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Vážení a milí spoluobčania,
v kaţdej oblasti nášho ţivota, po uplynutí určitého časového obdobia sa robí
bilancovanie vykonávaných činností.
Poľnohospodár je závislý od počasia, musí organizovať práce tak, aby stihol
agrotechnické termíny výsevu a sadby jednotlivých plodín, aby mal čo najlepšiu
úrodu. Remeselník je zase závislý na svojej zručnosti, akou ovláda svoje remeslo. Na základe
spoľahlivej a kvalitne vykonávanej práce získa širokú klientelu spokojných
zákazníkov. A taktieţ samospráva, starosta a poslanci obecného zastupiteľstva počas svojho
pôsobenia musia riešiť a reagovať na rôzne situácie a podnety. Musia akceptovať a zosúladiť
potreby čo najširšej vrstvy obyvateľstva.
Súčasťou Perneckého spravodaja je aj stručný informatívny prehľad najdôleţitejších
konkrétnych aktivít, ktoré boli v obci vykonané za uplynulé obdobie rokov 2007 - 2010.

Obecné zastupiteľstvo (zloženie a činnosti)
Obecné zastupiteľstvo (OZ) po voľbách 2. decembra 2006 pracovalo v zloţení:
Starosta obce Pernek:

František Bokes

Zástupkyňa starostu:

Oľga Čerňanská

Členovia OZ:

Sylvia Bartalská
Ján Gecler
Elena Masarovičová
Ján Piruš
Stanislav Šimuna
Stanislav Valko

Počas tohto volebného obdobia Obecné zastupiteľstvo 24 krát zasadalo na riadnych
zasadnutiach a 12 krát na mimoriadnych, respektíve pracovných poradách.
V súlade so zákonom č. 596/2003 a vyhláškou Ministerstva školstva č. 291/2004
delegovalo OZ dvoch poslancov (menovite p. Sylviu Bartalskú a p. Stanislava Valka)
do školskej rady.
Okrem plnenia bežných činností zabezpečujúcich chod obce ako sú napríklad:





správa a údrţba miestnych komunikácií,
správa a údrţba verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu,
správa a údrţba hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce,
správa a údrţba verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych a športových
zariadení obce,
 zabezpečovanie verejného poriadku v obci,
do kompetencie OZ patria aj nasledujúce činnosti:
 schvaľovanie záväzných stanovísk majiteľom pozemkov ku stavebným konaniam,
 ohlásenia drobných stavieb (doplnkové stavby k rodinným domom, oplotenia
a podobne),
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 vydávanie záväzné stanovisko k podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb
a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej
činnosti v obci,
 zabezpečovanie verejnoprospešných sluţieb, najmä nakladanie s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom, udrţiavanie čistoty a ochranu ţivotného
prostredia v obci,
 zabezpečovanie zásobovania vodou, nakladania s odpadovými vodami,
 vytváranie podmienok pre zdravý spôsob ţivota a práce obyvateľov obce,
 vytváranie podmienok na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie,
kultúru a šport,
 plnenie úloh na úseku ochrany spotrebiteľov, určuje nariadením pravidlá predajného
času v obchodoch, času prevádzky sluţieb,
 zabezpečovanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, koncepcie rozvoja
jednotlivých oblastí ţivota obce,
 zriaďovanie, zrušovanie a kontrolovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce,
 schvaľovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení obce,
 riešenie sťaţností,
 riešenie neočakávaných udalostí.
Ostatné činnosti obce:
OZ odsúhlasilo pokračovanie tradície uctievania si našich jubilujúcich spoluobčanov
vo veku 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 rokov, ktorým pri tejto príleţitosti venujeme
upomienkový darček v hodnote cca 15,- EUR.
Obec pravidelne prispieva na činnosť miestneho futbalového klubu vo výške cca
1.000 EUR ročne.
Zároveň obec pravidelne poskytuje pomoc miestnej cirkvi pri údrţbe farskej záhrady,
a tieţ okolia farského úradu.
Členovia OZ spolu so zamestnancami obce pravidelne pripravovali pre našich
spoluobčanov aj obľúbené podujatia:
 Martinskú hodovú zábavu.
 Deň matiek – kaţdoročne sa naše matky stretnú v kultúrnom dome, kde im
predstavitelia obce poďakujú symbolickou kvetinou a deti zo Základnej školy
s materskou školou pripraveným kultúrnym programom.
 Predvianočné posedenie s dôchodcami vo veku 60 rokov a viac. Pri tejto príleţitosti
sa pozvaní dôchodcovia stretnú v kultúrnom dome, kaţdý z nich je obdarovaný
balíčkom so salónkami a na spríjemnenie je pripravený aj program detí z MŠ a ZŠ
s občerstvením a posedením pri hudbe. Deťom, ale aj pani učiteľkám touto cestou
ďakujeme za aktívne zapájanie sa do diania v obci.
 Stretnutia detí s Mikulášom, pre deti do 10 rokov, ktoré sú obdarované Mikulášskym
balíčkom.
Okrem vyššie uvedených podujatí obec prenajíma priestory kultúrneho domu aj na
účely organizovania svadobných hostín, rodinných osláv, tanečných plesov a predajných
trhov. V objekte je umiestnené kaderníctvo a pravidelne (kaţdú stredu) sa tu stretávajú
ţeny a dievčatá (nielen z našej obce) na športovo tanečných cvičeniach – ZUMBA.
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Prioritné úlohy riešené súčasnými predstaviteľmi obce
Realizácia infraštrukturálnych projektov:




Dokončenie projektu verejného vodovodu v obci Pernek (mapu
vybudovaných a plánovaných vetiev vodovodu v našej obci môţete nájsť
aj na našej internetovej stránke www.pernek.sk (v hlavnom menu, časť
Súčasnosť obce – Budovanie obce).
Začatie projektu zameraného na výstavbu kanalizácie s čističkou
odpadových vôd (ţiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok
2011 sme koncom októbra tohto roku predloţili na Environmentálny fond
vo výške 894 903,07,-EUR

Do budúcnosti je nevyhnutné venovať pozornosť aj:





Zabezpečeniu finančných prostriedkov na opravy miestnych komunikácií
a chodníkov.
Realizácii projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci (projekt
je zatiaľ len vo fáze plánovania a hľadania moţností získania finančnej
pomoci). Realizácia uvedeného projektu by bola podmienená aj dobou
návratnosti tejto investície, resp. mierou únosnosti prípadného
spolufinancovania projektu z obecného rozpočtu. Cieľom projektu by bolo
zníţiť energetickú náročnosť spojenú s prevádzkou verejného osvetlenia
a usporiť tak finančné prostriedky obce, ktoré by mohli byť vyuţité na iné
projekty rozvoja obce.
Vysporiadaniu vlastníckych vzťahov v tesnej blízkosti kultúrneho domu,
kde sa v súčasnosti nachádzajú zdevastované priestory bývalých sociálok
poľnohospodárskeho druţstva. Po odstránení zdevastovanej stavby
na tomto mieste vybudovať parkovisko pre potreby kultúrneho domu.

Finančné prostriedky z fondov Európskej únie (EÚ)
Finančné príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ na dôleţité, ale zároveň aj finančne
náročné projekty výstavby infraštruktúry obce sú pre nás prakticky nedostupné. Tu treba
poznamenať, ţe bez finančnej pomoci sa takéto diela nedajú realizovať.
Mestá a obce (vrátane Perneka), ktoré sa nachádzajú v Bratislavskom kraji, sa nemôţu
uchádzať o tieto finančné zdroje. Dôvodom je formálne byrokratické kritérium, ktoré z oblasti
podporovaných regiónov Slovenska vyčlenilo spolu s Bratislavou aj všetky mestá a obce
Bratislavského kraja. Podľa nášho názoru sme takto reálne diskriminovaní a v porovnaní
s ostatnými obcami v iných krajoch Slovenska nemáme rovnaké moţnosti čerpania
eurofondov na infraštruktúru (v oblasti dopravy, školstva, cestovného ruchu, zdravotníctva,
v sociálnej oblasti a podobne).
Sme teda znevýhodnení tým, ţe pri vstupe Slovenska do EÚ boli prijaté pravidlá,
ktoré ekonomicky silný Bratislavský kraj (predovšetkým kvôli ekonomickej sile hlavného
mesta) postavili mimo týchto významných finančných zdrojov.
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Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
Naša obec však vyvíja veľké úsilie pri získavaní finančnej pomoci, a to formou
ţiadostí o dotácie predkladaných na Environmentálny fond zriadený Ministerstvom ţivotného
prostredia SR (takáto moţnosť je však iba raz za rok), a aj prostredníctvom iných zdrojov
štátneho rozpočtu (napr. dotácie od Ministerstva pôdohospodárstva SR a dotácie Ministerstva
financií SR pre individuálne potreby obcí).
Napriek všetkým prekáţkam je naša obec veľmi úspešná v súvislosti so získavaním
uvedených dotácií, k čomu prispievajú aj naše dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti
vypracovávania týchto projektov (v súlade s podmienkami jednotlivých programov, výziev,
schém a podobne).
V tejto činnosti by mala naša obec usilovne pokračovať, aby sme Pernek neustále
zveľaďovali, prezentovali v dobrom svetle, zvyšovali ţivotnú úroveň našich obyvateľov
a podporovali tak celkový rozvoj našej malebnej obce.

Ďalšie možnosti získania finančných prostriedkov
Obec Pernek je od 19. júna 2007 členom občianskeho zdruţenia PODHORAN.
Členskú základňu tvorí 33 subjektov (z toho 14 obcí, 13 občianskych zdruţení, klubov
a 6 podnikateľských subjektov). Stratégia miestneho rozvoja územia PODHORAN (zahŕňa
aj našu obec) bola schválená v apríli 2010 Ministerstvom pôdohospodárstva SR.
V máji 2010 bol uvedenému zdruţeniu udelený štatút miestnej akčnej skupiny (MAS),
ktorý umoţňuje financovanie rozvoja územia PODHORAN prostredníctvom Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu SR.
Aj toto je šanca pre obec Pernek vypracovať projekty a v období rokov 2010 – 2013
sa uchádzať o dotácie z tohto zdroja.

Stručný prehľad aktivít a udalostí v obci, ktoré riešilo Obecné
zastupiteľstvo počas uplynulého volebného obdobia rokov 2007 – 2010
Rok 2006


22. decembra (piatok) 2006, prvé ustanovujúce zasadnutie
Rok 2007








26. marec 2007 – získanie dotácie na vodovod – 4 milióny Sk, spolufinancovanie obce
vo výške 200 tisíc Sk.
Na zdolanie dôsledkov sucha a zmiernenie problémov s pitnou vodou, obec
bezplatným prevodom od Ministerstva obrany SR získala 1.000 litrovú dvojkolesovú
cisternu na pitnú vodu, ktorou sa zabezpečoval rozvoz vody po celej obci. Voda bola
dováţaná z hydrantu z Jablonového.
27. jún 2007 – schválenie príspevku obce na činnosť farnosti vo výške 50.000,- Sk.
27. jún 2007 – schválenie príspevku obce pre TJ – futbalový oddiel vo výške 5.000,Sk na usporiadanie turnaja a zakúpenie turnajových pohárov.
15. október 2007 – získanie mimoriadnej dotácie na vodovod vo výške 1.100.000 Sk,
spolufinancovanie obce vo výške 33.104,50 Sk.
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Postupné dopĺňanie zariadenia do kultúrneho domu, najmä kuchynské vybavenie
(taniere, poháre a podobne).
Odsúhlasenie predaja obecného pozemku pri 6 - bytovej jednotke, s predajnou cenou
stanovenou na 750,- Sk/m2.
Odsúhlasenie predaja pozemkov bývalej materskej školy, s predajnou cenou
stanovenou na 680,- Sk/m2.
Poskytnutie príspevku pre Dom sociálnych sluţieb v Malackách (poskytovali sluţby
aj našim občanom v núdzi) vo výške 5.000 Sk.
Bezplatné sprístupnenie priestorov kultúrneho domu na benefičný majáles miestnym
farníkom, pričom získané finančné prostriedky boli pouţité na opravu strechy kostola.
Schválenie zámennej zmluvy pozemkov medzi obcou a občiankou s trvalým pobytom
v obci, ktorá pozemok uţívala pribliţne 50 aţ 70 rokov. Obec získala pozemok
s rozlohou 113 m2 výmenou za pozemok s rozlohou 110 m2. Vymenený pozemok
slúţi ako prístupová komunikácia k priľahlým súkromným pozemkom, a bol vyuţitý
aj v súvislosti s realizáciou výstavby potrebných inţinierskych sieti (vodovod).
Rok 2008











13. marec 2008 – kolaudácia 1. časti uţ vybudovaného rozvodu vody, vrátane
zosilovacej čerpacej stanice a vodojemu (bliţšie informácie sú uvedené v časti
Budovanie vodovodu) .
Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie vodovodných prípojok
pre vlastníkov rodinných domov v obci. Výstupy z tejto dokumentácie poskytuje obec
záujemcom o vybudovanie vodovodnej prípojky. OZ schválilo poplatok
za poskytnutie týchto dokumentov záujemcom o prípojku s trvalým pobytom v obci
za 500,- Sk, záujemcom bez trvalého pobytu v obci za poplatok 1.000,- Sk. Týmito
poplatkami sa pokryjú náklady obce za vypracovanie projektu a záujemcovia týmto
spôsobom potrebné dokumenty získajú omnoho lacnejšie, neţ keby si toto dávali
vypracovať individuálne kaţdý sám.
12. jún 2008 – podpis zmluvy s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS)
o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu. Aţ na základe tejto
zmluvy sa môţe verejný vodovod prevádzkovať a budovať prípojky.
02. júl 2008 – schválenie poskytnutia príspevku pre Základnú školu s materskou
školou na spolufinancovanie projektu „Otvorená škola – oblasť športu 2008“ vo výške
8.000,- Sk. Cieľom projektu bolo dovybaviť telocvičňu športovým náradím.
02. júl 2008 – schválenie príspevku pre TJ Pernek vo výške 7.000,- Sk a zakúpenie
turnajových pohárov.
14. august 2008 – prijaté uznesenie na vybudovanie úsekov vodovodnej siete
z vlastných zdrojov obce vo výške 280.757,- Sk.
01. október 2008 – uznesenie – poskytnutie príspevku 10.000,- Sk na činnosť farnosti.
Oprava miestnych komunikácií (na Vinohrádky k vodojemu, v Záhumní, komunikácia
pri 4 - bytovke) pokládkou asfaltovej drvy finišerom, uvalcovaním a postrekom
na spojenie. Asfaltová drva získaná z frézovania štátnej cesty v úseku Pernek –
Jablonové. Za realizáciu zaplatené 288.275,50,- Sk.
Rok 2009



Prijatie uznesenia OZ, ktorým sa schvaľuje bezplatný prevod nepotrebného objektu
bývalej telefónnej ústredne od Ministerstva obrany SR na obec.
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Zverejnenie výzvy na predloţenie cenovej ponuky a následný predaj bývalej
telefónnej ústredne – predajná cena 55.000,- EUR. Objekt bol predaný
na podnikateľské účely, po rekonštrukcii bude budova slúţiť na účely včelej farmy.
23. apríl 2009 – prijaté uznesenie k zakúpeniu pracovných rovnošiat pre Dobrovoľný
obecný hasičský zbor.
23. apríl 2009 – poskytnutie príspevku na rekonštrukciu podlahy v materskej škole
vo výške 1.390,- EUR.
Vypracovanie a podanie projektu v rámci Operačného programu Ţivotné prostredie
z fondov EÚ, názov projektu „Zlepšenie systému separovaného zberu odpadu v obci
Pernek“. Uchádzame sa o finančný príspevok na tento projekt v hodnote 93.639,82
EUR. V súčasnosti je projekt vo fáze hodnotenia na Ministerstve ţivotného prostredia
SR. V zmysle podmienok stanovených výzvou bude obec zabezpečovať
spolufinancovanie vo výške 5% z uvedenej sumy, čo predstavuje 4.682,- EUR.
Za získané finančné prostriedky by sme mohli zakúpiť nový traktor, kontajnery a iné
potrebné veci pre účel separovania (triedenia) odpadov. Traktor by sa vyuţíval aj na
iné sluţby pre obyvateľov obce.
Získanie dotácie určenej na rekonštrukciu budovy obecného úradu vo výške 23.277,EUR. Prestavba obecného úradu, strechy obecného úradu, vrátanie rekonštrukcie
kúrenia a vymaľovania miestností obecného úradu stála 68.165,- EUR.
Poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukčné práce Gymnázia sv. Františka
Asiského v Malackách vo výške 50,- EUR (školu navštevujú aj deti našich
spoluobčanov).
Poskytnutie finančného príspevku okresnému výboru dobrovoľnej hasičskej ochrany
k vydaniu publikácie z histórie hasičstva na Záhorí vo výške 50,- EUR.
Rok 2010









Schválenie zakúpenia vecného daru do tomboly v hodnote 35,- EUR a bezplatné
sprístupnenie priestorov kultúrneho domu, s čiastočnou úhradou nákladov na energie –
školský ples.
OZ podporilo tanečno-športové aktivity obyvateľov obce (Zumba) a pre tieto aktivity
poskytuje za úhradu priestory kultúrneho domu.
V tomto roku sme na pokračovanie projektu výstavby vodovodu získali dotáciu
z Environmentálneho fondu, ktorý je zriadený Ministerstvom ţivotného prostredia SR
vo výške 47.900,- EUR. Na spolufinancovanie projektu sme z rozpočtu obce prispeli
sumou 6.384,50,- EUR.
Ďalšiu finančnú pomoc na výstavbu vodovodu sme získali z Ministerstva
pôdohospodárstva SR vo výške 13.277,- EUR. Sumou 6.420,11,- EUR si vlastníci
nových domov pod Vinohrádkami, v smere na Kuchyňu vybudovali úsek rozvodu
vody v dĺţke 116 m. Konštatujeme, ţe týmto spôsobom sme v roku 2010 verejný
vodovod rozšírili o 1.037,42 metrov, na čo sa spolu preinvestovalo 73.981,61 EUR.
Zo Slovenskej agentúry ţivotného prostredia (SAŢP) zo zdrojov na rozvoj vidieka
sme získali dotáciu 3.500,- EUR s podmienkou spolufinancovania vo výške 175,EUR. Za tieto finančné prostriedky podľa pravidiel daných SAŢP sme nechali
vypracovať architektonicko-urbanistickú štúdiu.
Do tohto projektu sme zapracovali myšlienku, ţe z miestneho cintorína premiestnime
zanedbané a neudrţiavané pomníky (kríţe, náhrobné kamene), o ktoré sa nik nehlási
a nestará. Týmto spôsobom sa uvoľnia hrobové miesta (vzniknú nové hrobové
miesta). Kríţe, náhrobné kamene by sa po dohode s Katolíckou cirkvou umiestnili do
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časti farskej záhrady, kde by sa vytvorilo dôstojné miesto pre ich uloţenie
aj s parkovou úpravou a lavičkami. Tento projekt sme nazvali „Chodník úcty
k predkom“. Táto naša myšlienka sa veľmi zapáčila na ústredí SAŢP v Banskej
Bystrici a ak obec predloţí kvalitne spracovanú ţiadosť na rok 2011, existuje vysoká
pravdepodobnosť, ţe na tento účel získa Pernek finančné prostriedky. Ţiadosť bola
našou obcou v stanovenom termíne uţ vypracovaná a predloţená na SAŢP.
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie príspevku na opravu kostola (odvodnenie
kostola) vo výške 5.000,- EUR.
Vypracovanie a schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Pernek (PHSR). Je to dokument, ktorý obec pri ţiadostiach o dotácie musí predkladať
ako povinnú prílohu.
V letných mesiacoch tohto roka sme prostredníctvom miestneho rozhlasu ponúkali
občanom, dôchodcom, alebo osamelým obyvateľom moţnosť dovozu obedov do ich
príbytku. Túto sluţbu zatiaľ vyuţívajú 3 dôchodcovia. Cena jedného obeda
s polievkou je 2,90 EUR. Táto ponuka pre občanov našej obce je trvalá.
Uskutočnili sa rokovania s cieľom doriešiť dočasný stav uţívania garáţi, ktoré nie sú
vo vlastníctve obce. Máme tu zagaráţovaná obecnú techniku (traktor, rozmetadlo
na posyp miestnych komunikácií, radlica na odhŕňanie snehu a hasičská technika).
Z uvedeného dôvodu má obec záujem tieto priestory získať do svojho vlastníctva.
Prebehli rokovania ohľadom zavezenia vyťaţeného priestoru kameňolomu Pernek,
a to predovšetkým stavebnou suťou a výkopovými zeminami. Následne záleţitosť
prerokoval obvodný banský úrad. OZ stanovilo nasledujúce podmienky realizácie:
1. Vyriešiť prístupovú komunikáciu, existujúca je vedená cez súkromné
pozemky.
2. Dôsledne
dodrţiavať
ukladanie
len
povolených
materiálov
(bez negatívneho
dopadu
na
ţivotné
prostredie)
a zamedziť
nekontrolovanému dovozu.
3. Umoţniť obcou povereným osobám kontrolovať skladbu dováţaných
materiálov.
4. Umoţniť obyvateľom obce s trvalým pobytom, bezplatné uloţenie
povolených materiálov.
5. Odvádzanie poplatku za uloţenie dovezeného materiálu obci podľa
dohody.

Prehľad podaných žiadostí a projektov na rok 2011 a nasledujúce roky
V termíne do 31. októbra 2010 boli predloţené:





Ţiadosť o poskytnutie dotácie na dokončenie vodovodnej siete;
Ţiadosť na výstavbu projektu kanalizácie a čističky odpadových vôd;
Ţiadosť na realizáciu projektu ,,Chodník úcty k predkom“;
Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt ,,Zlepšenie systému separovaného
zberu odpadov v obci Pernek“.

Budovanie vodovodu
Výstavba vodovodu sa v Perneku začala v roku 2001, kedy sme na tento účel získali
prvú dotáciu vo výške 1.900.000,- Sk, s podmienkou spolufinancovania projektu zo strany
obce vo výške 500.000,- Sk.
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Prvými odberateľmi vody z novovybudovaného vodovodu boli obyvatelia 6 – bytovky
v júni 2008.
Ako uţ bolo v predchádzajúcom texte uvedené eurofondy sú na takéto účely pre nás
nedostupné. Preto nám pri budovaní vodovodu pomáhajú prostriedky, ktoré sa nám podarilo
získať z dotácií Environmentálneho fondu Ministerstva ţivotného prostredia SR.
Prehľad financovania výstavby vodovodu Pernek
Rok

Výška dotácie (v Sk.) Vlastné zdroje (v Sk.)

Popis vybudovaných úsekov*

2001

1.900.000,1.478.500,1.500.000,3.100.000,5.100.000,0

Privádzacie vodovodné potrubie
Vetva „1 – 1“
Vetva „1“ časť
Časť vetvy „1 – 6“ vetva „1“ časť
Vetva „1 – 7“časť, vetva „1-6“ časť, a „1-6-1“,
časť vetvy „1-2-1-1“ a časť vetvy „1-6-1“

2002
2005
2006
2007
2008

500.000,00,185.085,30,75.012,84,166.289,00,233.104,50,296.141,80,-

13.078.500,- Sk
1.455.633,44
Spolu vybudovaných 6336 m vodovodnej siete
*Mapa vodovodnej siete v obci Pernek je prílohou Perneckého spravodaja 2/2010
Spolu

Aby bolo moţné vyuţívať uţ zabudovaný rozvod vody uloţený v zemi, bolo nutné
vybudovať zosilovaciu stanicu vody na vstupe do Perneka z obce Jablonové 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).
Pokračovanie budovania vodovodu počas roka 2010:
V roku 2010 sme spolu vybudovali ďalších 1.037,42 metrov nového rozvodu vody
(z toho výstavbu 116 metrov si sumou 6.420,11,- EUR hradili sami vlastníci nových
rodinných domov smerom na Kuchyňu.
Spolu sme preinvestovali v roku 2010 finančné prostriedky v nasledujúcom členení:
- Dotácia z Environmentálneho fondu
47.900,00,- Spolufinancovanie z rozpočtu obce
6.384,50,- Dotácia z Ministerstva pôdohospodárstva SR
13.277,00,- Vlastníci nových rodinných domov na Kuchyňu 6.420,11,- Spolu
73.981,61,-

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Základná škola s Materskou školou ďakuje
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pernek vyslovuje touto cestou poďakovanie Obci Pernek,
obecnému zastupiteľstvu a občanom obce za podporu činnosti školy v roku 2010.
Vašu pomoc sme pocítili okrem účasti na školských podujatiach a kultúrnych
programoch v KD Pernek aj pri zbere starého papiera, v ktorom hodláme pokračovať. Pri tejto
príleţitosti Vám ďakujeme za pomoc pri tohtoročnom jesennom zbere, výsledky budú
zverejnené cez obecný rozhlas.
-8-

Obdobne, ako v minulých rokoch plánujeme usporiadať okrem tradičných školských
podujatí začiatkom roka 2011 v poradí uţ 3. školský ples, na ktorý Vás srdečne pozývame. Po
kaţdé bol vydarenou spoločenskou akciou na vysokej úrovni a Vy, ktorí ste sa zúčastnili,
či inak prispeli /ďakujeme za ceny do tomboly/ ste nám takto pomohli zmodernizovať učebňu
informatiky, do ktorej sme z výťaţku z plesu zakúpili nový nábytok, ako aj stolík a skrinky
k počítaču do MŠ. Na tomto mieste chceme poďakovať aj všetkým Vám, ktorí ste boli našimi
pomocníkmi pri organizovaní plesu a pri jeho priebehu.
Veríme, ţe vzájomná spolupráca a pozitívne vzťahy budú prevládať aj v nasledujúcom
období.
Mgr. Hricová Silvia
riaditeľka školy

Webová stránka obce Pernek
Na našej perneckej webovej stránke sme pred časom sprístupnili informáciu o počte
denných návštev stránky. Boli sme veľmi milo prekvapení návštevnosťou stránky. V priemere
denne evidujeme okolo 50 prihlásení. Na jednej strane nás samozrejme záujem veľmi teší,
na druhej strane je to pre nás záväzok, aby naša stránka mala stále rastúcu tendenciu kvality.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám posielate svoje námety, prípadne fotografie.
V poslednom čase nás veľmi milo prekvapil mail, ktorý sme dostali od jednej pani
z Kuchyne. Dovoľujeme si vloţiť malú časť mailu: „Práve som si dopozerala oficiálnu
stránku Vašej obce Pernek. Vyslovujem obdiv administrátorovi, resp. zostavovateľovi tejto
stránky. Skutočne vydarené dielko. Pán starosta, aj keď nie ako občianka, ale ako "suseda"
som mala možnosť dlhé roky sledovať dianie i vo Vašej obci a môžem povedať, že pod Tvojim
vedením obec Pernek skutočne poskočila výrazne dopredu. Svedčí o tom nielen táto webová
stránka, ale predovšetkým celá obec Pernek v reále...„
Od doby posledného Perneckého spravodaja, kedy sme vás informovali o novinkách
na stránke sa samozrejme zase niečo zmenilo. V časti Záujmové zdruţenia pribudol príspevok
o histórií našich hudobníkov. Veľmi pútavý prierez ich činnosťou vznikol vďaka ochote
a spomienkam pána Milana Bartalského.
Postupne dopĺňame fotografie do galérie. V časti Záujmové zdruţenia, futbalisti
pribudol odkaz na Futbalové výsledky VI ligy seniorov. Výsledky hlasovania pri jednotlivých
voľbách spätne nájdete v časti Voľby.
V najbliţšej budúcnosti pripravujeme dve oblasti s názvami Písali o nás a Informačná
tabuľa.
 V časti Písali o nás budú dostupné linky na rôzne webové stránky kde sa písalo o našej
obci, našich občanoch alebo tam budú nascanované články z novín. Týmto by sme
chceli poprosiť všetkých, ktorí viete o stránkach na ktorých sa píše o Perneku, aby ste
nám poslali linky na adresu uvedenú na stránke: webpernek@post.sk. V prípade,
ţe máte novinové články prineste ich prosím na Obecný úrad, tam ich pracovníčky
prefotia a hneď vám ich vrátia.
 Informačná tabuľa bude slúţiť na zverejnenie kontaktných údajov na našich
podnikateľov. Tento zoznam nebude robený formou reklamy, pôjde len o uľahčenie
dostupnosti informácií o sluţbách v Perneku. Prosíme všetkých podnikateľov, ktorí
majú záujem bezplatne umiestniť svoje kontaktné údaje (telefónne číslo, prípadne
mailovú adresu) aby nám napísali ako kontaktné údaje, tak aj krátky popis činnosti
na našu stránku: webpernek@post.sk. Alebo.ich samozrejme môţu nechať
u pracovníkov Obecného úradu.
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V tejto súvislosti chceme pripomenúť, ţe stále platí moţnosť zverejnenia cielenej
reklamy, kde si podnikatelia môţu okrem kontaktných údajov zaplatiť zverejnenie viacerých
informácií a fotografií. Podmienky zverejnenia reklamy nájdete na našej stránke v časti
Novinky – Prezentujte svoju firmu.
Zuzana Zajičková - zodpovedná za obsahovú náplň web stránky
Zoltán Bohuš – zodpovedný za technickú realizáciu

Voľby do orgánov samosprávy obce 2010
Do nasledujúceho volebného obdobia 2010 – 2014 kandidujú do obecného
zastupiteľstva a na post starostu títo naši spoluobčania:
Kandidáti na post starostu:
P.č.
1.
2.
3.

Meno a priezvisko

Vek

Povolanie

František Bokes
Eva Halinárová
Mária Hoďovská

58 r. Starosta obce
53 r. Ţivnostník
54 r. SZČO

Trvalý pobyt
kandidáta

Politická príslušnosť

Pernek 228
Pernek 10
Pernek 335

ĽS - HZDS
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát

Trvalý pobyt
kandidáta

Politická príslušnosť

Pernek 216
Pernek 121
Pernek 10
Pernek 187
Pernek 167
Pernek 384
Pernek 253
Pernek 110
Pernek 72
Pernek 322

ĽS-HZDS
ĽS-HZDS
SDKÚ-DS
Nezávislý kandidát
ĽS-HZDS
SMER-SD
ĽS-HZDS
ĽS-HZDS
ĽS-HZDS
ĽS-HZDS

Kandidáti do obecného zastupiteľstva:
P.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Meno a priezvisko

Vek

Anton Gecler
Ján Gecler
Zuzana Halinárová
Peter Ledník
Elena Masarovičová
Mgr. Milan Móric
Emil Padykula
Monika Prokopová
Stanislav Šimuna
Stanislav Valko

61 r.
62 r.
22 r.
30 r.
56 r.
36 r.
58 r.
38 r.
32 r.
54 r.

Povolanie
Hasič záchrannej
brigády
Dôchodca
Študentka
Pomocný robotník
Vrátnička
Obchodný zástupca
Operátor
Vychovávateľka
Obchodný zástupca
Invalidný dôchodca

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia dňa 27. novembra 2010 v čase
od 7 hod. do 2000 hod.
00

Predsedom miestnej volebnej komisie je Ing. Zuzana Zajičková, členmi tejto volebnej
komisie sú: Oľga Čerňanská, Otília Gašparovičová, Veronika Bartalská a Ľuboš Masarovič
ml. Do zoznamu voličov v našej obci je zapísaných 698 občanov.
Vo volebnej miestnosti dostane volič dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
Na jednom hlasovacom lístku budú v abecednom poradí kandidáti na starostu obce (v našej
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obci sú to vyššie uvedení traja kandidáti). Volič zakrúţkuje poradové číslo jedného z nich.
Na druhom hlasovacom lístku sú v abecednom poradí kandidáti na poslancov (v našej obci
za poslanca kandidujú vyššie uvedení desiati kandidáti).
Volič zakrúţkuje poradové čísla najviac siedmych kandidátov, môţe aj menej. Obidva
hlasovacie lístky vloţí do obálky a potom do hlasovacej urny. Ak sa volič zo zdravotných
dôvodov nemôţe dostaviť do miestnosti na hlasovanie, môţe poţiadať obecný úrad
o hlasovanie do prenosnej hlasovacej urny, najneskôr v deň konania volieb.

Spoločenská kronika k 2. novembru 2010
Opustili nás :

Narodili sa :
1. Ema Petríková
2. Mária Klímová
3. Gabriela Zedeková
4. Barbora Ledníková
5. Charlotte Karkesová
6. Jakub Daniel
7. Evţen Trdý
8. Dávid Kunc

1. Róbert Kardoš
2. Helena Valentová
3. Margita Szalayová
4. Ján Macíček
5. Peter Volek
6. Ján Zaiček
7. Anna Tomšová
8. Katarína Mihalovičová
9. Anna Jankovičová
10. Ján Jelenek
11. Boţena Matušovýchová
12. Veronika Szeberényiová

Jubilanti :
70 roční :
1. Alojz Lacka
2. Janka Vaňová
3. Alojz Masarovič
4. Rudolf Gašparovič
5. Jozef Chmela
6. Ing. Rudolf Strinka
7. František Petrík

80 roční
1. František Halinár
2. Štefánia Zajičková
3. František Juhanus
4. Mária Macíčková
5. Helena Zemková
6. Ľudovít Partl
7. Mária Zaičková

75 roční:
1. Anna Liptáková

85 roční
1. Františka Zaičková
2. Mária Mackovičová

Najstarší občan : Rozália Kuhfsová
Najmladší občan : David Kunc
Prisťahovaní : 26 občanov
Odsťahovaní : 17 občanov
Počet obyvateľov k 2. novembru 2010: 840
___________________________________________________________________________
Vydal: Obecný úrad a Obecné zastupiteľstvo v Perneku, November 2010
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