Vážení spoluobčania,
prihovárame sa vám týmto naším občasníkom v čase, keď v nás ešte doznieva sviatočná atmosféra
Vianoc a Nového roka. Je to zvláštne obdobie pokoja, prianí, predsavzatí. Ľudia sú k sebe ohľaduplnejší
a milší. Aj keď mnohé ľudové zvyky a tradície postupne zapadajú prachom, to ozajstné, čo nás spája, však
nie je ani na tanieri, ani pod stromčekom, ale v srdciach. Škoda, že sa táto atmosféra a ňou ovplyvnené
správanie sa nedajú nabrať do zásoby na celý rok. Tak nám aspoň prajem, aby v nás tento sviatočný duch
vydržal čo najdlhšie. Aby sme ústretovo, ohľaduplne a vnímavo pristupovali k situáciám a problémom,
ktoré nám život dennodenne prináša do cesty. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste v minulom roku boli ochotní
akoukoľvek formou prispieť k tomu, aby náš spoločný život v Perneku bol lepší. Verím, že sa spoločne
budeme aj tento rok podieľať na vzájomnom obohatení sa a okrem materiálnych hodnôť sa spolu
pokúsime nájsť aj tie duchovné a kultúrne.
Váš starosta
V roku 2017 je naplánovaných 5 riadnych
zasadnutí Obecného zastupiteľstva
27. 2. 2017 (Pondelok)
24. 4. 2017 (Pondelok)
26. 6. 2017 (Pondelok)
18. 9. 2017 (Pondelok)
11. 12. 2017 (Pondelok)

cca 550 m; čo prestavuje1 834 m2, položený nový
asfaltový koberec. Nový asfaltový koberec bol
položený aj na najhoršiu časť cesty k vodojemu
na Vinohrádkach v dĺžke cca 200 m, rovnajúci sa
625 m2. Tieto práce realizovala firma Alpine
Slovakia, ktorá predložila najvýhodnejšiu cenovú
ponuku. Celkový náklad na opravu týchto dvoch
lokalít bol vo výške 40 277,38 eur.

Ste srdečne pozvaní.
Výber poplatkov a daní
Výber dane z nehnuteľnosti, poplatky za psa
a poplatky za prenájom hrobových miest
v hotovosti na rok 2017 začne 1. 4. 2017 na
Obecnom úrade.
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu je možné
platiť od 1. 2. 2017.

Krátky návrat do roku 2016:
Aktivity obce
Opravy ciest
Najväčšou investičnou akciou v roku 2016 bola
oprava ciest v časti Zámčisko, Vinohrádky, Bariny
a v Kostolnej ulici.
V havarijnom
stave
bola
hlavne
cesta
na Zámčisko. Na túto bol v celej jej dĺžke,
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Na cestách v časti Bariny a v Kostolnej ulici sme
pristúpili k lokálnym opravám výtlkov. Tieto práce
realizovala firma TEKOS Malacky, týmto
spôsobom sme opravili 80 m2 ciest. Opravy výtlkov
nás stáli 2 650 eur.
V tejto súvislosti však treba poznamenať, že ku
zlému stavu komunikácií prispeli aj majitelia domov
a pozemkov, ktorí si robili vodovodné prípojky
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a spätnú úpravu rozkopávok urobili nekvalitne.
Časom podložie sadlo a vytvorili sa diery.
Dopravné značenie
Samotnej
obnove
dopravného
značenia
predchádzali
vypracovanie
projektovej
dokumentácie v hodnote 980 eur a schvaľovací
proces. Navrhnutý projekt bol po pripomienkovaní
schválený dopravným inžinierom DI v Malackách.
Realizáciu podľa schváleného projektu vykonala
firma
GETOS
Trenčín,
ktorá
predložila
najvýhodnejšiu ponuku za 3 764,04 eur. Hlavným
zámerom a cieľom obnovy dopravného značenia
bolo obmedzenie vjazdu ťažkých nákladných
automobilov do niektorých častí obce (cesta
na Zámčisko, Kostolná ulica, cesta k vodojemu),
obmedzenie státia automobilov na týchto cestách,
výmena a doplnenie starých a nevyhovujúcich
dopravných značiek. Vodorovné dopravné
značenie (priechody pre chodcov) bude
zrealizované s ohľadom na počasie na jar v roku
2017.
V ulici na Zámčisko sme na návrh dopravného
inžiniera dali osadiť dopravnú značku Obytná
zóna. V obytnej zóne smú chodci používať cestu
v celej jej šírke. Hry detí na ceste sú dovolené.
V obytnej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
20 km/h. Pritom je povinný dbať na zvýšenú
ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie
ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný
zastaviť vozidlo. V obytnej zóne je státie vozidiel
zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené
inak. V obytnej zóne sú chodci povinní umožniť
vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú
v obytnej zóne. Pri vchádzaní na cestu z obytnej
zóny je vodič povinný dať prednosť v jazde vozidlu
idúcemu po hlavnej ceste. Čiže dopravná značka
Koniec obytnej zóny nahrádza dopravné značky
Daj prednosť v jazde, resp. Stoj, daj prednosť
v jazde.
V súvislosti s tým chceme upozorniť občanov
na rešpektovanie novo osadeného dopravného
značenia. Tak isto na dôsledné dodržiavanie
ustanovení zákona o státí motorovými vozidlami
na
chodníkoch.
O problematike
státia
na chodníkoch sme písali aj v minuloročnom
Spravodaji. Dodržiavanie týchto predpisov bude
kontrolované dopravným inšpektorátom.
Informačné tabule a park pred budovou OÚ
Pred Obecným úradom bola osadená nová
drevená informačná tabuľa, ktorá nahradila starú
železnú. V čase osádzania tejto tabule priľahlú
plochu pred budovou OÚ skrášlili výsadbou novej
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zelene členovia OZ Pernecký tvorivý kruh, za čo im
patrí veľká vďaka. Na náklady spojené
so zakúpením kvetín a potrebného materiálu
prispela obec čiastkou približne 500 eur.
Novú turistickú tabuľu sme sa rozhodli vyňať
z pôvodného miesta a osadiť ju vedľa turistického

smerovníka pri Základnej škole. Obidve tabule
zhotovil miestny majster stolár. Natreté a osadené
boli svojpomocne.
Oprava garáží
Obec
vlastní
v areáli
poľnohospodárskeho
družstva dve garáže, ktoré
sa
využívajú
na
garážovanie
traktora
a uskladňovanie drobného
materiálu. Garáže mali
narušenú statiku a museli
sme prikročiť k výmene
časti narušeného muriva.
Tiež
sme
odstránili
zatekanie
do
garáží
položením novej izolačnej
vrstvy (FATRAFOL). Práce
realizovala stavebná firma Mariana Hurbana a
náklady na tieto práce činili 8 043,60 eur.
Opravy v škole
V čase letných prázdnin sme v jedálni budovy
školy urobili výmenu poškodenej parketovej
podlahy, ktorú sme svojpomocne rozobrali, opravili
a novým náterom sme obnovili umývateľný sokel
steny. Dodávateľským spôsobom spoločnosť
LUCITEX realizovala samonivelizačný poter
a následné položenie novej podlahy PVC.
V materskej škole prebehla výmena poškodených
splachovačov, vymaľovanie sociálnych zariadení
a šatne. Následne sa tu dala nová podlaha PVC.
Náklady na tieto práce činili 2 315,24 eur .
Nový traktor
V decembri sme sa lúčili nielen so starým rokom,
ale aj s naším už priam historickým traktorom,
ktorého rok výroby sa datuje ešte do roku 1969.
Z dôvodu
častých
porúch
a
to vždy
v najnevhodnejšom čase, keď bolo treba napríklad
odhŕňať sneh alebo posýpať cesty, sme sa na
obecnom zastupiteľstve rozhodli kúpiť nový traktor,
ZETOR
PROXIMA
POWER
100.
Cena
s príslušenstvom (predná hydraulika na uchytenie
pluhu) je 48 999 eur. Nákup sme realizovali formou
leasingu bez navýšenia kúpnej sumy. Prvá splátka
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vo výške 4 899,90 eur už bola realizovaná
pri dodávke traktora dňa 22. 12. 2016. Traktor
budeme splácať v 70 splátkach vo výške 676,54
eur každý mesiac.
Pamätník
Pamätník padlých spoluobčanov z druhej svetovej
vojny, ktorý stojí v susedstve fary a oproti škole,
nám časom takmer zarástol drevinami, skoro ho už
z hlavnej
cesty
nebolo
vidieť.
V období
vegetačného pokoja sme sa za pomoci
profesionálneho záhradníka pustili do výrezu
starých a prerastených drevín. Začiatkom roka
plánujeme výsadbu niekoľkých nízkokmenných
ihličnanov a tiež obnovu múrika okolo pamätníka.
Zároveň sa vyrúbali aj niektoré polámané
a poškodené stromčeky v parku pred kostolom.

Lavičky v zastávkach
V zastávkach pribudli nové lavičky na sedenie.
Tešiť sa nebudú len starší občania, ale určite aj
mládež, ktorá sa v týchto priestoroch často
zdržiava. Všimli sme si, že už niektoré dosky stihla
obohatiť svojimi rytinami. Verím, že všetci si
budeme vážiť možnosť posadiť sa a nebudeme
ničiť takú užitočnú vec. Keď si zničíme lavičky,
budeme zase všetci stáť.
Audit verejného osvetlenia
V snahe čo najlepšie zhodnotiť stav verejného
osvetlenia (VO) v obci sme dali nezávislej firme
vypracovať jeho audit, náklady na jeho
vypracovanie boli 949 eur. Jedným z impulzov bolo
aj to, že sme boli oslovovaní zástupcami rôznych
firiem, pôsobiacich v oblasti LED verejných
osvetlení, ktorých informácie boli často skreslené
až nepravdivé. Hlavne každá firma lobovala za
svoje riešenie, nezávisle od reálneho výsledku.
Tento audit poukázal okrem iného na zastarané
rozvádzače
a ich
umiestnenie
v rozpore
so súčasnými normami, zastarané výložníky a ich
nevhodné umiestnenie nad vedením nízkeho
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napätia, vysokú spotrebu niektorých typov
svietidiel oproti moderným LED svietidlám
s rovnakými parametrami, ale výrazne nižšou
spotrebou. Výsledky auditu poslúžia ako podklad
pri rozhodovaní sa o prípadnej investícii do obnovy
VO a posudzovaní návratnosti takejto investície
a nahradia
tiež
projektovú
dokumentáciu
v prípade, že sa rozhodneme a budeme mať
financie na nové svietidlá.
Podané žiadosti na dotácie
Začiatkom roku 2016 sme k výzve Podpora vidieka
pre obce do 1000 obyvateľov pripravili a podali
žiadosť o dotáciu na komplexnú rekonštrukciu
domu smútku. V rámci tohto projektu sme chceli
pred hlavným vchodom do domu smútku
vybudovať prístrešok, aby účastníci smútočného
obradu boli chránení pred nepriaznivým počasím.
Ďalej z dôvodu zatekania do objektu sme na
plochej streche plánovali položiť novú izolačnú
vrstvu z materiálu Fatrafol, nové okná na celom
objekte vrátane vchodových dverí a celého
presklenia čelnej steny, v ktorej sú hlavné
vchodové dvere. V rámci tohto projektu je
plánovaná aj rekonštrukcia vnútorných priestorov
a vymaľovania a novej fasády celého objektu.
Tomuto celému muselo predchádzať vypracovanie
projektovej dokumentácie, vybavenie stavebného
povolenia a výberového konania na dodávateľa
stavebných prác. Taktiež v rámci tejto výzvy sme
podali žiadosť o dotáciu na rozšírenie kamerového
systému v obci.
Ďalej sme pripravovali projekt (žiadosť) o dotáciu
na zlepšenie systému separovania odpadov
a nakladanie s nimi. Tu sme chceli získať financie
na nový traktor, drvičku na konáre z orezávania
stromov a krovia.
Všetky tieto výzvy boli nadriadenými orgánmi
zrušené, po Novom roku (možno v priebehu
marca) sa očakáva opätovné vyhlásenie takýchto
výziev.
K 31. 10. 2016 sme vypracovali a podali žiadosť
o dotáciu na budovanie kanalizácie s ČOV pre rok
2017, či bude táto naša žiadosť podporená sa
dozvieme približne v priebehu marca 2017. Tu
treba poznamenať, že naša obec je značne
znevýhodnená vzhľadom na polohu, nachádzame
sa v „bohatom“ bratislavskom kraji a máme menej
než 2000 obyvateľov (nás je 850, pritom tu máme
veľa chalupárov, ktorí majú trvalý pobyt inde).
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Zrealizované podujatia minulý rok
Čistý chotár
Pri tvorbe tohto príspevku nás sprevádzali určité
rozpaky. Na jednej strane je tu veľká skupina ľudí,
ktorej záleží na prostredí, v ktorom žije. Títo ľudia
sú ochotní obetovať sobotné predpoludnie
a zbierať odpadky na verejných priestranstvách.
Na druhej strane medzi nami žijú ľudia, ktorí
odpadky bez hanby pohodia za dom, na lúku, či
do lesa. Už roky si kladieme tú istú otázku:
„je jednoduchšie naložiť odpad na fúrik a tlačiť ho
desiatky metrov za dom? Alebo je jednoduchšie
hodiť ho do kontajnera?“ Stále nám vychádza
druhá alternatíva ako výhodnejšia, ale asi sa
niekde hlboko mýlime, lebo rok čo rok nachádzame
pri akcii Čistý chotár na tony a tony odpadkov
v okolí našej obce. Nevyhovárajme sa, že to robia
len cudzí ľudia a vyhadzujú odpadky z auta.
Neveríme, že poznajú všetky zašité uličky
v Perneku.
Ale aby nebol tento príspevok len negatívny.
Ďakujeme všetkým ochotným, ktorí pomohli čistiť
lokality Rozglaby, Podbabská dolina, Misárske,
Kršáčka, Močidla.
Vítanie novonarodených detí
V roku 2016 sa nám podarilo obnoviť tradíciu
vítania novonarodených detí. V marci sme privítali
8 detí, ktoré sa narodili v roku 2015. Starosta obce
zaželal našim novým malým občanom veľa
zdravia, krásne detstvo a len to najlepšie do života.
Po krátkom kultúrnom programe a fotení v kolíske
sme si spoločne pochutili na malom občerstvení.
Túto milú tradíciu chceme udržať a pokračovať
v nej aj v ďalších rokoch.

Putovanie za studničkami
V jednu aprílovú nedeľu sa zišlo približne 30 ľudí
na prvom ročníku putovania za perneckými
studničkami. Naše putovanie začalo pri studničke
pod Skalkou, následne sme si mali možnosť
prezrieť dve krásne pôvodné staré pivnice,
v každej tejto pivnici sa nachádza aj studnička.
Prešli sme sa peknými udržiavanými lúkami
Heštúna. Z Heštúna sme prešli do Rozglábov.
Naše putovanie bolo spojené s možnosťou
adoptovať si studničku a starať sa o ňu. Svojho
patróna získalo päť studničiek. Tento rok chceme
akciu zopakovať, pozrieť sa, ako sa jednotliví
patróni postarali o adoptované studničky, a možno
aj zväčšíme okruh putovania. Existujú v Perneku
studničky, ktoré sme nevideli alebo o nich ešte
nevieme. Veríme, že sa k nám pridáte.
Stavanie mája
Posledný aprílový deň sme sa mohli pripojiť
k našim hasičom a viacerí sa stretli už na tradičnej
akcii stavania mája. Pred budovou Obecného
úradu bolo pripravené malé občerstvenie,
stretnutie spríjemnila živá hudba. Mnohí by si azda
aj zatancovali, ale bohužiaľ obmedzené
priestranstvo to neumožnilo. Tak sme si aspoň
zaspievali, príjemne sa porozprávali a májovo sa
naladili.
Deň matiek
Začiatkom mája sme si už tiež tradične pripomenuli
Deň matiek. Je to sviatok, keď je čas povedať
našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás
znamenajú, a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko,
čo pre nás urobili. Celé stretnutie spríjemnili aj
tento rok svojím programom deti z Materskej a
Základnej školy v Perneku. Na počúvanie i do
tanca zahrali našim mamičkám Martin Johanes a
Pavol Halon.
Deň detí
V sobotu 4. 6. sa stretlo približne päťdesiat detí
s rodičmi v Sádku za Pernekom, aby spoločne
oslávili Deň detí. Pri príchode ich privítal Pernecký
permoník so svojou pomocníčkou. Permoník
odovzdal každému dieťaťu lampášik, do ktorého si
na lampášikovej súťažnej ceste zbieralo svetielka.
Cestou deti čakali rôzne rozprávkové bytosti, ako
víly, motýľ, slniečko, Mexičan, ale tiež baba jaga.
Musíme konštatovať, že sa v Sádku stretli len
samé šikovné deti a zvládli všetky stanovištia,
za čo si na konci cesty vyslúžili odmenu vo forme
medaily s permoníkom.
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Naši hasiči nám predviedli hasičský útok.
Našťastie nikde nehorelo, ale keby náhodou raz,
tak vieme, že sú dobrí a tiež aj vtipní. Vodou
z hadíc postriekali všetkých účastníkov na lúke.
Veliteľ útoku na svoje vtipkovanie doplatil a skončil
v kadi s vodou. Deti sa tiež veľmi aktívne a rady
zapojili do „hasenia“.

Na lúke ešte čakali na deti a rodičov ďalšie
spoločné hry. Do akcie sa aktívne zapojili aj naši
poľovníci, ktorí sponzorsky pripravili pre deti párky.

stojíme, pretože v minulosti tu bolo niekoľko
desiatok štôlní. Štôlne boli označované krsnými
menami napríklad Barbora, Johana, Mária, Juraj,
Pavol, Zubau, Stanislav, Katarína, Ján, Valentín...
Pozreli sme si miesto, kde stával dom
huncukárskej rodiny Zavčíkovcov.
Gulášmajster spod Heštúna
24. septembra sa v Sádku zišlo 12 z 13 pôvodne
prihlásených družstiev, ktoré si zmerali sily
vo varení guláša. Družstvá boli 3 až 5-členné.
Počasie bolo ako na objednávku. Do podujatia sa
na naše potešenie zapojili okrem domácich a
zmiešaných družstiev aj družstvá chalupárov
a chatárov. Návštevníci tohto podujatia mali
možnosť ochutnať a ohodnotiť rôznorodé varianty
guláša. Na počúvanie a neskôr aj do tanca nám
zahrala country-folková skupina Rebriňák a niečo
málo zo svojho umenia predviedli domáci steperi
z FlashTaps Cloggers. Keďže išlo o prvý ročník
tohto podujatia, vyskytli sa samozrejme aj drobné
nedostatky,
ktoré
sa
budeme
snažiť
pri najbližšom ročníku odstrániť.

Prechádzka k starým baniam
V nedeľu 28. 9. nás asi štyridsať išlo k perneckým
starým baniam. Okrem Pernečanov sa vychádzky
zúčastnili aj členovia Malokarpatského baníckeho
spolku. Pri kostole nás privítal pán starosta, krátko
z histórie baníctva v Malokarpatskej oblasti
porozprával pán z Malokarpatského baníckeho
spolku a následne sme si vypočuli históriu nášho
perneckého baníctva. Počas cesty k baniam sme
stáli na viacerých miestach, ku ktorým sme si
hovorili historické informácie.
O úspechu tejto akcie svedčí aj to, že krátko po jej
skončení sa nám začali hlásiť družstvá na ďalší
ročník. Na záver sme len mohli konštatovať, že
hlavný zámer - aby sa ľudia stretli, medzi sebou
lepšie spoznali a aby sa utužili priateľstvá, sa
podarilo naplniť.

Príjemná prechádzka po takmer rovinatom teréne
sa skomplikovala až pri baniach na Krížnici, kde
nás čakalo prekonanie vysokého stúpania.
Za našu námahu sme boli odmenení pohľadom
na viaceré zachovalé vstupy do baní. Nevedeli
sme síce presne identifikovať pri ktorej štôlni
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Obecná zábava
Záujem o našu hodovú zábavu bol veľký, predalo
sa takmer sto vstupeniek. Minulé roky sme mali
problém predať šesťdesiat vstupeniek. Účastníkov
čakala okrem príjemnej zábavy večera, tiež
tombola s vyše osemdesiatimi cenami. Už tradične
veľkú časť zabávajúcich sa tvorila partia mladých
ľudí zo susedej obce Kuchyne. Organizátori
vyzdvihli disciplinovať všetkých účastníkov
zábavy.
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Burza
Zo strany mladých mamičiek sa ozývali hlasy, že
by ocenili možnosť vymeniť si detské veci medzi
sebou. Koncom novembra sme urobili prvý pokus
o perneckú burzu. Prišlo sedem predávajúcich,
z toho jedna mamička. Pred záverom sa do
vzájomného vymieňania si vecí pustili samotní
burzovníci. Dokonca aj funkčné starožitné rádio si
našlo svojho nového majiteľa, to bolo radosti.
Avšak zistili sme, že ľudia u nás nie sú na takýto
druh akcie zvyknutí
Posedenie dôchodcov
V novembri sme sa stretli s našimi staršími
spoluobčanmi v kultúrnom dome. Toto podujatie
býva hojne navštevované, naše babičky
a dedkovia sa naň vždy tešia. Nielenže sa stretnú
s kamarátmi, ktorých inak aj rok nevidia, ale môžu
si zaspievať a mnohí aj zatancovať. Len keby tých
chlapov bolo viac... Tento rok na počúvanie a
do tanca hrala Senická heligónka. Veľké ďakujem
patrí našim pani učiteľkám, ktoré s deťmi pripravili
pekný program.
A prišiel aj Mikuláš
December je z pohľadu detí jeden z najlepších
mesiacov. Darčeky na Mikuláša, darčeky
na Vianoce. K Mikulášskym darčekom sme sa
pripojili aj my ako obec. Každé dieťa, ktoré prišlo
do kultúrneho domu bolo obdarované niečím
sladkým. No nebolo to zase úplne zadarmo. Bolo
potrebné
Mikulášovi
povedať
básničku
či zaspievať pesničku. Na regulárny priebeh
dohliadal anjel s čertom. Prítomných svojím
vystúpením
pobavil
kúzelník,
ktorý
do kúzelníckeho remesla zapojil aj deti.
Adventné popoludnie
Adventný čas a prichádzajúce Vianoce sme si
pripomenuli s Perneckým tvorivým kruhom.
Sviatočnú atmosféru vytvárali nielen stánky
s vianočným tovarom, veľmi nás potešilo
vystúpenie Katky Koščovej s vianočnými piesňami,
rodičia prišli držať palce svojim ratolestiam
z materskej a základnej školy pri ich vystúpení.
Na záver sme sa mohli stíšiť pri malom vianočnom
muzicírovaní. O naplnenie duchovných potrieb sa
postaral
výborný
program.
O naplnenie
fyziologických potrieb sa postaralo dobré
občerstvenie. Aj touto formou patrí veľké uznanie
všetkým organizátorom. Ako obec sme radi, že
sme mohli svojím malým dielom prispieť k tejto
akcií a to bezplatným zapožičaním kultúrneho
domu a zariadenia, finančnou čiastkou 300 €.
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Čo všetko plánujeme v roku 2017
Aktivity obce:
Zabezpečovanie
chodu
dediny
spočíva
v desiatkach, niekedy až stovkách malých, často
neplánovaných, ale i bežných aktivitách
a činnostiach. Z tých plánovaných by sme chceli
zrealizovať tento rok tieto:
Chodníky v dedine
Od súpisného čísla 1 po súpisné číslo 31 (dom
Prokopových – Ambrózky) je chodník veľmi rozbitý,
čo znemožňuje jeho bezproblémovú zimnú údržbu.
Za zlej viditeľnosti tam hrozí úraz z dôvodu jám.
Chceli by sme na tomto úseku položiť zámkovú
dlažbu, a tým vytvoriť jeden ucelený úsek od
Obecného úradu až po začiatok dediny. Taktiež
plánujeme lokálne opravy rozbitých úsekov
chodníkov, napríklad pred budovou obchodu
Jednota.
Cintorín
Na starom cintoríne chceme nahradiť vychodenú
trávnatú plochu chodníkom zo zámkovej dlažby.
Chodník v novom cintoríne už tiež vyžaduje
rekonštukciu. Pôvodný chodník bude zrejme
potrebné celý odstrániť a nahradiť chodníkom
zo zámkovej dlažby.
Plánujeme svojpomocne dotiahnuť vodu aj
do starej časti cintorína. Uľahčíme tým polievanie
hrobov v tomto úseku.
Je potrebné donatierať hrdzavý plot a tiež
zabezpečiť zatváranie celej tejto lokality. Okrem
toho je tu potrebné dorobiť časť oplotenia v mieste,
kde sa zbúrala márnica za kostolom a starou
častou cintorína.
Oprava stechy budovy na ihrisku
Pri realizácií revíznych správa sa zistilo, že do
budovy telovýchovnej jednoty zateká. Plánujeme
opravu strechy robiť tou isto technológiou ako sa
opravovali garáže na družstve, položením
hydroizolačnej vrstvy (FATRAFOL).
Výzvy
Tak ako po všetky roky, aj tento budeme sledovať
všetky možnosti na získanie finančných
prostriedkov. Budeme vyhodnocovať ich možné
aplikovanie na naše podmienky a do všetkých
relevantných sa zapojíme.
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Za
prioritu
pre
nadchádzajúce
obdobie
považujeme začatie výstavby kanalizácie s ČOV.
O dotáciu na tento účel sa budeme uchádzať aj
pre rok 2018. K žiadostiam o dotácie ale treba
poznamenať, že prídel dotácií nie je zákonné právo
obce. Úspešnosť pri žiadaní o dotáciu je možné
prirovnať k lotérii
Už teraz vieme, že v roku 2017 sa zapojíme
do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy
na podporu vidieka pre rok 2017 - Oblasť podpory
OBNOVA OBCÍ - Opatrenie REKONŠTRUKCIA,
REVITALIZÁCIA
A MODERNIZÁCIA
VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV OBCÍ. Možná
výška
dotácie
je
5 000 – 20 000
eur.
Spolufinancovanie obce je 10 % zo schválenej
sumy. Celková výška financií vyčlenených
na podporu rozvoja vidieka v rámci tejto výzvy je
349 440 eur.
Po hľadaní vhodných lokalít v Perneku poslanci
obecného zastupiteľstva hlasovaním rozhodli, že
sa pokúsime túto dotáciu využiť na revitalizáciu
areálu „drevenice“.
Plánované podujatia tento rok
Február

Školský ples, 18. 2. 2017 – organizuje
Rada školy pri ZŠ a rodičia
Privítanie novonarodených detí

Marec
Čistý chotár
Odomykanie studničiek
Apríl

Máj

Stavanie mája - organizuje Dobrovoľný
hasičský zbor a obec
Vatra - organizuje Dobrovoľný hasičský
zbor
Deň matiek

Jún

Pernecký permoník – Deň detí

September Gulášmajster spod Heštúna
Hodová zábava
November
Posedenie dôchodcov
December Mikuláš

Veríme, že v priebehu roka pribudnú k týmto
akciám aj ďalšie.
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Všeobecné informácie
V oblasti nakladania s odpadmi nás od roku 2017
čakajú viaceré významné zmeny.
Zber zmesového komunálneho odpadu bude
vykonávať spoločnosť TEKOS Malacky, ktorá vo
verejnej obchodnej súťaži ponúkla najlepšie
podmienky. Obec Pernek zavádza tzv. plombový
systém, ktorý by mal znamenať úsporu peňazí pre
obec samotnú ale aj pre občanov. Hlavnou
myšlienkou tohto systému je motivovať občanov
aby čo najviac odpadu vyseparovali a aby obec
a občania platili len za skutočne vyvezený
zmesový komunálny odpad.
Úspech tohto
systému bude do značnej miery závisieť na
prístupe
občanov.
Veľkým
rizikom
jeho
stroskotania môžu byť množiace sa čierne skládky.
Preto chceme aj touto cestou apelovať na
občanov, aby sa nebáli pôvodcov čiernych skládok
oznamovať. Obec Pernek bude k nim pristupovať
v zmysle zákona a takúto činnosť sankcionovať.
Pokuty za takúto činnosť boli uložené aj v roku
2016. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že
niektoré typy vývozov boli dotované obcou, čo sme
sa v novom návrhu poplatkov snažili odstrániť. Po
novom budú poplatky závisieť len od veľkosti
nádoby a počtu skutočne vykonaných vývozov.
Prvý vývoz zmesového komunálneho odpadu
(10.1.2017) bude prebiehať po starom. Plomby
budú distribuované pred druhým vývozom
(24.1.2017) priamo do domov. Pri tejto distribúcii
zároveň dostanete podrobnejšie informácie.
V čom teda bude tá úspora pre občana a obec?
Každý občan, podľa objemu popolnice, na rok
2017 zaplatí príslušný poplatok a dostane 26
plomb (to je počet vývozov). Pred vývozom
popolnice na ňu pripevní plombu. Ak nemá plnú
popolnicu nemusí ju dávať vyvážať každé dva
týždne a tým ušetrí plombu. Ušetrené plomby
z roku 2017 si prenesie do roku 2018 a tam si už
kúpi menší počet plomb, alebo len toľko koľko bude
skutočne na ten rok potrebovať. Ak však zistíme
zvýšený počet čiernych skládok v obci, tak budeme
nútení sa vrátiť k súčasnému spôsobu platieb za
vývoz odpadu. Po roku urobíme vyhodnotenie
a veríme, že sa nebudeme musieť vracať späť.
Tak isto aj zber vytriedených zložiek
komunálneho odpadu (plasty, drobný kovový
odpad, hliníkové plechovky, tetrapaky, papier,
sklo) bude vykonávať spoločnosť TEKOS. V tejto
súvislosti je azda najvýznamnejším posunom
skutočnosť, že náklady na zber týchto zložiek
odpadu nebude znášať obec ani občania, ale
výrobcovia prostredníctvom tzv. Organizácie
zodpovednosti výrobcov (OZV).
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Audit hrobových miest
Už niekoľko rokov obec rieši dilemu pri
problematike už pomerne stiesneného priestoru
posledného odpočinoku s otázkou jeho rozšírenia.
Najlogickejšie riešenie sa ponúkalo odkúpiť časť
farskej záhrady, a tam vytvoriť ako nové hrobové
miesta, tak aj urnovú časť. Keďže však ide o veľmi
vysokú finančnú investíciu, rozhodli sme sa
v prvom kroku vykonať veľké upratovanie
neplatičov a fyzický audit obsadenosti cintorína.
Pracovná skupina s metrom v ruke fyzicky prešla
celý cintorín a zistila, že obec má k dispozícií 39
jednohrobov a 41 urnových miest. Aj touto formou
chceme požiadať všetkých občanov, ktorí si síce
platia hrobové miesto, ale neudržiavajú ho,
a možno by ho už radi ponúkli niekomu inému, aby
túto skutočnosť ohlásili na Obecnom úrade.
Taktiež vás chceme informovať, že rodina, ktorá
nevlastní v súčasnosti hrobové miesto na našom
cintoríne, je vhodné, aby pri úmrtní jedného
z manželov využila jednohrob formou podkopania.
Nový pernecký web
Skoro sa tomu nedá ani veriť, ale naša obecná
webová stránka má už takmer 11 rokov. Za ten čas
poskytla informácie tisícom návštevníkov, ale
stihla už aj technicky zostarnúť. Dnes sa bežne na
stránky pozerá pomocou tabletov či telefónov.
Naša stránka toto už nezvláda. Z tohto dôvodu už
nejakú dobu pracujeme na novom dizajne.
Aj touto formou chceme poďakovať Tomášovi
Salamonovi (synovi Zoltána Salamona), ktorý nám
bol ochotný bezplatne vytvoriť nový veľmi
prehľadný design na novú stránku. Mysleli sme, že
začiatkom roka vás pozveme na novú obecnú
stránku, ale práce sa nám z určitých dôvodov
natiahli. V tomto okamihu radšej napíšeme, že to
bude určite v priebehu roka 2017 .
Rozkopávka verejných komunikácií – treba
súhlas z OU a mať povolenie
Chodiac po Perneku sme si uvedomili, že viacerí
naši spoluobčania nemajú informáciu o tom, že na
rozkopávku verejných komunikácií je vždy
potrebný súhlas Obecného úradu a povolenie
správcu komunikácie. V našej obci sú cesty II.
triedy, ktoré spravujú Regionálne cesty Bratislava
a miestne komunikácie, ktoré spravuje Obec
Pernek.
Chceme vás upozorniť, že od týchto inštitúcií musí
mať žiadateľ povolenie na rozkopávku. Treba si
tiež uvedomiť, že podmienkou každej rozkopávky
je dať dotknutý úsek vždy do pôvodného stavu, bez
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nutnosti ďalších dodatočných zásahov majiteľa
komunikácie.
Voľby v roku 2017
Na jeseň 2017 sa budú konať voľby do Vyšších
územných celkov. Niektoré z politických strán už
predstavili svojich kandidátov, čím vlastne
odštartovali predvolebnú kampaň.
Do parlamentu sa dostal návrh zákona, podľa
ktorého by mali byť tieto voľby jednokolové.
Navrhovatelia to zdôvodňujú možnosťou úspory
financií. Uvidíme, ako to celé dopadne a či
pôjdeme k volebným urnám len raz alebo, ako pri
doterajších župných voľbách, dva razy.

Čo nové mimo Obecného úradu
Život základnej a materskej školy v roku 2016
Rok 2016 bol pre naše zariadenie, ako to už
v živote býva, naplnený radosťami, no i menej
potešujúcimi udalosťami.

Potešili nás veľmi dobré výchovno-vyučovacie
výsledky našich detí v MŠ aj žiakov ZŠ, zakúpenie
interaktívnych tabúľ do obidvoch tried základnej
školy, pekné podujatia školy, na ktorých sa
zúčastnili deti spoločne so svojimi rodičmi –
školské
besiedky,
Fašiangový
karneval,
Svetielkový pochod, Šarkaniáda - a darili sa nám
usporiadať i mimoškolské aktivity v škole : pozývali
sme k nám divadelných i hudobných umelcov,
oslávili sme MDD, absolvovali sme školu v prírode,
piekli a ozdobovali sme medovníčky, privítali sme
Mikuláša.
Úspešne rozvíjame i projektové aktivity: škola je
zapojená do projektov Školské ovocie, Zbieram
baterky, Kozmix – brána do sveta digitálneho
vzdelávania.
Priebežne
revitalizujeme
a optimalizujeme z rozpočtu školy aj učebňu
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informatiky tak, aby spĺňala neustále sa zvyšujúce
nároky na digitálne vzdelávanie.
Rovnako nás v tomto roku tešila veľmi dobrá
spolupráca s vami, milí rodičia, pri pomáhajúcich
aktivitách, akými boli brigády v školskej záhrade pri
pokračujúcej
revitalizácii
detského
ihriska,
usporiadanie a účasť na školskom plese, pomoc
pri
zbere
papiera.
Naše
poďakovanie
za ústretovosť a pomoc patrí tiež obecnému
zastupiteľstvu OÚ Pernek, ktoré nám promptne
vychádzalo v ústrety vždy, keď sme to potrebovali.
V neposlednom rade naša vďaka patrí vám, vážení
občania a priatelia školy, pri zbere starého papiera
a darovaní 2 % dane.

To, čo nás všetkých počas tohto roka doslova
zarmútilo, bol odchod našej milej pani
vychovávateľky Bc. Moniky Prokopovej. Srdečne
jej ďakujeme za pôsobenie v našej škole, máme ju
naďalej v našich srdciach a želáme jej veľa
pekných chvíľ a pracovných úspechov na novom
pôsobisku.
Naša ŠKD však nezostala bez pedagóga,
od septembra 2016 v nej začala pôsobiť nová pani
vychovávateľka Mgr. Barbora Jungová. Dúfame,
že sa jej u nás bude páčiť a dobre dariť.

Verím, že i nasledujúci rok 2017 bude pre naše
zariadenie úspešný a ešte raz, v mene našich detí,
srdečne ďakujem vám všetkým, ktorí pomáhate
vytvárať dobré podmienky na ich vzdelávanie.
Mgr. Silvia Hricová

Hasiči
Naši hasiči majú každý rok pestrý kalendár aktivít
a nebolo tomu inak ani v roku 2016. Pripomeňme
si aspoň tie najvýznamnejšie.
Cvičenie v Rohožníku
Dňa 30. 4. 2016 sa naša hasičská jednotka
zúčastnila taktického cvičenia na drevosklade
v Rohožníku. Hlavným cieľom tohto cvičenia bolo
preveriť v praxi pripravenosť jednotiek, schopnosť
vykonávať záchranné práce, likvidáciu požiaru
v drevospracujúcich podnikoch a spoluprácu
pri diaľkovej doprave vody. Na cvičenie boli
vyslané obe naše
hasičské autá a 9
členov hasičského
zboru.
Spolu
s našimi hasičmi
sa na cvičnom
zásahu podieľalo
ďalších
7
dobrovoľných hasičských zborov okolitých obcí.
Spolu bolo nasadených 14 hasičských vozidiel .
Stavba mája
Po
návrate
z cvičenia sme
sa rovno pustili
do stavby mája.

Vatra po 10 rokoch znova na Skalke
Dňa 7. 5. 2016 uplynulo 71 rokov od ukončenia
druhej svetovej vojny. Túto významnú udalosť naši
hasiči
pripomenuli
položením
venca
k pomníku
padlých
a pálením
partizánskej
vatry.
PERNECKÝ SPRAVODAJ JANUÁR 2017
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Po desiatich rokoch sa vatra opäť konala na Nižnej
skalke, tí ktorí boli účastní si určite odniesli
nezabudnuteľné zážitky. Stretnutie zaznamenalo
rekordnú návštevnosť. Obyvatelia ulice pod
Skalkou hovorili, že od neskorého popoludnia
do pol noci prúdili ich ulicou zástupy ľudí. Veríme,
že s touto tradíciou budú hasiči pokračovať
naďalej.

v kalendári aktivít našich hasičov. Žiaľ tohto roku
sa nepodarilo nadviazať na minuloročný úspech
z dôvodu chyby na náradí.
Vrabce čvirikali, že v septembri 2017 sa chystá
do Malinova aj „old boys“ zostava, teda chlapi
vo veku 50 rokov a viac, ukázať svoje umenie.
Hasičom držíme palce a tešíme sa z reprezentácie
našej obce.

Pohár v studienke
V zimnom období „mladí, zapálení“ hasiči
nezaháľali a svojpomocne si postavili súťažnú
hasičskú striekačku s výkonnejším motorom
a čerpadlom. Svoje úsilie zužitkovali na okresnej
súťaži dňa 4. 6. 2016 v Studienke. Z 13 mužstiev
Malackého okresu skončili na 3. mieste. Potom
rovno zo súťaže zavítali do sádku, kde prebiehal
Deň detí. Tu predviedli našim najmenším ukážku
požiarneho útoku .

Ak by sa podarilo vybaviť financie chceli by sme
v blízkej budúcnosti zrekonštruovať hasičskú
zbrojnicu. Cieľom rekonštrukcie by bolo vytvoriť
garáž pre dve hasičské vozidlá a ostatnú požiarnu
techniku. Nad garážami vybudovať zasadačku
a sociálne priestory (WC a sprcha). Súčasťou
rekonštrukcie by bola aj prístavba veže za účelom
vytvorenia
skladových
priestorov
a miesta
na vertikálne sušenie hadíc.
Ing. Miroslav Bokes

Podmurovanie strechy na kostole
Dňa 16. 7. 2016 hasiči pomohli dokončiť
domurovanie fajermúra na povale kostola, čím
svojou prácou prispeli k zamedzeniu zatekania do
kostola. To nastávalo v zimných mesiacoch, keď
navialo sneh pod zrekonštruovanú strechu, ktorá je
posadená o trochu vyššie, ako bola pôvodná
strecha.
Všetkým
zúčastneným
srdečne
ďakujeme.
Súťaž s historickou technikou
Každým rokom začiatkom septembra sa v obci
Malinovo konajú obecné slávnosti. Čo je ale
z hasičského pohľadu podstatné, súčasťou týchto
slávností je aj súťaž hasičských družstiev
s historickými hasičskými striekačkami PPS8.
Keďže náš dobrovoľný zbor má aj takúto
striekačku, termín slávností v Malinove sa ukotvil
PERNECKÝ SPRAVODAJ JANUÁR 2017

Pernecké pozemkové spoločenstvo
Dňa 10. augusta roku 2016 bolo do registra
pozemkových spoločenstiev Okresného úradu
Malacky
zapísané
Pernecké
pozemkové
spoločenstvo. Týmto dňom bol zavŕšený dvojročný
proces výmeny názorov, rokovaní, prípravy
dokumentov a schôdzovania. Výsledkom tohto
snaženia bola zhoda predstáv skupín vlastníkov
a správcu bývalých urbárskych pozemkov v obci
Pernek o znovuzaloženom spoločenstve.
Členmi
tohto spoločenstva
sú
podieloví
spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti, tzv.
podielnici. Spoločná nehnuteľnosť v katastrálnom
území
Pernek
v súčasnosti
pozostáva
z pozemkov spoločného lesa a spoločného
pasienka
bývalých
urbarialistov
a želiarov
v Perneku. Jej celková výmera, ktorá nemusí byť
definitívna, je 135 hektárov. Ak sa podarí dotiahnuť
do úspešného právoplatného konca uplatnenie
reštitučných nárokov z roku 1992, môže byť
výmera spoločnej nehnuteľnosti väčšia ako 210
hektárov.
Ako z vyššie uvedeného textu vyplýva, súčasné
spoločenstvo nie je zďaleka prvým spoločenstvom
podielnikov v Perneku. Historicky pôvodný počet
členov perneckého urbariátu bol 451 osôb, výlučne
z Perneka, a ich podiely na urbári boli rovnaké. Ale
napriek
tomu,
že
išlo
o pozemky
vo vlastníctve kolektívu osôb, pôvodné urbariáty
na Slovensku zanikli z dôvodu kolektivizácie.
Spoločenské a politické zmeny po roku 1989
umožnili obnovu spoločenstiev podielnikov, čo sa
uskutočnilo aj v Perneku. Časom sa zmenili formy
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spoločenstiev, zmenili sa aj generácie podielnikov.
Pôvodných urbárnikov nahradili ich dediči alebo
kupci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Počet
podielnikov, ktorí bývali v Perneku, postupne
klesal, ale aj tak to zostala najpočetnejšia skupina
spoluvlastníkov.
Zmenil sa aj spôsob využitia urbárskych
pozemkov. Z lesov, ktoré boli zdrojom paliva pre
Pernečanov, a z pasienkov, na ktorých sa pásli
domáce zvieratá, sa stal majetok, s ktorým
spoločenstvo hospodárilo.
Práve
dôvody
súvisiace
s hospodárením
spoločenstiev viedli k nutnosti transformovať
spoločenstvá podľa ustanovení zákona č. 97/2013
Z. z. Predchádzajúce Urbárske a pasienkové
pozemkové spoločenstvo v Perneku sa novým
podmienkam neprispôsobilo a bolo zrušené
zo zákona v roku 2014.
Ostatným v poradí perneckých urbariátov sa teda
stalo
Pernecké
pozemkové
spoločenstvo
so sídlom v Perneku. Aký je jeho stav a štruktúra
členstva a ako môže prinášať aspoň drobný profit
podielnikom?
Do dnešného dňa narástol počet podielnikov
na viac ako 600 fyzických a právnických osôb,
ktorých podiely sú rôzne, v istých prípadoch až
10 000-násobne. Približne polovica evidovaných
podielnikov sú nezistení vlastníci a ich podiely
v celkovom tretinovom pomere spravuje Slovenský
pozemkový fond.
Z hľadiska rozhodovania a podielu na zisku je
jediným kritériom pomer vyplývajúci z celkového
podielu spoluvlastníka na spoločnej nehnuteľnosti.
Z tohto pohľadu je významným podielnikom
bratislavská akciová spoločnosť URBICOM, ktorá
v období rokov 2005-2008 kúpila podiely
na
spoločnej
nehnuteľnosti
od
časti
spoluvlastníkov. Súčasné rozhodovacie právomoci
spoločnosti URBICOM sa dajú zjednodušene
vyjadriť pravidlom: Aj keď URBICOM sám
nerozhodne o ničom, bez URBICOMU sa
nerozhodne nič. Z toho vyplýva, že hlavnými
princípmi pri rozhodovaní o spoločenstve a pri jeho
riadení musia byť: spolupráca, vzájomný rešpekt
a korektné vzťahy. Rád konštatujem, že vo výbore
spoločenstva to takto funguje.
K samotnému výboru spoločenstva iba stručne v súčasnosti
je
tvorený
iba
nominantmi
právnických osôb, ktoré sú podielnikmi. Je to
spomínaná
spoločnosť
URBICOM,
ďalej
spoločnosť
AGROPARTNER
z Plaveckého
Podhradia a Obec Pernek. Jediným „riadnym“
Pernečanom vo výbore je poslanec obecného
zastupiteľstva Ing. Martin Ledník. Spolu s ním
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nominovala Obec Pernek do úspešných volieb aj
mňa.
Súčasné Pernecké pozemkové spoločenstvo,
založené podľa zákona č. 97/2013 Z. z., je aj podľa
Obchodného
zákonníka
podnikateľským
subjektom.
Hlavnou
formou
hospodárenia
spoločenstva bude prenájom pozemkov tvoriacich
spoločnú
nehnuteľnosť
pre
účely
poľnohospodárskej
prvovýroby,
pre
účely
hospodárenia v lesoch a pre iné účely. Pokým
podielnici nerozhodnú aj o iných, možnože
ziskovejších, formách hospodárenia. Veľké výzvy
pre životaschopnosť spoločenstva nás čakajú už
v roku 2017. Je ich toľko, že by na ne nestačili ani
dva-tri takéto príspevky, ale podielnici sa o nich
včas dozvedia.
Je praktický isté, že aj medzi čitateľmi tohto
vydania Perneckého spravodaja sa nájdu
podielnici spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom
území Pernek. Títo sú členmi Perneckého
pozemkového spoločenstva. Verím, že sa spolu
stretneme na výročnom zhromaždení, ktoré je
naplánované na deň 5. 3. 2017.
Viac sa o činnosti spoločenstva a o členoch jeho
orgánov čoskoro dozviete na www.perneckeps.sk.
Ing. Vladimír Chaloupka

Tanečná skupina FlashTaps Cloggers
Naša tanečná skupina sa začala venovať
stepovému tancu cloggingu v decembri 2012.
Za štyri roky nášho pôsobenia sa v skupine
vystriedalo
okolo
dvadsiatky
tanečníkov.
V súčasnosti našu skupinu tvoria štyria dospelí
a sedem detí.

V roku 2016 sme vystupovali na podujatiach v obci
– Deň matiek, Posedenie pre dôchodcov,
Gulášmajster
spod
Heštúna,
Adventné
popoludnie. Obec Pernek sme reprezentovali na
Festivale MAS Podhoran v Prietrži, Cyrilometodských
dňoch
v Plaveckom
Mikuláši,
Gajarskom jarmoku.
Monika Ledníková
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Spoločenská kronika

Jubilanti roku 2017

Rok 2016:
Narodili sa :
Andrej Višňovský
Lívia Senderáková
Hugo Bielik
Tatiana Mikovčáková
Milan Hrstka
Eliška Babničová
Vanesa Prelovská
Kristína Pallová
Dorota Klobušická
Kristián Václavík
Elizabeth Vajová
Opustili nás :
Mária Hyková
Ladislav Šmida
Zdenka Véghová
Emil Halinár
Mária Mackovičová
Ján Šimuna
Anna Šimunová
Peter Pivonka
Ján Kolářik
Uzatvorili manželstvo :
Ján Mikovčák, Ľubica Geclerová
Alexander Klobušický, Adriana Jánošová
Lukáš Láni, Miroslava Valičková

Najstarší občania:
Žena: Juliana Sedláčeková, 93 rokov
(zomrela 1.1.2017)
Mária Zaičková, 90 r. (Na barinách)
Muž: Martin Zaiček, 89 r.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2016 : 856

Naši neplatiči
Je smutné, že sme museli do nášho Spravodaja
zaradiť aj túto rubriku. Ale neplatiť nie je
správne.Keď má niekto odvahu robiť to, tak musí
mať odvahu čeliť aj tomu, že toto je vec verejná.
Začiatkom roka 2016 bol zoznam neplatičov oveľa
dlhší. Môžeme však skonštatovať, že mnohí
pochopili, že byť občanom neznamená mať len
práva ale aj povinnosti. Veľká skupina zo zoznamu
si celý dlh splatila alebo si požiadala a dohodla
splátkový kalendár, keďže si svoje povinnosti
napokon splnili alebo ich splnenie postupne riešia,
do zoznamu neplatičov viac nepatria.
Uvádzame neplatičov poplatkov za zber a
zneškodnenie kom. odpadu nad 165 eur, ktorí
majú možnosť svoje záväzky riešiť podobným
spôsobom ako je uvedené vyššie. V opačnom
prípade bude obec nútená túto záležitosť riešiť
zákonným prostriedkami.

Pavol Oravec
Ľuboš Szalay
František Poncer ml.
Dáša Galbová
Jaroslav Galba
Alojz Szalay
Ladislav Poncer

239,66
711,97
751,97
657,10
452,55
635,79
245,27
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