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Vážení spoluobčania,
s blížiacim sa koncom štvorročného volebného obdobia by sme vás chceli aj touto formou
oboznámiť s aktivitami, ktoré sme realizovali. Chceme sa s vami podeliť o dosiahnuté
úspechy, ale zamyslieť sa aj nad vecami, ktoré nevyšli podľa našich predstáv.
Hospodárenie našej obce bolo, tak ako celá slovenská ekonomika, ovplyvnené celosvetovou
krízou. Dovolím si tvrdiť, že niet mesta či obce na Slovensku, ktorého by sa nedotkli dopady
tejto krízy. Na rôznych stretnutiach starostov zisťujem, že malé obce majú jeden spoločný
veľký problém. A to nedostatok peňazí. Príjmy, ktoré majú k dispozícií, im ledva pokrývajú
bežné náklady spojené s prevádzkou obce a už nie sú zdroje na prípadné investície.
Vzhľadom na obmedzené zdroje nielen našej obce a stále sa zvyšujúce nároky na technickú
a občiansku vybavenosť sa ako jedna z efektívnych ciest získavania finančných prostriedkov
osvedčila spolupráca viacerých obcí. Pernek je zapojený do Občianskeho združenia Podhoran.
Ako budete môcť vidieť ďalej, aj naša obec vďaka tejto spolupráci získala niekoľko
finančných dotácií. Často mi hovoríte: „Starosto, proč nic nerobíte, šak pýtajte peníze z tej
únie“. Zapájame sa do každého zmysluplného projektu, ktorý je vypísaný pre našu oblasť.
Treba si však uvedomiť dva momenty. Mnoho projektov z EÚ nie je určených
pre Bratislavský kraj. Každý takýto projekt potrebuje zo strany obce spolufinancovanie.
Niekedy aj keby sme sa chceli do projektu zapojiť nemáme ako obec dostatok peňazí práve
na toto spolufinancovanie.
Za posledné štyri roky sme pripravili dokumentáciu do 11-tich projektov.
Nechcem však hodnotiť toto volebné obdobie len cez financie a materiálne budovanie obce.
Som rád, že v našej obci veľmi dobre funguje Dobrovoľný obecný hasičský zbor,
Telovýchovná jednota Pernek, country tanečná skupina FlashTaps Cloggers, že máme veľmi
obetavé a aktívne pani učiteľky v škole a materskej škole. Že už 8 rokov je v našej obci kňaz,
ktorý sa stará o duchovnú stránku nášho života.
Čo ma ako starostu a občana na druhej strane veľmi mrzí je nezáujem mnohých z vás o obec
a jej dianie. Je mi veľmi smutno, keď počujem vetu: „Ja chodím do Perneka len prespávať“.
To je z môjho pohľadu zlý signál pre nás všetkých. Zmeniť tento stav vidím ako veľkú výzvu
pre nové Obecné zastupiteľstvo, ktoré vzíde z novembrových volieb.
Verím, že svojou účasťou na komunálnych voľbách prispejete k výberu tých najlepších
kandidátov, ktorí nás budú ďalšie štyri roky reprezentovať.

František Bokes, starosta
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Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo (OZ) po voľbách do samosprávy obcí, ktoré sa konali 27.11.2010
pracovalo v zložení:
Starosta obce Pernek:

František Bokes

Členovia OZ:

Stanislav Valko – zástupca starostu
Anton Gecler
Ján Gecler
Elena Masarovičová
Emil Padykula
Monika Prokopová
Stanislav Šimuna

Počas tohto volebného obdobia Obecné zastupiteľstvo 19 krát zasadalo na riadnych
zasadnutiach a 5 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. Stanislav Valko a p. Monika Prokopová) do školskej rady,
kde naši poslanci výdatne pomáhali.
Nad činnosťou a hospodárením obce dohliadala Ing. Zuzana Zajičková ako hlavná
kontrolórka.
Kompetencie Obecného zastupiteľstva
V tejto časti vám priblížime aké všetky činnosti patria do kompetencie členov Obecného
zastupiteľstva .
 schvaľovanie záväzných stanovísk majiteľom pozemkov ku stavebným konaniam,
 ohlásenia drobných stavieb (doplnkové stavby k rodinným domom, oplotenia
a podobne),
 vydávanie záväzných stanovísk k podnikateľskej činnosti právnických a fyzických
osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, záväzné stanoviská k investičnej
činnosti v obci,
 zabezpečovanie verejnoprospešných služieb, najmä nakladanie s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty a ochrana životného
prostredia v obci,
 zabezpečovanie zásobovania vodou, nakladanie s odpadovými vodami,
 vytváranie podmienok pre zdravý spôsob života 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 služieb,
 zabezpečovanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, koncepcie rozvoja
jednotlivých oblastí života obce,
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 zriaďovanie, zrušovanie a kontrolovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce,
 schvaľovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení obce,
 riešenie sťažností,
 riešenie neočakávaných udalostí.

Úlohy riešené predstaviteľmi obce
Okrem plnenia bežných činností zabezpečujúcich chod obce a úloh plynúcich zo zákona
Obecné zastupiteľstvo spolu so zamestnancami obce pravidelne riešilo :





správu a údržbu miestnych komunikácií,
správu a údržbu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu,
správu a údržbu hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce,
správu a údržbu verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych a športových
zariadení obce,
 zabezpečovanie verejného poriadku v obci,
Vybrané konkrétne aktivity v rámci jednotlivých rokov
Budovanie vodovodu:
Tento projekt bol vyše 10 rokov prioritou obce. Dnes konečne môžeme povedať, že každý
občan sa môže pripojiť na verejný vodovod.
Obecný vodovod sa začal postupne budovať ešte v roku 2001, kedy obec na tento účel získala
„prvú“ dotáciu vo výške 1,9 mil. SKK (63 069 EUR), ktorá bola podmienená
spolufinancovaním 500 000 SKK (16 597 EUR). Za tieto finančné prostriedky sa vybudovala
časť privádzacieho vodovodného potrubia z obce Jablonové v súbehu so štátnou cestou.
Prvými odberateľmi vody z novovybudovaného vodovodu boli obyvatelia 6 – bytovky v júni
2008 a následne na vodovod bola pripojená a ZŠ a MŠ.
Postupne až do roku 2013 sa dobudovávali jednotlivé vetvy rozvodnej siete. V roku 2013 boli
vykonané dokončovacie práce a urobená celková kolaudácia.
Vybudovaný vodovod je rozdelený na:
 privádzacie vodovodné potrubie priemeru DN 150, dĺžky 3 200 m, na úseku sú
vybudované 3 x prechody ponad vodné toky (potoky),
 ·rozvod vody v obci priemeru DN 100, dĺžka 9 305,5 m. Na tomto rozvode vody sa
pri výstavbe museli budovať prechody ponad vodné toky 7 x izolované
proti zamŕzaniu
Jednotlivé vetvy je možné vidieť na priloženej mapke.
Celkovo výstavba verejného vodovodu stála 942 567 EUR. Z toho obec financovala
73.649 EUR.
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Rok 2011
-

-

-

-

podpora výstavby čerpacej stanice PHM (benzínka) – v tomto roku bol obci predložený
prvotný zámer výstavby čerpacej stanice
získanie dvoch garáži bývalého poľnohospodárskeho družstva do vlastníctva obce, kúpna
cena bola 3.000 EUR. Uvedené objekty slúžia na garážovanie obecnej techniky.
poskytnutie finančnej dotácie 500 EUR na zakúpenie nových dresov pre perneckých
futbalistov
príprava projektovej dokumentácie na chodník popri pošte smerom na Kuchyňu
+ vybavovanie stavebného povolenia pre túto aktivitu
príprava projektu na nové autobusové zastávky a vybavovanie stavebného povolenia
spracovanie žiadosti o dotáciu na nové autobusové zastávky
rokovania s Agropartnerom za účelom odstránenia zničenej stavby pri kultúrnom dome
a tiež oplotenia po odstránení tejto stavby.
podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Životné
prostredie s názvom projektu „Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci
Pernek“ Týmto projektom sme žiadali o financie na nový traktor s prívesom, drvičku
konárov a rôzne doplnky k traktoru. Bohužiaľ uvedená žiadosť bola pre obec neúspešná.
poskytnutie podpory spolku Permon Marianka, ktorý združuje banské mestá a obce, kde
patri aj Pernek. Spolupráca obce pri vydaní časopisu Montanrevue.
získanie finančnej dotácie vo výške 192.515 EUR na pokračovanie výstavby vodovodu,
z poskytnutej dotácie sa vybudovalo cca 3000 m rozvodnej siete
poskytnutie pomoci občianskemu združeniu Hipoškôlka. Toto združenie vybudovalo
detské ihrisko na vinohrádkoch pri vodojeme. Obec poskytla na tieto účely bezplatne
obecný pozemok a sponzorsky vybavila terénne úpravy pozemku.
vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy budovy Obecného úradu,
vybavenie stavebného povolenia
spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok cez Občianskeho združenia
Podhoran na stavebné úpravy Obecného úradu
vybudovanie spoločnej vodovodnej prípojky pre budovu Obecného úradu a predajne
potravín so spoločnou vodomernou šachtou
úprava plochy pred obecným úradom po vybudovaní vodovodu. Pôvodná asfaltová plocha
pred budovou bola poškodená z dôvodu, výkopových prác na podvŕtanie cesty pre
vodovodné potrubie. Spätná úprava sa urobila zo zámkovej dlažby, zároveň sa takto
upravil aj chodník pred Obecným úradom. Tieto práce boli v prvej etape zaplatené
z obecného rozpočtu a v nasledujúcom roku boli prefinancované dotáciou z Občianskeho
združenia Podhoran.
vypracovanie žiadosti na dotáciu ďalšej etapy vodovodu

Rok 2012
-

-

administratívna spolupráca obce so spracovateľom ROEP (register obnovy evidencie
pozemkov). Išlo o súpis pozemkov a ich vlastníkov, ktorý z rôznych dôvodov neboli pred
vyhotovením registra evidovaní v katastri.
príprava projektu s názvom „Revitalizácia oddychovej zóny obce Pernek s prvkami
detského ihriska“, ktorý bol vypracovaný v rámci výzvy Operačný program, Bratislavský
kraj. V rámci tohto projektu by sa vybudoval nový chodník od autobusovej zastávky
(Kuchynská zástavka) po Dom smútku, parkové úpravy s lavičkami a prvkami detského
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ihriska a v tejto časti aj nové verejné osvetlenie. Na tento projekt sme žiadali
219 tisíc EUR, spolufinancovanie obce malo byť 11 tisíc EUR.
Tento projekt žiaľ nebol podporený európskou komisiou.
k žiadosti o dotáciu na vodovod z Ministerstva životného prostredia nám bola schválená
dotácia vo výške 181 100 EUR – z tejto dotácie sa realizovalo dokončenie výstavby
vodovodu
priznaná dotácia z OZ Podhoran na autobusové zastávky v sume 21.314,81 EUR. Za tieto
prostriedky sa vybudovalo 5 nových autobusových zastávok.
priznaná dotácia na projekt „Stavebné úpravy budovy obecného úradu v Perneku“,
zateplenie a fasáda vo výške 20.162,88 EUR z OZ Podhoran
podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na „Chodník pre peších v obci Pernek“ smer
na Kuchyňu 1. a 2. etapa
podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na „Chodník pre peších v obci Pernek “ - 3. etapa
smer na Kuchyňu a spevnené plochy
žiadosť o poskytnutie dotácie na BSK (Bratislavsky samosprávny kraj) „Revitalizácia
časti obce“, chodníky v obci, výška dotácie 2.000 EUR
Z tejto dotácie sa vybudoval nový chodník od Obecného úradu v smere na Malacky
po dom č. 30. Obec spolufinancovala z vlastného rozpočtu sumou 8.000 EUR. Pri tejto
príležitosti si niektorí občania dali na vlastné náklady vybudovať príjazdové plochy
z rovnakého materiálu.
7.6. 2012 kolaudácia ďalšieho úseku vodovodnej siete

Rok 2013
-

-

-

-

Dobrovoľný obecný hasičský zbor Pernek si pripomenul 120 rokov od svojho založenia
získanie nenávratného finančného príspevku v hodnote 74.724,86 EUR od OZ Podhoran
na projekt „Komunikácia pre peších, z ktorého bola vybudovaná 1.a 2. etapa chodníka
od kuchynskej autobusovej zástavky popri pošte na Kuchyňu. V tomto úseku bolo
potrebné okrem samotného chodníka vybudovať cestnú kanalizáciu, zabudovať čistiace
šachty, cestné aj parkové obrubníky, osadiť liatinové vpuste, zarezať okraje asfaltovej
cesty, položiť k cestným obrubníkom prídlažbu, podbetónovať a zaasfaltovať priestor
medzi prídlažbou a štátnou cestou.
získanie nenávratného finančného príspevku v hodnote 21.534,45 EUR od OZ Podhoran
na projekt „Komunikácia pre peších“, z ktorého bola vybudovaná 3. etapa chodníka –
posledná časť chodníka smerom na Kuchyňu.
vykonávanie dokončovacích prác na obecnom vodovode typu terénne úpravy
( komunikácie, chodníky, betonáže...) tlakové skúšky, preplach a dezinfekcia
zabudovaných potrubí, rozbory kvality vody, celkové kolaudačné konanie
vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie kanalizácie
a čističky odpadových vôd na Ministerstvo životného prostredia. Na rok 2014 obec tieto
finančne prostriedky nezískala.
Rok 2014

-

29.5. 2014 v programe rokovania Obecného zastupiteľstva okrem iného bolo tiež
prerokovanie možnosti navýšenia počtu detí v Materskej škole. Rokovania sa okrem
riaditeľky Mgr. Silvie Hricovej a jej zástupkyne p. Marcely Petríkovej zúčastnilo
16 rodičov detí, ktorí žiadali o umiestnenie svojich detí v materskej škole.
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Riaditeľka školy p. Hricová prítomných oboznámila so súčasnou situáciou kapacity MŠ
v terajšom stave, s vyhláškou č. 527 Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach
a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež. Uviedla tiež, že podľa súčasného stavu
rozlohou v m2, počtu umývadiel a WC nie je možné uspokojiť záujemcov zo strany
rodičov o umiestnenie detí do MŠ Pernek.
Pán starosta predložil návrh riešenia s možnosťou novej prístavby k MŠ. V prvom rade ale
navrhol vec riešiť rokovaním s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
ktorí situáciu MŠ v súvislosti s prestavbou školy a umiestnením do budovy školy poznali.
Výsledkom rokovania bolo, že na regionálnom úrade verejného zdravotníctva je
rozhodnutie, ktorým bola obci Pernek udelená výnimka a počet deti v MŠ môže byť vyšší
než uvádza vyhláška ( 4m2 / 1 dieťa), takže v konečnom dôsledku sa do MŠ prijalo
omnoho viac detí. Bohužiaľ aj napriek veľkej snahe nemohli sme uspokojiť všetky
žiadosti.
schválenie nenávratného finančného príspevku z OZ Podhoran na projekt „rekonštrukcia
chodníka“ – 4.732,01 EUR (časť chodníka od autobusovej zástavky pod Poštou
po dom č. 98)
rekonštrukcia sobášnej siene
podanie žiadosti na Ministerstvo životného prostredia na výstavbu kanalizácie a čističky
odpadových vôd na rok 2015
vypracovanie zásobníka projektov na programovacie obdobie 2014 – 2020.
Bratislavský samosprávny kraj vyrokoval s Európskou komisiou možnosť čerpania
určitých dotácií z EÚ aj pre oblasť Bratislavského kraja. V rámci tejto aktivity mala obec
možnosť vypracovať viacero návrhov pre oblasti čerpania dotácií.
Obec Pernek si vybrala tieto priority:
 prístavba materskej školy na zväčšenie kapacity
 vybavenie tried interaktívnymi tabuľami
 nadstavba priestorov (podkrovia nad telocvičnou) pre účely
kabinetu, archívu, skladu
 v oblasti životného prostredia – budovanie kanalizácie
a čističky odpadových vôd
 protipovodňové opatrenia
Obec aktuálne trápi zlý technický stav cestných komunikácií, tento druh aktivity v rámci
daného projektu nie je však podporovaný.

-

vďaka kontaktom a iniciatíve pána Mariana Hurbana na Bratislavskom samosprávnom
kraji dostala obec možnosť podať žiadosť o dotáciu 2500 EUR na rekonštrukciu
sociálnych zariadení v objekte Telovýchovnej jednoty na miestnom ihrisku. V tomto
období je už podpísaná zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov.

-

Obecný úrad zaslal občanom výzvu, cez ktorých pozemky preteká potok (náhon na mlyn
k Petríkom), aby vyčistili koryto daného potoka na ich pozemku. Aj touto cestou chceme
poďakovať všetkým občanom, ktorí už koryto vyčistili. V priebehu prvého novembrového
týždňa bude zo strany obce prebiehať kontrola tejto činnosti. Veríme, že k uvedenému
termínu budú mať koryto vyčistené všetci zainteresovaní.
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Každoročné, možno už povedať, naše tradičné akcie:
Členovia OZ spolu so zamestnancami obce každoročne organizovali:
 Stavanie máje - akciu, pri ktorej sa môžu občania stretnúť pri hudbe a malom
občerstvení, zabezpečujú členovia Dobrovoľného obecného hasičského zboru Pernek,
poslanci a zamestnanci obce
 Deň matiek - na kultúrnom programe pri príležitosti Dňa matiek a Predvianočnom
posedení s dôchodcami sa aktívne zapájajú aj deti z MŠ a ZŠ Pernek s pani
učiteľkami, za čo im aj touto cestou ďakujem.
 Predvianočné posedenie s dôchodcami vo veku 60 rokov a viac. Pri tejto príležitosti
sa pozvaní dôchodcovia stretnú v kultúrnom dome, každý z nich je obdarovaný malým
darčekom a na spríjemnenie je pripravený aj program detí z MŠ a ZŠ s občerstvením
a posedením pri hudbe.
 Stretnutia detí s Mikulášom, pre deti do 10 rokov, ktoré sú obdarované Mikulášskym
balíčkom a je pre nich pripravený program navodzujúci blížiacu sa atmosféru Vianoc.
 Pokračuje tradícia uctievania jubilujúcich spoluobčanov vo veku 70, 75, 80, 85, 90, 95
 Obec pravidelne prispieva na činnosť miestneho futbalového klubu a spolupracuje
pri akcii futbalového klubu o pohár starostu obce.
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Voľby do orgánov samosprávy obce 2014
Do nasledujúceho volebného obdobia 2014 – 2018 kandidujú do obecného zastupiteľstva
a na post starostu títo naši spoluobčania:
Kandidáti na post starostu:
P.č. Meno a priezvisko
Vek Povolanie
1. František Bokes
62 r. mechanizátor
súkromná
2.
Eva Halinárová
58 r. podnikateľka

Trvalý pobyt kandidáta

Politická príslušnosť

Pernek 228

SMER-SD,SDS,SNS

Pernek 10

nezávislá kandidátka

Kandidáti do obecného zastupiteľstva:
P.č. Meno a priezvisko
Vek Povolanie
Trvalý pobyt kandidáta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zoltán Bohuš, Ing.
Oľga Čerňanská
Anton Gecler
Ján Gecler
Peter Kordoš
Martin Ledník, Ing.
Peter Ledník
Elena Masarovičová
Vladimír Petrík
Vratko Piruš, Ing.

Roman Straka
12. Stanislav Šimuna
13. Martin Štroffek
14. Stanislav Valko

46 r.
53 r.
65 r.
66 r.
36 r.
32 r.
34 r.
60 r.
41 r.
26 r.
37 r.
36 r.
38 r.
58 r.

referent
krajčírka
dôchodca
dôchodca
odborný referent
lesný inžinier
predavač
informátorka
manažér
stavbyvedúci
technik v
pneuservise
technik
IT špecialista
invalidný dôchodca

Politická príslušnosť

Pernek 445
Pernek 223
Pernek 216
Pernek 121
Pernek 430
Pernek 187
Pernek 187
Pernek 167
Pernek 279
Pernek 8

nezávislý kandidát
SMER- SD,SDS,SNS
SMER- SD,SDS,SNS
SMER- SD,SDS,SNS
SMER- SD,SDS,SNS
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
SMER- SD,SDS,SNS
SMER- SD,SDS,SNS
nezávislý kandidát

Pernek 180
Pernek 72
Pernek 89
Pernek 322

nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
SMER- SD,SDS,SNS

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014 v čase od 700 hod.
do 2000 hod.
Predsedom miestnej volebnej komisie je Ing. Zuzana Zajíčková, členmi miestnej volebnej
komisie sú: Drahomír Filač, Otília Gašparovičová, Veronika Bartalská a Anna Žáčková.
Zapisovateľ je Dana Mičeková.
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 obci sú to
vyššie uvedení dvaja kandidáti). Volič zakrúžkuje poradové číslo jedného z nich.
Na druhom hlasovacom lístku sú v abecednom poradí kandidáti na poslancov (v našej obci
za poslanca kandidujú vyššie uvedení 14-ti kandidáti).
Volič zakrúžkuje poradové čísla najviac siedmych kandidátov, môže aj menej. Obidva
hlasovacie lístky vloží do obálky a potom do hlasovacej urny. Ak sa volič zo zdravotných
dôvodov nemôže dostaviť do miestnosti na hlasovanie, môže požiadať Obecný úrad
o hlasovanie do prenosnej hlasovacej urny, najneskôr v deň konania volieb.
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Spoločenská kronika od 1.1.2014
Narodili sa :

Opustili nás :

1. Greguš Michal
2. Jäger Dominik
3. Pallová Olívia
4. Straková Lenka
5. Kučerová Lucia

1. Havlíčková Žofia
2. Švarcová Mária
3. Gabrhelová Jolana
4. Chadalíková Oľga
5. Matejka Lukáš
6. Prokop Pavol
7. Ejem Juraj
8. Čerňanská Mária

Jubilanti :
70 roční :
1. Polák Arnold
2. Orelová Františka
3. Krajčovičová Františka
4. Chmelová Anna
5. Baltová Mária
6. Pirušová Anna
7. Kyselák Ján
8. Čulenová Margita
9. Hacklová Margita
10. Rexová Adela
11. Bayerová Veronika

80 roční
1. Juhanusová Mária
2. Vaňo Ján, Ing.
3. Masarovičová Anna
85 roční
1. Zaičková Mária
2. Masarovičová Mária
3. Šmída Ladislav
4. Šimunová Blažena

75 roční:
1. Piruš František
2. Smrtičová Karolína
3. Kovár Ignác
4. Strinková Viera Ing.,Doc.
5. Vaňková Božena
6. Partlová Mária
Najstarší občanka, občan : Sedláčková Juliana 91 r., Gabrhel Štefan 93 r.
Prisťahovaní : 29 občanov
Odsťahovaní : 12 občanov
Počet obyvateľov k 27.10. 2014: 832
Počet sobášov v Perneku : 6
___________________________________________________________________________
Vydal: Obecný úrad a Obecné zastupiteľstvo v Perneku, November 2014
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