhovej komisie boli zvolení p.p. Mgr. Milota Antonická a Jozef 

Brodniansky. 

 

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: 

 

✓ Predaj pozemkov na ulici Pod horou: na základe tohto uznesenia, kde sa 

schválil súhlas predaja pozemkov, si žiadatelia dali urobiť GP a na dnešnom 

zasadnutí sa schváli odpredaj pre:  
 

- Petra Pavelku, Pod horou č. 239/39, Dudince o výmere 51 m2   

- Milana Pavelku, Pod horou č.  256/41, Dudince o výmere 40 m2   

- Františka Suchanovského, Pod horou č. 257/43 o výmere 123 m2   

ale za podmienky, že kupujúci súhlasí so zriadením vecného bremena – súhlas s 

pokládkou IS v ryhe súbežnej s obrubníkom mestskej komunikácie o šírke 1 m 

 

✓ Vysporiadanie pozemkov pod budovou mestského úradu -  2860 m2: jedná 

sa o kúpu pozemkov zapísaných   na LV č. 464 vedených  Okresným úradom 

Krupina, katastrálnym odborom,  pozemkov parcely registra E KN č. 192/12 o  

výmere  296 m2, druh pozemku orná pôda a parcely registra E KN  č. 192/32 o 

výmere 2 564 m2 druh pozemku orná pôda,  v prospech kupujúceho  Mesto 

Dudince od predávajúcej pani Zlaty Seleckej. Kúpna zmluva bola podpísaná, 

čakáme na zápis vkladu na katastri.  

 

✓ Energie: 

Nás nepostihli  zvýšené zálohové faktúry, väčšinu odberných miest  - elektrika a 

plyn máme vysúťažené z roku 2022 - za prijateľné ceny, ktoré budú platiť 3 roky. 

Elektrika:  VT 167 €/ MWh, plyn:   63 € /MWh  bez DPH a distribučných 

poplatkov. Pani Moravčíková odovzdala nebytový priestor, ktorý mala 

v prenájme, ale cena za elektriku nespadá do vysúťaženej ceny.  

Čo sa týka športového klubu mesta, tak tam máme  466 € / MWh,  zálohová 

faktúra z 350 €  je po novom na 800 € / mes. Nedoplatok je vo výške 3 100 €.  

Majú sa vystaviť opravné zálohové faktúry  do 199 €/MWh bez DPH 

a distribučných poplatkov, uvidíme v akej výške príde.    

✓ Podujatia: 

Mikulášsky program – 2.12.2022 – v spolupráci mesta + Spojená škola a OOCR  

Dudinská zabíjačka – 3.12.2026 – zastrešoval Lovecký spolok Bába  

Dudinský Silvester a Silvestrovský futbal  - 31.12.2022 – na organizáciu Silvestra 

sa podujali členovia DHZM a futbalu športový klub.  

Primátor poďakoval všetkým ktorí prispeli k organizácii týchto podujatí.   

Poslanci kontrolu plnenia uznesení zobrali na vedomie.  

 

 

Bod č. 6 + 7: 

Zástupkyňa primátora požiadala hlavného kontrolóra, aby prítomných oboznámil 

s jeho stanoviskom k navýšeniu kontokorentného úveru. Stanovisko je súčasťou 

tejto zápisnice.  

Primátor sa vyjadril, že dôvodom navýšenia je to, že v tomto roku budeme 

potrebovať finančné prostriedky na projektové dokumentácie na zariadenie pre 

seniorov a na rekonštrukciu budovy mestského úradu z Plánu obnovy. Sú to 

nemalé finančné prostriedky, ktoré mesto teraz nemá. Maximálne čerpanie bude 



do výšky cca 150 tis. €. Obidve projektové dokumentácie nám budú preplatené 

v prípade, že v podávaní žiadostí budeme úspešní, ale refundácia trvá dlho. 

Akonáhle refundáciu obdržíme, použité finančné prostriedky z úveru sa vrátia sa 

na úver. Je to bežný postup. Finančné prostriedky z tohto úveru nebude mesto 

používať na úhradu bežných výdavkov, hoci teraz je doba ťažká a nikto nevie ako 

to bude ďalej.  

Poslanec Beňuch sa vyjadril, že na pracovnej porade sa dohodli a žiadali, aby 

poslanci boli vždy a pravidelne informovaní o stave finančných prostriedkov na 

tomto účte.  

V diskusii nikto z prítomných poslancov už nevystúpil. Zástupkyňa primátora 

prečítala návrhy uznesení. 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta poslanci zobrali na vedomie a návrh 

uznesenia za navýšenie kontokorentného úveru všetci prítomní poslanci schválili.  

Hlasovanie: Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0             

 

Bod č. 8: 

 

            V tomto bode primátor mesta informoval, že mesto sa chce zapojiť do 

výzvy z Plánu obnovy na rekonštrukciu budovy mestského úradu. Doteraz neboli 

vysporiadané pozemky pod budovou a aj čo sa týka okolitých pozemkov. 

Ohľadom vysporiadania komunikujeme so Slovenským pozemkovým fondom. 

Sú traja vlastníci: mesto, Slovenská pošta, a.s. a Ministerstvo vnútra SR, čo tiež 

komplikuje oprávnenosť žiadania finančných prostriedkov z fondov. Aby sa 

mohlo začať verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu, potrebné je 

schváliť predpokladanú hodnotu zákazky na projektovú dokumentáciu, ktorá je 

v hodnote 43 860,06 € bez DPH. Verejné obstarávanie sa ale začne len v tom 

prípade, keď budeme vedieť, že sme oprávneným žiadateľom.  

Zástupkyňa informovala, že na pracovnej porade si to rozobrali a aj uznesenie je 

tak sformulované, že sa verejné obstarávanie začne ž keď budeme vedieť, že sme 

oprávneným žiadateľom.  

Nikto z prítomných poslancov nemal otázky, žiadny dotaz a návrh uznesenia bol 

jednohlasne schválený.   

Hlasovanie: Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0             

 

Bod č. 9:  

 

            Zástupkyňa primátora mesta predniesla ďalší bod a to schválenie predaja 

pozemkov a odovzdala slovo primátorovi mesta, ktorý informoval, že na 

mestskom zasadnutí, ktoré sa konalo v novembri sa schválil súhlas predaja 

pozemkov pre žiadateľov: 

- Petra Pavelku, Pod horou č. 239/39, Dudince o výmere 51 m2   

- Milana Pavelku, Pod horou č.  256/41, Dudince o výmere 40 m2   



- Františka Suchanovského s dcérou Michaelou Suchanovskou, Pod horou č. 

257/43 o výmere 123 m2   

za podmienky, že kupujúci súhlasí so zriadením vecného bremena – súhlas s 

pokládkou IS v ryhe súbežnej s obrubníkom mestskej komunikácie o šírke 1 m. 

Cena pozemkov bola stanovená na 15€/m2.  Na základe schváleného súhlasu si 

dali žiadatelia vypracovať geometrický plán. 

Bez diskusie boli všetky tri návrhy uznesení jednohlasne schválené.  

 

Žiadateľ: Peter Pavelka 

Hlasovanie: Za: 5                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0 

 

Žiadateľ: Milan Pavelka 

Hlasovanie: Za: 5                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0 

 

Žiadateľ: František Suchanovský s dcérou Michaelou Suchanovskou  

Hlasovanie: Za: 5                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 10: 

 

            Primátor mesta informoval, že sa uvoľnil priestor po pani Moravčíkovej 

v Dome služieb č. 122, priestor už aj odovzdala. Tiež sa uvoľní aj priestor po pani 

Hrtánekovej v Dome služieb č. 129. V zmysle zákona musíme vyhlásiť obchodnú 

verejnú súťaž na prenájom majetku mesta. Aby sme mohli vyhlásiť obchodnú 

verejnú súťaž, je potrebné schváliť podmienky súťaže, ktoré budú následne 

zverejnené. Rovnako sa schvaľuje aj komisia, ktorá obdržané návrhy bude 

vyhodnocovať. Komisia bude v zložení: JUDr. Eva Holíková, Ing. Danica 

Rajčanová a Ing. Peter Villant. 

Návrhy uznesení boli nasledovne schválené: 

 

1. Návrh uznesenia: priestor v DS č. 122 

Hlasovanie:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2. Návrh uznesenia: priestor v DS č. 129 

Hlasovanie:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 11: 

 

             Zástupkyňa primátora mesta v tomto bode informovala, že na 

ustanovujúcom zasadnutí MsZ sa schvaľovali komisie pri MsZ a ich predsedovia. 

Na tomto zasadnutí sa budú schvaľovať jednotliví členovia komisií. Na pracovnej 



porade predsedovia navrhli členov za svoje komisie. Navrhovaní členovia boli 

oslovení a s členstvom súhlasili.  

Návrh uznesenia, ktorým sa schválili členovia komisií pri MsZ bol schválený 

všetkými prítomnými poslancami.   

Hlasovanie:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Členovia komisií mestského zastupiteľstva: 

 

Kultúrna komisia:  

Mgr. Milota Antonická – predseda  

Členovia: Ing. Anna Zekuciová,  Božena Palčovičová,  Mgr. Andrea Udayová, 

Ing. Alena Ošustová, Bc. Petra Teťáková, Gabriela Výbohová. 

 

Stavebná komisia: 

Ing. Peter Villant – predseda  

Členovia: RNDr. Róbert Lauko, Ing. Ján Šorec, Ing. Konštantín Kuchár, Ing. 

Ľubomír Habán a Ing. Adrián Gunár 

 

Finančná komisia: 

Ing. Bohuslav Beňuch - predseda  

Členovia: Ing. Adriána Šťastná, Ing. Martin Ošust, RNDr. Róbert Lauko, Iveta 

Petrušková  

 

Komisia verejného záujmu: 

Jozef Brodniansky – predseda   

Členovia: Mgr. Milota Antonická, Marcel Vankovic  

 

Komisia verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku:  

RNDr. Róbert Lauko – predseda  

Členovia: Milan Lalík, Marek Löffler, Emil Balla  

 

Športová komisia:  

Ing. Peter Šťastný – predseda  

Členovia: Marcel Vankovic, Stanislav Bačík, Emil Balla, Mgr. Štefan Javorka 

 

Bod č. 12: 

Zástupkyňa primátora mesta odovzdala slovo hlavnému kontrolórovi mesta, ktorý 

prítomných oboznámil so správami z vykonanej kontrolnej činnosti. Poslanci 

uvedené správy v predstihu obdŕžali a boli o nich informovaní aj na pracovnej 

porade.  

Hlavný kontrolór predložil správy: 

- Kontrola vybavovania sťažností 

- Kontrola pokladne mesta  

- Súhrnná správa o vykonanej kontrolnej činnosti v roku 2022  



Všetky správy sú súčasťou tejto zápisnice.  

Poslanec Beňuch ku kontrole poklade sa vyjadril, že bezhotovostný styk je 

problém pre väčšinu ľudí. Vklad na účet v banke je za poplatok, plus cesta do 

banky, pretože v našom meste sa pobočky zrušili. Navrhoval by znížiť hotovostný 

limit na jednu osobu na cca 200€ / deň.  

Poslanec Brodniansky mal otázku, prečo si mesto nezaobstará platobný terminál, 

na čo mu primátor odpovedal, že nevie ako je to s poplatkom banke v prípade 

platobného terminálu, že túto informáciu musíme zistiť. Podotkol, že aj čo sa týka 

platieb nájomného, snažíme sa tlačiť na ľudí, aby platili bezhotovostne. Tiež 

informoval, že je v kontakte so zástupcom banky s pánom Slivkom ohľadom 

vkladomatu a prisľúbil primátorovi, že zistí čo by sa stým nedalo niečo robiť.  

Žiaľ, situácia je taká, že vkladomaty zriaďujú tam kde je pobočka banky.  

Poslanec Brodniansky mal otázku, či daňové rozhodnutia nemajú QR kódy a ak 

majú, usmerniť ľudí aby tak platili.  

Poslanci správy hlavného kontrolóra zobrali na vedomie.  

 

Bod č. 13: 

Primátor mesta informoval, že sa jedná o kanalizáciu na ulici Záhradná. Aby 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť nám ju zobrala do 

prevádzkovania, je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva na uzatvorenie 

zmluvy o prevádzke. Je to len formalita.   

Poslanci bez diskusie schválili návrh uznesenia.  

Hlasovanie:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 14: 

V tomto bode primátor mesta vyzdvihol prácu dobrovoľného hasičského zboru 

mesta. Minulý rok mali 18 zásahov, z toho 15 zásahov bolo k požiarom. Preto sa 

rozhodol oceniť 12 členov DHZM, ktorí sa najviac zaslúžili pri zásahoch. Ocenil 

ich mimoriadne nasadenie, dobrovoľnú pomoc a ochotu pomáhať. Sú to: Boris 

Štefanický, Bohuš Hámorský, Pavol Výboh, Gabriela Výbohová, Róbert 

Dömötör, Erik Velebný, Martin Just, Vladimír Suchánsky, Ladislav Suchánsky, 

Štefan Suchánsky st, Štefan Suchánsky ml., Milan Ďuríčka.  

Rovnako vyzdvihol aj ich pomoc pri organizovaní športovo – kultúrno – 

spoločenských akcií v našom meste. Vyslovil im úprimné poďakovanie.  

 

Rôzne: 

 

V rámci rôzneho primátor mesta informoval o: 

- Odpadové hospodárstvo: firma MIKONA Plus, ktorá nám skládkuje odpad 

nás informovala, že za dohodnutú cenu 20€/t bez DPH máme k dispozícii 

ešte 72t. Od 1.3.2023 budeme mať už cenu uloženia 40€/t bez DPH. Zber 

a odvoz odpadu spoločnosťou Združenie Hont spol. s r.o. narástol o 30%. 

V zmysle platnej legislatívy musíme tieto náklady premietnuť do poplatku 

za komunálny odpad. Naše služby, ktoré sa týkajú zberu a odvozu odpadu 



robíme často, každý týždeň. Vybudované stojiská na separovanie mali zber 

uľahčiť, ale opak je pravdou. Zneužívajú ich cudzí ľudia alebo 

podnikatelia, ktorí ich rýchlo zaplnia a z toho dôvodu je potrebný častý 

zber veľkoobjemových kontajnerov.  Nehovoriac o tom, že sme vybudovali 

zberný dvor a kompostáreň, čo má slúžiť na separovanie odpadu.  

- Vysporiadanie vlastníckych vzťahov ku garáži: pán Stanislav Kulich nás 

požiadal, aby sa vysporiadali vlastnícke vzťahy ku garáži, za ktorú zaplatil 

a ktorú užíva, ale na liste vlastníctva ju má mesto. Predmetná garáž bola 

žiadateľovi predaná na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 10.12.1997. 

Správa katastra Krupina však svojím rozhodnutím konanie o povolení 

vkladu garáže zastavila, nakoľko samotný predaj nebol schválený 

vtedajším mestským zastupiteľstvom a žiadateľ nebol v čase uzatvorenia 

kúpnej zmluvy plnoletý. Na základe uvedeného teda nedošlo k prevodu 

tejto nehnuteľnosti.  Žiadateľ od roku 1998 garáž užíva. Keďže garáž užíval 

a neplatil daň, tak za ušlú daň by sme ju predali. Na tomto zasadnutí sa bude 

schvaľovať iba zámer predaja.  

Poslanec Beňuch sa vyjadril, že v tom čase aj on kupoval garáž a to tak, že 

garáž sa vyplatila dopredu a potom sa stavali.  

Bez ďalšej diskusie bol návrh uznesenia schválený. 

- Ďalej primátor mesta informoval, že na obecnej stránke Hontianskych 

Tesár je zverejnený  zámer Energetické ReUse centrum - ERC /Spaľovňa 

komunálneho odpadu/. Dotknutou obcou sú iba Hontianske Tesáre, ale 

každý kto sa k danému zámeru vyjadrí, stáva sa účastníkom konania. Na 

tomto zasadnutí sa nebude prijímať žiadne uznesenie, je to iba informácia. 

Environmentálna politika apeluje na zníženie množstva odpadu a na 

zvýšenú separáciu odpadu. Spaľovňa by mala fungovať 24 hodín denné 7 

dní v týždni. My toľko odpadu neprodukujeme.  

Je potrebné si to naštudovať, získať viac informácií k danej problematike. 

Je toho názoru, aby sa s poslancami ešte stretol.  

Zástupkyňa primátora mesta je toho názoru, aby sa mesto k danej veci 

vyjadrilo, nakoľko sa to bude týkať aj nášho ovzdušia, vody.  

Poslanec Šťastný sa vyjadril, že aj keď podľa zákona nie sme dotknutá 

obec, mali by sme ňou byť. On nevie posúdiť vplyv spaľovni, nie je na to 

odborník, ale jemu najviac prekáža kapacita spaľovni, ktorá má byť 

obrovská a určite sa plánuje dovážať odpad aj z okolitých štátov. Tiež je 

toho názoru, že Inšpektorát kúpeľov a žriedel by sa mal vyjadriť a mesto 

určite.  

Poslanec Beňuch sa vyjadril, že čítal zámer, ale tiež nie je odborník, aby 

zaujal stanovisko. Stanoviská by mali vydať dotknuté orgány odborne znalé 

v tej problematiky, ako mesto nie sme odborne znalí a nevieme vydať 

stanovisko.  

Prítomná pani Tomanová je tiež toho názoru, aby sa k danej veci vyjadrili 

Kúpele Dudince, a.s. Netreba zabúdať, že Dudince ponúkajú nielen 

kúpeľným hosťom čisté a zdravé ovzdušie. Ďalej vyslovila pochvalu nad 

zriadením Zberného dvora, ale uvítala by informačný leták s číselnými 

kódmi na druhy odpadov. Tiež mala dotaz k webovej stránke mesta, že sa 

na nej nezobrazujú jej príspevky, ktoré sa týkali minulosti mesta a tiež aj 



to, že nie všetko čo je na webovej stránke mesta je v mobilnej aplikácii 

a naopak.  

Prítomná pani Beňová sa zaujímala, či mesto nezabezpečí niekoho na 

zastupovanie do mestskej knižnice počas PN pani Sládekovej. Primátor jej 

odpovedal, že zastupujúca pani je tiež na PN, ale predpokladá, že od 

1.2.2023 pani Sládeková nastúpi do práce.  

Ďalej sa pani Beňová informovala, či mesto niekde zverejňuje informáciu 

koľko z vybraných finančných prostriedkov z dane za ubytovanie sa vráti 

do cestovného ruchu. Primátor jej odpovedal, že sa mesto snaží vrátiť do 

cestovného ruchu 15%  z vybranej dane vo forme členského príspevku. 

Časť vybranej dane používa mesto na údržbu verejných priestranstiev, 

budovanie infraštruktúry, ktorú využívajú aj návštevníci mesta. Najväčším 

problémom je to, že aj keď subjekty, ktoré predmetnú daň vyberajú pošlú 

hlásenie, ale vybranú daň neodvedú na mesto. Preto sa stalo aj to, že z mesta 

nebola zaplatená celá suma. Keďže tento rok bude v dani za ubytovanie 

nižší príjem, aj sumu sme znížili o 10 tis. €. Tiež sa vyjadril, že cez 

mimoriadne členské zo strany mesta OOCR dostane dotáciu od 

Ministerstva dopravy a výstavby  SR,  cez ktorú sa financujú rôzne akcie, 

výstavba.  

Poslanec Beňuch sa vyjadril, že on približne 30 rokov sa snažil, aby z tejto 

dane išli nejaké peniaze naspäť do cestovného ruchu. Teraz je rád, že 

nejaký príspevok tam ide zo strany mesta.  

Pani Beňová sa ďalej vyjadrila, že spaľovňa nepatrí do nášho regiónu a že 

každý vie aký je vzťah medzi spaľovňou a Kúpeľmi Dudince, a.s. Samotné 

mesto alebo Hontianske Tesáre nezmôžu nič, okolité obce by sa mali spojiť 

a možno niečo dosiahnu. Ďalej vyjadrila nespokojnosť zo znížením platov 

zamestnancov a chcela počuť primátorove  vyjadrenie k tomu. Tiež, že 

z akého dôvodu si primátor nechal už 2x preplatiť dovolenku, že prečo si 

ju nečerpá. Myslí si, že jeho preplatenie dovolenky na konci roka 2022 sa 

mohlo použiť na platy zamestnancov.  

Primátor jej odpovedal, že k zníženiu platov zamestnancov došlo z dôvodu 

momentálnej finančnej situácie mesta a z dôvodu šetrenia. Čo sa týka jeho 

preplatenej dovolenky, tak sa vyjadril, že v čase COVID-u keď prebiehalo 

testovanie každý týždeň, tak si brával náhradné voľná a tie čerpal. Tým 

pádom nestihol minúť všetku dovolenku. Zúčastňoval sa rôznych akcií, za 

ktoré si bral náhradné voľná.  

Prítomná pani Vargová sa poďakovala za skoré zverejnenie pozvánky na 

zasadnutie MsZ. Reagovala na poznámku pani zástupkyni primátora 

z minulého zasadnutia MsZ, že občania nechodia na zasadnutia. Dôvodom 

je vraj tá skutočnosť, že poslanci si schvália všetko ako chcú a že zápisnice 

zo zasadnutia sú skreslené. Tiež sa dopytovala, že ako by sa mohla dostať 

k nahrávkam zo zasadnutí MsZ. Ďalej sa vyjadrila k plánovanému 

ubytovaciemu zariadeniu pre seniorov, že by vedela sprostredkovať 

návštevu vo Viedni, aby primátor a poslanci videli ako a čo by mohlo byť 

zriadené kým sa začne s projektom. Potom sa ešte vyjadrila k platu 

primátora, že na jednej strane tvrdí, že treba šetriť a na druhej strane si 

nechá preplatiť dovolenku.  



Čo sa týka plánovanej výstavbe zariadenia pre seniorov, projekt vypracúva 

projektant zdatný tejto problematiky, nakoľko vypracoval už niekoľko 

takýchto projektov, ktoré sa aj realizovali. Čo sa týka takýchto zariadení 

v Rakúsku, treba sa najskôr informovať akú majú oni legislatívu, nakoľko 

sa môže líšiť od tej našej. Obklopili sme sa viacerými odborníkmi, 

navštívili sme už viaceré podobné zariadenia, aby sme vedeli čo a ako 

chceme mať v projekte. K záznamom zo zasadnutí z MsZ sa vyjadril, že 

zverejňovanie v televízii podlieha ochrane a zákonu GDPR a môže to robiť 

len oprávnená firma, ktorá ma na to licenciu. Samotné nahrávky sú uložené 

u pána Ballu.  

Poslanec Brodniansky sa vyjadril, že súhlasí s primátorom mesta, nakoľko 

zverejnenie obrazového záznamu  podlieha GDPR a tiež pri vstupe do 

miestnosti musí byť oznam a podpis účastníkov stretnutia, že súhlasia so 

zverejnením ich osoby.  

Ďalej pani Vargová ešte upresnila, že na minulom zasadnutí MsZ ohľadom 

Jednoty dôchodcov sa vyjadrovala ako súkromná osoba a nie ako zástupca 

JDS. Ďalej mala otázku na primátora mesta, že primátorka mesta Sliač má 

zverejnený príjem a uvítala by keby ho mal zverejnený aj primátor. 

Primátor jej na to odpovedal, že jeho príjem je tiež verejne dostupný aj 

prostredníctvom schváleného uznesenia a tiež je aj zverejnený na webovej 

stránke Úradu vlády SR v rámci majetkového priznania kde sú zverejnené 

príjmy všetkých primátorov.  

Prítomný veliteľ DHZM pán Štefanický sa v mene celého DHZM 

poďakoval za ocenenie, ktoré si nesmierne vážia. 

Prítomný pán Ďurička mal prosbu na primátora mesta, aby na okresné 

riaditeľstvo HaZZ poslal list, v ktorom by ich informoval o udelenom 

ocenení od samosprávy, na základe ktorého môžu byť ocenení aj na okrese.  

 

 

Po príspevkoch v rámci rôzneho zástupkyňa primátora mesta poďakovala za 

účasť na zasadnutí, tiež aj za príspevky a pripomienky, ktoré boli vypočuté  

a ukončila zasadnutie MsZ.  

 

       

 

       PaedDr. Dušan Strieborný 

                  primátor mesta 
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