Vážení spoluobčania,
pripravili sme pre vás krátke zhrnutie aktivít, ktoré Obec Pernek spolu s Obecným zastupiteľstvom
realizovali v roku 2015, zároveň vás chceme informovať o našich plánoch na tento rok. Aj touto formou
chcem poďakovať ako poslancom, tak jednotlivcom, či skupinám ľudí za ich nezištnú prácu pri
zveľaďovaní našej obce. V mnohom sa riadia podľa slov, kto chce pracovať hľadá spôsoby, komu sa
nechce hľadá dôvody. V mene uvedenej myšlienky verím, že bude viac občanov, ktorí prídu s iniciatívou
a nápadmi ako zlepšiť náš spoločný život v Perneku. Osobne budem maximálne nápomocný všetkým
zmysluplným aktivitám, či už po finančnej stránke, alebo bezplatným prenájmom obecných priestorov.
Verím, že spoločným úsilím, aj napriek obmedzeným finančným prostriedkom, ktorými obec disponuje,
vieme pre Pernek a nás všetkých urobiť veľa.
Váš starosta

Mailové adresy na poslancov

Novinky z obce:
Zmena úradných hodín na Obecnom úrade od
1.3.2016

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8.00 – 16.00
nestránkový deň
8.00 – 17.00
7.30 – 16.00
8.00 – 13.00

V roku 2016 je naplánovaných 6 riadnych
zasadnutí Obecného zastupiteľstva
22.2.2016 (Pondelok)
25.4.2016 (Pondelok)
20.6.2016 (Pondelok)
5.9.2016 (Pondelok)
31.10.2016 (Pondelok)
29.12.2016 (Štvrtok)
Ste srdečne pozvaní.

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
13:00

Už môžete komunikovať s našimi poslancami aj
mailom. Väčšina z nich si zriadila mailové adresy,
na ktorých sa budú tešiť na vaše nápady, námety,
postrehy, v prípade konštruktívnej kritiky aj na ňu.
Mailové adresy:
Ing. Martin Ledník
Oľga Čerňanská
Ing. Vratko Piruš
Stanislav Šumuna
Ing. Zoltán Bohuš

martin.lednik@pernek.sk
olga.cernanska@pernek.sk
vratko.pirus@pernek.sk
stanislav.simuna@pernek.sk
zoltan.bohus@pernek.sk

Podnety a sťažnosti adresované kontrolórovi obce
môžete posielať:
kontrolor@pernek.sk

Uvedené mailové adresy nájdete aj na web
stránke obec, v časti Samospráva obce.
Výber poplatkov a daní
Výber poplatkov za komunálny odpad, dane
z nehnuteľnosti, psa a poplatky za prenájom
hrobových miest v hotovosti na rok 2016 začne
1.4.2016 na Obecnom úrade.
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Krátky návrat do roku 2015:
Aktivity obce
Kamerový systém
Od ministerstva vnútra na projekt "Prevencia
kriminality" sme získali dotáciu vo výške 8 000
EUR; spolufinancovanie obce bolo vo výške 20%,
t.j. 2 049,28 EUR. Za uvedené finančné
prostriedky sme v intraviláne obce osadili 5 kusov
kamier, s čím bolo spojené vybudovanie
rozvodnej optokábelovej siete a technológie
zaznamenávania a prehliadania záznamov.
Chodník s lávkou pre peších a cyklistov
V lokalite za obcou, smerom na Pezinskú Babu,
ktorá sa vyčistila od odpadkov počas akcie Čistý
chotár sa za nezištnej pomoci dobrovoľníkov
podaril vybudovať chodník pre peších a cyklistov
vrátane dreveného mostíka cez potok. Hlavnou
myšlienkou tejto iniciatívy bolo bezpečné spojenie
obce s vyhľadávanou Podbabskou dolinou.

povolenie
a
vykonať
verejné
obstarávanie. Predmetom rekonštrukcie by malo
byť: výmena okien, dverí vstupných aj
interiérových, nová strešná izolácia, prístavok
pred
vchodom,
rekonštrukcia
vnútorného
interiéru
(dlažby,
obklady
zdravotechnika,
elektroinštalácia, vymaľovanie...) a nakoniec nová
fasáda. V tomto čase beží proces verejného
obstarávania a dokončuje sa žiadosť o
dotáciu. Termín podania žiadosti je koniec marca
2016.
Detské dopravné ihrisko
Deti z materskej a základnej školy v Perneku sa
tešia úspešnej revitalizácii školského dvora a jeho
pretvorenie na detské dopravné ihrisko. Projekt
školy „Bezpečne na cestách“ podporila Nadácia
Volkswagen sumou 1000 € zamestnaneckým
projektom, Rada školy, ZŠ s MŠ Pernek, RZ pri
MŠ Pernek, RZ pri ZŠ Pernek. Vďaka tejto
podpore sa vybudoval výučbový altánok, zakúpili
odrážadlá, kolobežky, autíčka, prilby, dopravné
značky, kostým policajta a semafor. Obec Pernek
sponzorsky upravila pozemok školského dvora
a dala vyrobiť novú betónovú plochu pod altánok,
cestičku a „kruhový objazd“. Vďaka pomoci
rodičov sa namaľovali múry, cestičky, prechody
pre chodcov.

Nové hasičské auto
Naši hasiči dostali od Ministerstva vnútra do
používania nové auto značky Iveco. Dňa
20.8.2015 bolo vozidlo slávnostne odovzdané za
účasti ministra JUDr. Roberta Kaliňáka.
Odovzdávací ceremoniál sa uskutočnil na
priestranstve
medzi
kostolom
a hasičskou
zbrojnicou.
Rekonštrukcia domu smútku
Ako ste si mohli všimnúť, na dome smútku sa
vyskytlo viacero vážnych technických problémov.
Medzi dva najzávažnejšie patrí zatekajúca
strecha a nestabilný prístrešok nad vchodom.
V súvislosti s týmito problémami sme sa zapojili
do výzvy pre obce do 1 000 obyvateľov na
podávanie žiadostí na niektoré aktivity, Program
rozvoja vidieka (PRV). Pred podaním žiadosti o
dotáciu
bolo
potrebné
dať
spracovať
projektovú dokumentáciu,
vybaviť
stavebné

Interaktívna tabuľa
Vďaka finančnej podpore vo výške 2000 € od
spoločnosti CRH Slovensko, a.s. Rohožník
(bývalý Holcim) a finančnej podpore od Obce
Pernek vo výške 500 € si naša základná
a materská škola mohla zakúpiť interaktívnu
tabuľu, notebook a tlačiareň. Deti tak získajú
zručnosti
v oblasti
digitálnych
technológií,
zdokonaľujú svoje znalosti práce s počítačom
a aktívne sa zapájajú do riešenia úloh na
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interaktívnej tabuli. Takého učenie sa je veľmi
zaujímavé a príťažlivé.

Podané žiadosti
V minulom roku sme vypracovávali aj žiadosti a
projekty, z ktorých by obec mohla získať určité
finančné prostriedky. Na Ministerstvo školstva
sme podávali žiadosť a dokumentáciu na
rozšírenia kapacity materskej školy. Z pohľadu
ministerstva
sme
mali
nízky
počet
neuspokojených žiadostí o prijatie do MŠ a preto
nám neboli pridelené finančné prostriedky.
Druhou žiadosťou bola žiadosť o dotáciu na
výstavbu ČOV a kanalizácie, ktorá sa podávala
na Environmentálny fond. Pri poskytovaní dotácie
na tento účel sme však z dvoch dôvodov
znevýhodnený. Sme obec menšia ako 2 000
obyvateľov a sme v Bratislavskom kraji. Napriek
tomu sme už štvrtý krát žiadali o poskytnutie
dotácie. Pravidlá sú také, že do 31.októbra sa
musí podať žiadosť o poskytnutie dotácie na tento
účel pre obdobie nadchádzajúceho kalendárneho
roka, tak sme urobili aj pre rok 2015. V roku 2015
nám nebola dotácia pridelená. Uvidíme či sa
niečo zmení v roku 2016.
Zrealizované podujatia minulý rok
Čistý chotár
Cieľom tejto brigády bolo vyčistenie okolia obce
od
odpadkov a tým pádom zníženie počtu čiernych
skládok. Podarilo sa vyčistiť a skrášliť lokality
v okolí hlavnej cesty smerom na Pezinskú Babu,
vrátane Podbabskej doliny, okolie cesty smerom
na Kuchyňu a lokalitu na začiatku Kostolnej
doliny.
Za pomoc ďakujeme všetkým
zúčastneným občanom, chatárom, našim hasičom
a v neposlednom rade deťom zo základnej
a materskej škole Pernek. Pani učiteľky sa aj aj
takouto formou snažia viesť našich najmenších
spoluobčanov k úcte k prírode.
Stavanie mája
Deň pred prvým májom postavili naši hasiči
spoločne s obcou máj pred budovou Obecného
úradu. Spoločne takto vytvorili pre občanov
možnosť stretnúť sa, porozprávať a zaspievať si
pri živej hudbe.

Deň matiek
V máji sme spolu s deťmi zo základnej
a materskej školy poďakovali našim mamám.
Každá mama bola symbolicky obdarovaná
kvetinou.
Veselá olympiáda málotriedok
Naša škola bola znovu organizátormi tejto detskej
olympiády. Pozvali na pernecké futbalové ihrisko
5 málotriednych škôl z nášho regiónu. Obec
zabezpečila pre všetkých občerstvenie. Usilovné
súťaženie našim deťom nakoniec prinieslo druhé
miesto v celkovom poradí škôl.
Obecná zábava
V dobrej nálade a v príjemnej spoločnosti sme si
počas zábavy pripomenuli hody a nášho patróna
svätého Martina. Zábavu v hojnom počte navštívili
mladí ľudia nielen z Perneka, ale aj z Kuchyne.
Posedenie dôchodcov
Môžeme napísať, že už tradične sme si
v novembri uctili našich starších spoluobčanov.
V hojnom počte sme sa stretli v kultúrnom dome.
Adventné popoludnie
Pernecký tvorivý kruh spolu s obcou pripravili
priestor pre príjemné predvianočné stretnutie.
Sviatočnú atmosféru vytvárali nielen stánky
s vianočným tovarom, ale aj vystúpenia detí zo
základnej a materskej školy, tanečnej skupiny
FlashTaps Cloggers, taktiež na záver malé
vianočné muzicírovanie. Aj touto formou patrí
veľké uznanie všetkým organizátorom.

Čo všetko plánujeme v roku 2016
Aktivity obce:
Rozšírenie kamerového systému
Nakoľko vo výzve PRV zostal určitý balík peňazí,
rozhodli sme sa žiadať prostriedky na rozšírenie
kamerového systému. V januári sme na
Pôdohospodársku platobnú agentúru predložili
žiadosť o poskytnutie dotácie na " Budovanie
kamerového systému II. etapa. Zatiaľ čakáme na
výsledok. Nižšie je mapka plánovaného osadenia
10 ks kamier v prípade úspešnosti žiadosti,
financovanie bude 100% z dotácie, nebude
potrebné žiadne spolufinancovanie zo strany
obce.
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a jazdí len vďaka nepretržitému úsiliu pána
Gecléra (po našom Strapka). V minulosti sme sa
snažili získať na tento účel dotáciu, tá však nebola
úspešná. Hľadáme starší, ale zachovaný traktor.

Plánované rozmiestnenie kamier

Dom smútku
V minulom roku sme zadali vypracovanie
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu domu
smútku v rámci Programu rozvoja vidieka.
Plánovaný rozpočet na rekonštrukciu je 55 000 €.
V prípade kladného výsledku nás tento rok čaká
celá realizácia.
Projekt dopravného značenia
V dedine chýba viacero dopravných značiek na
miestnych komunikáciách a mnohé sú zničené.
Rozhodli sme sa preto dať vypracovať projekt
dopravného značenia a následne zrealizovať
osadenie a doplnenie zvislého a vodorovného
značenia. Týmto by sme chceli okrem iného
zamedziť aj vjazdu vozidiel prekračujúcich
povolenú hmotnosť a rozmery do lokalít, ktoré na
to nie sú vhodné a devastujú sa nám tým pádom
neúmerne cesty, ale napríklad aj bezohľadnému
parkovaniu, ktoré bráni iným účastníkom cestnej
premávky v plynulej jazde.
Výmena informačnej tabule
Pred budovou Obecného úradu je veľmi stará
a opotrebovaná tabuľa, ktorá slúži na vylepovanie
oznamov a plagátov.
Plánujeme ju nahradiť
novou. Vedľa nej stojí opršaná tabuľa s turistikou
mapou, ktorú chceme vymeniť za novú
a čitateľnejšiu.
Zakúpenie prívesného vozíka
Nový vozík nahradí technicky nevyhovujúcu
vlečku používanú v súčasnosti napríklad na
zvážanie
smetných
nádob,
vriec
s vyseparovanými
PET
fľašami
a
pod.
Obstarávacia cena bude okolo 5 000 €.
Nový traktor
Náš súčasný starý traktor má vyše 40 rokov.
S nadsázkou môžeme napísať, že drží pokope

Náučný chodník
V blízkej budúcnosti plánujeme vytvoriť náučný
chodník od starého lomu na Vinohrádkoch až po
staré bane v Perneckých lesoch. Týmto projektom
chceme pripomenúť už pomaly zabudnutú banskú
históriu našej obce. Ukážeme čo sa v Perneku
ťažilo, ako ťažba rudy a jej doprava na
spracovanie fungovala, či kto sa na nej podieľal.
A v neposlednom rade spomenieme aj veľké
prírodné bohatstvo, ktoré je tvorené rozmanitými
živočíšnymi a rastlinnými druhmi, a ktoré si
musíme chrániť a zveľaďovať. Táto práca bude
náročná hlavne z hľadiska prípravy odborných
textov. Aj z toho dôvodu nám je jasné, že celý
projekt nezrealizujeme za jeden rok.
Výzvy

V prípade vypísania výziev
sa budeme
uchádzať o dotácie na tieto projekty:
Výstavba ČOV a kanalizácie
Rekonštrukcia hasičskej stanice
Vytvorenie oddychovej zóny s detským
ihriskom v priestoroch starej Drevenice
Vybudovanie zberného dvora
Rozšírenie kapacity MŠ
Plánované podujatia na tento rok
Čistý chotár
Keďže nie všetci ľudia si už uvedomili, že smeti
patria do smetiakov a nie do prírody budeme
musieť túto akciu zopakovať aj tento rok. Brigáda
je naplánovaná na sobotu 12.3.2016. Zraz bude
o 9.00 hodine pred hasičskou zbrojnicou.
Privítame
všetkých občanov, ktorým nie je
ľahostajné v akom prostredí žijú.
Privítanie detí narodených v roku 2015
Rozhodli sme sa obnoviť starú tradíciu vítania
novorodencov. Budeme to robiť vždy začiatkom
roka. Tento rok sa stretneme 19.3.2016. Rodičov
s deťmi okrem krátkeho programu bude čakať aj
malý darček.
Obnova studničiek
Studničky v minulosti tvorili neoddeliteľnú súčasť
života našich predkov. V Perneku, vzhľadom na
jeho polohu, ich bolo veľa. My už dnes ani len
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netušíme kde sa nachádzali. Pripravujeme pre
vás prechádzku po okolí Perneka zameranú na
spoznanie miest, kde sú alebo boli studničky. Pri
tejto príležitosti chceme rozbehnúť aj projekt
s názvom „Adoptuj si svoju studničku“. Budeme
radi, ak sa nájdu občania, ktorí sa rozhodnú
o niektorú zo studničiek starať.
Stavanie mája
Posledný aprílový deň sa pripojíme k našim
hasičom a stretneme sa už na tradičnej akcií
stavania mája. Pred budovou Obecného úradu
bude pripravené malé občerstvenie, toto stretnutie
občanov spríjemní aj živá hudba.
Deň matiek
Máj sa nesie aj v znamení úcty k našim mamám.
Veríme, že tak ako po iné roky, tak aj tento rok
medzi nás do kultúrneho domu zavítajú aj deti zo
základnej a materskej školy a obohatia naše
stretnutie o milé vystúpenia.
Deň detí
Ku dňu detí pripravujeme dňa 11.6.2016 podujatie
v prírode s názvom Pernecký permoník, kde naši
malí spoluobčania budú plniť rôzne úlohy, za ktoré
budú dostávať bodíky. Na celej trase ich budú
sprevádzať rôzne rozprávkové postavičky.
Dokonca v tento deň vyfára z Perneckých baní ich
strážca Pernecký permoník, aby deťom po
splnení všetkých úloh odovzdal odmeny. Víťazom
samozrejme bude každý, kto sa zúčastní.
Amatérsky futbalový turnaj
Aj v tomto prípade by sme chceli nadviazať na
starú tradíciu, kedy sa v Perneku hral amatérsky
futbal len pre potešenie. V septembri chceme
zorganizovať zápas napríklad dolniakov proti
horniakom, hasičov proti poľovníkom, poslancov
proti bariniakom. Proste každý kto vie poskladať
futbalalové družstvo je vítaný. Hrať sa bude na
ihrisku na malé bránky. Odmenu pre víťaza ešte
vymyslíme 

Posedenie dôchodcov
Stretnutie so staršími spoluobčanmi plánujme
robiť zase tesne pred adventom, aby si záujemci
o tanec mohli ešte bezhriešne zatancovať.
Adventné popoludnie – veríme, že výborne
naštartovanú tradíciu týchto stretnutí zachová
Pernecký tvorivý kruh aj tento rok a tesne pred
Vianocami sa budeme môcť zísť na super akcií.
Obec je pripravená pomôcť a spolupodieľať sa na
prípravách.

Parkovanie na chodníkoch
Na viacerých miestach sme robili nové
chodníky, ktoré nás stáli veľké finančné
prostriedky. Je nám veľmi ľúto, že dnes na nich
vidíme parkovať autá, ktoré bránia chodcom
v plynulom priechode a chodníky neslúžia
svojmu primárnemu účelu. Táto situácia sa však
netýka len novo vybudovaných chodníkov.
Vďaka takémuto správaniu sa motoristov sú
chodci nútení schádzať na cestu, čo je pre nich
pri veľkej intenzite premávky v našej obci často
nebezpečné, chodníky sú ničené a motoristi sa
dopúšťajú priestupku, za ktorý môžu dostať
podľa zákona pokutu. Veríme, že ide len
o dočasný jav a autá už na našich chodníkoch
„stretávať“ nebudeme. Pri riešenie uvedeného
problému sme sa obrátili aj na dopravného
inžiniera Okresného riaditeľstva policajného
zboru Malacky. Jeho stanovisko sme nezískali
do termínu uzávierky vydania tohto spravodaja.
Vyjadrenie bude následne zverejnené na
obecnej výveske a webovej stránke.
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
2016 v obci Pernek

Najlepší pernecký guláš
Prelom septembra a októbra by mal rozvoniavať
gulášom. Pripraviť svoj naj guláš môžu prísť ako
jednotlivci, tak skupiny. Tá väčšia skupina sa už
teraz teší na ochutnávanie a hodnotenie.
Obecná zábava
Začiatkom novembra veríme, že sa v hojnom
počte stretneme na našej hodovej zábave.
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Napriek opakovanému zberom takmer všetkého
druhu odpadu, ktoré zabezpečuje obec,
je
v intraviláne a extraviláne Perneka veľa skládok
odpadu. Ak sa nezlepší situácia vo vytváraní
čiernych skládok uvažujeme na viaceré miesta
inštalovať
monitorovaciu
techniku,
takzvané
fotopasce.
Príklady likvidácie niektorých druhov odpadov:
Elektroodpad - pri predaji nového elektrozariadenia
na výmennom základe kus za kus (bez poplatku).
V prípade veľmi malého elektroodpadu alebo
elektroodpadu zo svetelných zdrojov bez povinnosti
zakúpiť si nové elektrozariadenie. Napr. keď vám
doslúži práčka, odovzdáte ju pri kúpe novej
predajcovi.
Batérie a akumulátory – spätný zber u distribútora
(predajcu) nie je viazaný na kúpu nového zariadenia.
Starú autobatériu môžete odovzdať u predajcu aj
keď nekupujete novú.
Pneumatiky – výrobcovia sú povinní zabezpečiť
spätný zber odpadových pneumatík prostredníctvom
distribútorov pneumatík. Za distribútora sa považuje
aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich
predaja. Napr. pri výmene pneumatík je pneuservis
povinný odobrať vám staré odpadové pneumatiky aj
v takom prípade, že si nové nekúpite práve tam.

Nový zákon o odpadoch

O ďalších zmenách a postupe súvisiacich s týmto
zákonom vás budeme priebežne informovať na
webových
stránkach, prípadne
prostredníctvom
letákov.

Ďalej vás chceme informovať, že 1.1.2016
nadobudol účinnosť nový Zákon o odpadoch č.
79/2015 Z. z., ktorý prináša niektoré zmeny
v nakladaní s odpadmi, zodpovednosti výrobcov za
vzniknutý odpad, sankcie a povinnosti. Tento zákon
bude v plnom rozsahu uvedený do praxe k 1.7.2016.
Prináša tieto najdôležitejšie zmeny:
Náklady na zber, dotrieďovanie a recykláciu
obalových a neobalových zložiek komunálneho
odpadu budú hradiť výrobcovia a tzv. Organizácie
zodpovednosti výrobcov (OZV). Napr. kým doteraz
všetky náklady na zber PET fliaš hradila obec, po
novom ich budú znášať výrobcovia prostredníctvom
Organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá bude
obci preplácať všetky náklady s tým spojené.
Zákon zavádza taktiež povinnosť obce zaviesť
množstvový zber drobného stavebného odpadu.
Možná pokuta za nelegálne vyhadzovanie odpadu sa
napríklad zvýšila až desaťnásobne – do 1 500 EUR
pre jednotlivca a 350-tisíc EUR pre právnické osoby.
Už pri spôsobenej škode od 266 EUR bude mať
polícia navyše možnosť vyhodnotiť to ako trestný čin.

Spoločenská kronika
Rok 2015:

Jubilanti roku 2016
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Najstarší občania:
Ž- Sedláčeková Juliana 92 r.,
M - Zaiček Martin 88 r.
Počet obyvateľov k 31.12.2015 : 843
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