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ráca obecného zastupiteľstva

Aj touto formou by sme Vám radi priblíţili prácu a aktivity Obecného zastupiteľstva a Obecného
úradu v práve skončenom roku 2009. V roku 2009 sa členovia Obecného zastupiteľstva (poslanci)
stretli 6 x na riadnych rokovaniach Obecného zastupiteľstva a 3 x na mimoriadnych zasadnutiach
Obecného zastupiteľstva.
Okrem riešenia beţných vecí súvisiacich s chodom obce a výkonom svojich kompetencií, ako je
napríklad riešenie sťaţností, záväzných stanovísk k rôznym stavbám, riešenie drobných stavieb,
výkonom kompetencií z oblasti školstva, sociálnych vecí a rodiny, na zasadnutiach sa riešili aj tieto
oblasti :
 Riešenie rozšírenia rozvodu elektrickej siete od kriţovatky miest Malacky – Jablonové,
smerom na Jablonové po pravej strane aţ po regulačnú stanicu plynu. Realizácia sa
vykonávala na náklady Západoslovenskej energetiky. Toto rozšírenie umoţní majiteľom
priľahlých pozemkov vyuţiť tieto ako stavebné parcely. K existujúcim sieťam plynu, vodovodu,
pribudol aj rozvod elektrickej energie.
 Riešenie vysporiadania majetkovo právnych vzťahov z minulosti. Napríklad časti stavieb
mlyna u Masarovičovcov na hornom konci boli na pozemkoch vo vlastníctve obce.
V súčasnosti sa tu realizuje stavba – Penzión „Pernecký mlyn“.
 Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zakúpenie 10 ks pracovných rovnošiat pre Dobrovoľný
obecný hasičský zbor na súťaţe.
 Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo financovanie výmeny poškodených parkiet v materskej
škole a zhotovenie novej podlahy.
 Obec bezodplatným prevodom od štátu získala objekt bývalej vojenskej ústredne. Obecné
zastupiteľstvo rozhodlo o jeho predaji, na základe čoho nasledovalo zverejnenie výzvy na
predloţenie cenových ponúk vo viacerých periodikách. Po vyhodnotení bol objekt predaný na
podnikateľské účely, po rekonštrukcii bude budova slúţiť na účely včelej farmy.
 Schválenie vypracovanej Urbanistickej štúdie Slámka – Záhumnie, ktorá je záväzná pre
vlastníkov v tejto lokalite. Štúdia jednak presne definuje lokalizovanie nových rodinných
domov v tejto oblasti obce, ale tieţ vytyčuje prístupovú komunikáciu.

Obecné zastupiteľstvo spolu s pracovníkmi Obecného úradu pripravili počas roka viacero podujatí pre
občanov.
 17.05.2009 bolo pri príleţitosti Dňa matiek posedenie v kultúrnom dome. Slávnostnú
atmosféru podujatia vytvorili deti zo Základnej a materskej školy Pernek svojim vystúpeným
a aj takouto formou prejavili vďaku a lásku svojim mamám.
 1, mája 2009 pod patronátom Dobrovoľného obecného hasičského zboru sa pred budovou
Obecného úradu stavala mája. O občerstvenie sa postarala obec, o dobrú zábavu hudba –
Pavola Pivonku a Jaroslava Bilka.


7.11.2009 sa konala IV.Martinská hodová zábava. Aj keď sa z dôvodu volieb do vyšších územných
celkov konala o týţdeň skôr ako boli hody, účastníci aj organizátori boli spokojní.



5.12.2009 sme do kultúrneho domu pozvali všetky deti vo veku do 10 rokov na stretnutie
s Mikulášom, ktorý deťom rozdával balíčky.
6.12.2009 sme pre našich spoluobčanov vo veku nad 60 rokov pripravili v kultúrnom dome
predvianočné posedenie, kde okrem občerstvenia bol kaţdý obdarovaný balíčkom salóniek.
O spríjemnenie popoludnia sa svojim programom postarali deti zo Základnej a materskej školy
Pernek. Deťom, ale aj pani učiteľkám touto cestou ďakujeme za aktívne zapájanie sa do
diania obce. Po vystúpení detí dôchodcom na počúvanie aj k tancu vyhrávala ţivá hudba.



Hodová zábava

R

Posedenie pre dôchodcov

ekonštrukcia budovy obecného úradu – leto 2009

Budova obecného úradu bola postavená v rekordne krátkom čase. 10.03.1976 bolo zahájenie
stavby a 21.10.1976 bolo ukončenie stavby – toľko história. Od tých čias sa do budovy neinvestovalo.
Jedinou investíciou na budove boli časté pokládky izolácie rovnej strechy, ktoré sa ukázali ako málo
účinné. Do budovy zatekalo raz viac, inokedy menej. Zhotovením strechy sme presvedčení, ţe sa
odstránili viaceré nedostatky. Nielen zatekanie, ale aj tepelná izolácia sa zlepšila a budova
nadobudla iný vzhľad. Vznikol veľký podkrovný priestor, kde nájde svoje miesto archív, sklad a pre
budúcnosť sú tu pripravené priestory na rôzne vyuţitie. Pri tejto prestavbe sme vybudovali tieţ
zastrešenie schodov pre vstup do budovy a vybudovali bezbariérový vstup. Celkový náklad
stavebných prác bol 68.165 €. Na tieto práce bola obci poskytnutá účelová dotácia v hodnote 23.277 €
(tieto prostriedky sa mohli vyuţiť len na rekonštrukciu budovy, na ţiadny iný účel).
V budove obecného úradu sa ďalej vykonala celková rekonštrukcia kúrenia. Po ukončení tejto
rekonštrukcie celkom logicky muselo nasledovať vymaľovanie interiéru takmer celého objektu.
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becný vodovod

O

Potrebou vybudovať verejný vodovod sa predstavitelia obce zaoberali uţ v 70-tych rokoch
minulého storočia. V tom čase vybudovali aj vodný zdroj v Dubí a do štátnej cesty v hornej časti obce
vloţili cca 200 m rozvodného potrubia.
Moţno aj v dôsledku toho, ţe uvedený zdroj vody po kvalitatívnej stránke nevyhovel, sa aktivity v tejto
oblasti utlmili. Faktom je tieţ to, ţe situácia s pitnou vodou v tej dobe nebola taká akútna ako je tomu
v posledných rokoch, kedy mnohé studne vysychajú a kvalita vody sa zhoršuje.
Preto na sklonku 90-tych rokov minulého storočia bolo rozhodnuté, ţe obec musí túto situáciu riešiť.
Bola vypracovaná nová projektová dokumentácia, vybavené stavebné povolenie a tým vytvorené
moţnosti ţiadať o dotácie, bez ktorých obec z obecného rozpočtu investičné aktivity takéhoto rozsahu
nie je schopná pokrývať.
Aktuálny stav budovania vodovodu :
Vodovod v Perneku sa začal budovať v roku 2001, kedy sme získali na tento účel prvú dotáciu vo
výške 1,9 mil. Sk, ktorá bola podmienená spolufinancovaním 500.000,- Sk.

Prehľad financovania výstavby vodovodu:

Popis vybudovaných úsekov vody:

Dotácie

vlastné prostriedky

r. 2001 – 1.900.000,Sk

500.000,- Sk

r. 2002 – 1.478.500,Sk

181.085,30 Sk

r. 2005 – 1.500.000,Sk

75.012,84 Sk

r. 2006 – 3.100.000,Sk

166.289,- Sk

r. 2007 – 5.100.000,Sk

233.104,50 Sk

r. 2008 – 0,- Sk

296.141,80 Sk

Vetva „1 – 6“
a vetva „1 – 6 – 1“

798 m

spolu : 13.078.500,- Sk

1.451.633,44 Sk

Prívodné potrubie
k vodojemu

16 m

Vetva „1 – 2 – 1 –
1“ časť

85 m

Popis
Privádzacie
vodovodné
potrubie
Vetva „1 – 1“ časť

Dĺţka
3.328 m

332 m
Vetva „1“ časť
1.520 m
Časť vetvy „1 – 6“
150 m
Vetva „1 – 7“
107 m

spolu : 14.530.133,44 Sk

Spolu:

6. 336 m

Aby bolo moţné vyuţívať uţ zabudovaný rozvod vody uloţený v zemi, bolo nutné vybudovať
zosilovaciu stanicu vody na vstupe do obce od Jablonového a vodojem vybudovaný na Vinohrádkach.
Taktieţ z týchto finančných prostriedkov boli zabezpečené strojno-technologické zariadenia do
čerpacej stanice a vodojemu, signalizácia s diaľkovým ovládaním z dispečingu prevádzkovateľa
vodovodu (BVS).
V súčasnej dobe je na verejný vodovod pripojených cca 55 domácností a postupne sa pripájajú
ďalšie.
Nepretrţitou a veľmi dôleţitou úlohou obecného zastupiteľstva je získavanie financií na dobudovanie
obecného vodovodu. Takúto finančne náročnú investičnú akciu obec nie je schopná zvládnuť
z vlastných finančných prostriedkov, sme odkázaní na pomoc štátu formou dotácií. Vzhľadom na
skutočnosť, ţe sme obec v Bratislavskom kraji, dotácie poskytované z fondov Európskej únie nie sú
určené pre tento región. Ďalšou našou nevýhodou pri čerpaní dotácií z rôznych fondov je skutočnosť,
ţe sme obec pod 2000 obyvateľov. Z toho dôvodu jediným súčasným zdrojom získavania dotácií na
vodovod pre našu obec je Environmentálny fond, ktorý je spravovaný Ministerstvom ţivotného
prostredia SR. Tak ako kaţdý rok v stanovenom čase na predkladanie ţiadostí aj v roku 2009
v októbri sme predloţili ţiadosť o dotáciu na rok 2010. Výsledok, či nám bude dotácia poskytnutá sa
dozvieme cca v marci 2010 a následne by sa mohlo pokračovať v rozšírení vodovodnej siete po obci.
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eb stránka Perneka

Radi by sme vás upozornili na aktualizáciu webovej stránky Perneka. Okrem obsahového
rozšírenia uţ existujúcich oblastí, pripravili sme pre vás niekoľko veľmi uţitočných vecí.
V sekcií Oznamy obecného rozhlasu nájdete vţdy aktualizované informácie, ktoré boli hlásené cez
obecný rozhlas. Oznamy budú vţdy vkladané okamţite. Na stránku sa nedostanú oznamy o aktuálne
prebiehajúcom predaji produktov, ako je šatstvo, zelenina, mäso a pod. Veríme, ţe touto sluţbou
prispejeme k informovanosti o dianí v obci aj občanov pracujúcich mimo našu obec, ktorí v súčasnosti
nemali moţnosť počuť denné hlásenie oznamov.
Ďalšou novinkou na stránke je vytvorenie reklamnej plochy pre podnikateľov. Podklady na
zverejnenie reklamy na našej stránke môţete dodať v elektronickej forme. S vytvorením obsahu
stránky radi pomôţeme. Reklamná plocha bude obsahovať určité vopred určené náleţitosti. Ako vzor
si môţete pozrieť vytvorenú reklamu na prenájom kultúrneho domu. Minimálny prenájom reklamnej
plochy na stránke je na 3 mesiace. Poplatok za prenájom reklamnej plochy je v závislosti od dĺţky
prenájmu.
3 mesiace: 15 €
6 mesiacov: 27 €
12 mesiacov: 50 €
V časti VZN a tlačivá sme sa pre vás snaţili umiestniť ako aktuálne VZN, tak tlačivá na stiahnutie,
ktoré sa najviac pouţívajú v styku s Obecným úradom. Uţ nebudete musieť chodiť pre tlačivo priamo
na úrad, môţete si ho doma v pohodlí stiahnuť, vytlačiť a dopísať potrebné informácie.
Na našej stránke pribudla aj foto galéria. V súvislosti s touto časťou by sme vás chceli poţiadať, ak
máte doma zaujímavé fotografie a chcete sa s ostatnými občanmi o ne podeliť, stačí fotografie
priniesť na Obecný úrad. Fotografie pracovníci úradu naskenujú a vrátia.
Taktieţ by sme vás chceli poprosiť o prípadné písanie námetov vhodných na našu stránku. Vďační
budeme za kaţdý postreh, prípadne doplnenie historickej informácie. Na tento účel nájdete v ľavej
dolnej časti web stránky mailovú adresu. Prosíme túto mailovú adresu pouţívať len na veci týkajúce
sa stránky. Nejde o oficiálnu mailovú adresu Obecného úradu. Tá sa nachádza v časti Samospráva
obce.
Príjemné chvíle strávené pri čítaní našej stránky vám prajú tvorcovia
Zuzana Zajičková – zodpovedná za obsahovú náplň
Ľubomír Hozlár – zodpovedný za technickú realizáciu stránky do
decembra 2009. Ľubo, veľká vďaka za čas venovaný tejto práci.
Zoltán Bohuš - zodpovedný za technickú realizáciu v súčasnosti
Zoltán Salamon – poradca v grafickej oblasti

Š

kola v roku 2009

Základná škola s materskou školou Pernek ani v tomto roku nepoľavila vo svojom úsilí,
starostlivosti o deti a dbala o kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Materskú školu navštevovalo 24 detí, čím bola naplnená kapacita zmiešanej jednotriedky. Stav sa
zmenil tesne na konci kalendárneho roka, kedy počet detí klesol na 20 z dôvodu odsťahovania, či
prehlásenia do inej MŠ.
Vyučovali pani učiteľky :

Marta Boledovičová – zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
Marcela Pirušová – triedna učiteľka

Výchovno – vzdelávacia práca v MŠ sa riadila štátnym a školským vzdelávacím programom. Deti boli
vzdelávané vo všetkých zloţkách výchovy, zvláštna pozornosť bola venovaná príprave predškolákov.
Počas celého roka deti pracovali vo výtvarnom krúţku, záujemcovia absolvovali plavecký výcvik
v plavárni Malina. Podujatia v MŠ vychádzali z plánu práce a mnohé sa konali v spolupráci so
Základnou školou Pernek. Spomeniem len významnejšie, akými boli Fašiangový karneval, besiedka
ku Dňu matiek, oslavy MDD – športový deň, vystúpenie pre dôchodcov, Mikulášska a Vianočná
besiedka v KD Pernek.
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Materálono-technické podmienky: v roku 2009 sa nám podarilo vďaka príspevkom rodičov na
prevádzku MŠ zakúpiť nové lehátka pre všetky deti v hodnote cca. 996 € (30.000 Sk) a tak konečne
vymeniť staré a mnohokrát reparované. Obecný úrad Pernek nám bol nápomocný pri výmene
znehodnotených parkiet v MŠ za nový povrch a prispel fin. čiastkou 1.390 € (42.000 Sk), poslancom
OZ ďakujeme. Z prostriedkov RZ pri MŠ boli zakúpené farebné plastové stoly a stoličky do triedy.
Za úspech povaţujeme, ţe sa nám v jarných mesiacoch zavŕšili práce na toľko očakávanom
pieskovisku v školskej záhrade, za čo patrí naše poďakovanie hlavne pánom Marekovi Klímovi
a Petrovi Prokopovi. Ušitie plachty na jeho zakrytie nám zabezpečil pán Dušan Valla.
V zmysle novej školskej legislatívy sa pani učiteľky MŠ zapojili do národného projektu vzdelávania
učiteliek MŠ a v rámci informatizácie MŠ týmto do škôlky získali nasledovné technické vybavenie:
počítač s príslušenstvom, digitálny fotoaparát, multifunkčné zariadenie, LCD televízor, čo umoţní
skvalitniť prácu a rozvíjať digitálnu gramotnosť detí.
S potešením konštatujeme, ţe deti čím ďalej, tým radšej dochádzajú do vynovenej škôlky.

Pohľad na budovu školy zo školského dvora

Školská záhrada

Základnú školu navštevovali aj v tomto roku ţiaci od 1. po 4. ročník v počte 23.
Vyučovali : Mgr. Hricová Silvia, riaditeľka školy
Mgr. Išpoldová Tatiana, učiteľka
Mgr. Naď Milan, vdp., vyučuje náboţenskú výchovu
Prokopová Monika, vychovávateľka ŠKD
Ďalší pracovníci :
Školská jedáleň :
Prokopová Monika, vedúca
Poláková Mária, kuchárka
Ekonómka :
Ţáčková Anna
O čistotu sa starala pani Anna Masarovičová
Výchovno – vzdelávací proces bol realizovaný podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu.
Ţiaci dosiahli uspokojivé vyučovacie výsledky, predpísané učivo zvládli, všetci prospeli.
Školská i mimoškolská činnosť vychádzala z plánu práce školy. Mnohé podujatia a vystúpenia detí, uţ
spomínané, sa uskutočnili v spolupráci s materskou školou v KD Pernek. Okrem týchto tradičných,
sme uskutočnili počas roka 2009 výlety do Bratislavy na divadelné predstavenie Mrázik a bábkové
predstavenie Princezná Kukulienka, pozvali sme k nám kúzelníka, bábkové divadielko, hudobníkov zo
slovenskej filharmónie, uskutočnili sme rozprávkový zápis do 1. ročníka, navštívili sme poţiarnu
zbrojnicu v Perneku za asistencie pána J. Geclera, videli filmové prestavenie v Rohoţníku –
Madagaskar, zorganizovali zber papiera / na tomto mieste chcem oznámiť, ţe zber by sme chceli
urobiť v tomto roku znovu, čakáme na priaznivejšiu finančnú odmenu, preto prosíme, odloţený papier
zatiaľ nevyhadzujte/. Uskutočnili sme školské kolo recitačnej súťaţe Zúbkove pramene a naša víťazka
Veronika Bartalská obsadila v obvodovom kole v Stupave pekné 3. miesto.
Ako kaţdý rok aj teraz sme slávili Deň Zeme, Deň jablka a podnikli sme turistické výlety do okolia
Perneka a na priehradu v Lozorne. V spolupráci so ZŠ Kuchyňa sa deti 5 dní rekreovali v škole
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v prírode. ZŠ naďalej spolupracovala s Umeleckou školou v Jablonovom, v tomto roku u nás deti
navštevovali hudobný a výtvarný odbor.
Okrem výchovno-vzdelávacej práce v škole je potrebné realizovať aj iné aktivity, zamerané na jej
zveľadenie a zlepšovanie materiálno-technického vybavenia. Na tento účel registrujeme kaţdoročne
2% dane a v tomto roku sa podarilo zorganizovať aj 1. školský ples. Vďaka výťaţkom z týchto aktivít
sme poloţili v telocvični protišmykovú podlahu, v hodnote 1.160 € (35.000 Sk) za poskytnuté
prostriedky: dar 2% dane, ako aj Vašu účasť na plese srdečne ďakujeme a veríme, ţe nás podporíte
aj v novom roku. 2.školský ples má termín 13. februára 2010.
V školskej záhrade sme nainštalovali školskú tabuľu, do triedy v škole sponzorsky získali ďalšiu tabuľu
a z peňazí, ktorými štát financuje základnú školu /MŠ je financovaná Obecným úradom Pernek/ sme
zakúpili do tried moderný školský nábytok – lavice, stoličky.
Pani učiteľky ZŠ sa prihlásili do národného projektu vzdelávania učiteľov 1. stupňa ZŠ v oblasti
cudzích jazykov a získali tak pre školu 2 notebooky a dataprojektor do učebne informatiky.
V budúcnosti plánujeme modernizovať ŠKD a počítačovú učebňu, ak sa podarí získať finančné
zdroje. Ako iste zo spomínaného váţení občania vidíte, je ešte stále čo vylepšovať a zveľaďovať
v našej škole, aby sa stala modernou, vyhovujúcou súčasnému trendu a odvádzala výchovno vzdelávaciu prácu na poţadovanej úrovni. To je úlohou všetkých jej pracovníkov, ktorým aj touto
cestou za ich úsilie v roku 2009 ďakujem. Osobitné poďakovanie patrí pani učiteľke Otílii
Gašparovičovej, ktorá, kedykoľvek poprosíme, neváha a vţdy nám ochotne v problémovej situácii
vypomôţe.
Vám, váţení občania rovnako ďakujem v mene nášho zariadenia za preukázanú pomoc aj podporu
v predchádzajúcom roku a do toho nového ţelám veľa pracovných úspechov, osobné šťastie a hlavne
pevné zdravie.
Mgr. Hricová Silvia – riaditeľka školy

Ú

držba chodníkov v zimnom období

Touto cestou si vás dovoľujeme oboznámiť a zároveň upozorniť na zákon č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách /cestný zákon/, v znení neskorších noviel a doplnkov.
§ 9 ods.2 – zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti
Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území
a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci,
správcovia alebo uţívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo
snehom.
§ 9 a, ods. 4 – zodpovednosť za škodu
Vlastníci, správcovia alebo uţívatelia nehnuteľností, ktoré v zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou
komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré
vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.
Váţení spoluobčania,
na základe vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme poţiadať o dodrţiavanie tohto zákona. V prípade, ţe tomu tak
je, touto cestou vám ďakujeme. Ak ste doteraz toto pravidlo nerešpektovali, ţiadame vám o nápravu.
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poločenská kronika, rok 2009

S

Opustili nás :

Narodili sa :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Mária Šimunová
2. Štefan Ujhelyi
3. Anton Prokop
4. Milan Krajčovič
5. Bernardína Rákoczyová
6. Anna Prokopová
7. Cyril Polák
8. Ján Halinár
9. Ján Minarových
10. Rastislav Savary
11. Rozália Pirušová
12. Anna Petríková
13. Martin Šimuna
14. Jozefa Mikušová
15. Peter Petrík
16. Alţbeta Gašparovičová
17. Boţena Farkašová
18. Ladislav Čerňanský

Samuel Daniel
Roman Pečala
Martina Smoluchová
Michaela Bokesová
Štefan Škriniar
Adam Jablonický
Ema Halásová

Jubilanti :
70 – roční
75 – roční
80 – roční
85 – roční
90 – roční
95 – roční
100 – roční

-

5 občanov
3 občania
6 občanov
5 občanov
1 občan
1 občan
1 občan

Najstarší občan : Rozália Kuhfsová – 95 rokov
Najmladší občan : Ema Halásová – narodená v decembri 2009
Prisťahovaní : 12
Odsťahovaní : 6
Počet obyvateľov k 31.12.2009 : 842

 Čerpané z rozličných údajov obce Pernek, v evidencii sú len obyvatelia s trvalým pobytom v obci Pernek
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