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Zápisnica z riadneho  zasadnutia OZ,  konaného dňa  26.júna 2017   

o 18 30hod. v zasadačke Obecného úradu Pernek  
 

 

 

Program :        

    
1. Zahájenie, voľba pracovných komisií zasadnutia 

 

2. Kontrola plnenia uznesení OZ 

 

3. Schválenie  VZN obce Pernek č.3 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce 

 

4. Schválenie záverečného účtu obce 

 

5. Audit za rok 2016 

 

6. Výročná správa rady školy za rok 2016 

 

7. Rôzne 

 

8. Diskusia 

 

9. Schválenie uznesení OZ 

 

10. Ukončenie zasadnutia 

 

 

 

 

Prítomní :  František Bokes – starosta 

  Ing.Martin Ledník  

  Oľga Čerňanská- ospravedlnila sa 

  Ing.Zoltán Bohuš 

  Ing. Vratko Piruš ( prítomný od bodu č.6) 

  Stanislav Valko  

                      Anton Gecler  

                      Stanislav Šimuna 

                       

   

Prítomní hostia podľa priloženej prezenčnej listiny. 
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K bodu 1/  -  Zahájenie, voľba pracovných komisií zasadnutia 

 

           Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil  starosta František Bokes, privítal 

prítomných, skonštatoval, že OZ je uznášania schopné.Starosta  oboznámil prítomných 

s programom a privítal aj prítomných hostí. Boli navrhnuté a schválené pracovné 

komisie zasadnutia: 

 

zapisovateľ: Dana Mičeková 

 

overovatelia zápisnice: Anton Gecler, Ing. Zoltán Bohuš 

 

návrhová komisia: Ing. Martin Ledník, Stanislav Valko, Stanislav Šimuna 
Hlasovanie : 

Za :  5        Proti : 0  Zdržal sa : 0         Nehlasoval :0  

 

 

 

K bodu 2/ - Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva 
 

        Uznesenia Obecného zastupiteľstva sa plnia priebežne, respektíve sú splnené, 

nie sú splnené úlohy z predchádzajúcich zasadnutí, ktoré nie sú formulované ako 

uznesenia 

Kontrolórka obce Ing. Zuzana Zajíčková predložila tabuľku plnenia uznesení a úloh, 

ktorá je prílohou zápisnice. 
 

 

 

K bodu 3/ Schválenie VZN č.3 obce č.3 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Perneku po upravení VZN č.3 o poskytovaní dotácie 

z rozpočtu obce  -  článku 4. Schvaľovanie dotácii. Po upozornení Ing. Zajíčkovej 

bude doplnená možnosť aj podávať žiadosti elektronicky. 

Článok 4 

Schvaľovanie dotácií. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce prerokúva 

a schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.Žiadosti je možné podávať aj elektronicky. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.3 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 
Hlasovanie : 

Za :  5        Proti : 0  Zdržal sa : 0         Nehlasoval :0  
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K bodu 4/ -  Schválenie  záverečného účtu obce Pernek 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Záverečný účet obce  a celoročné hospodárenie bez 

výhrad 

 
Hlasovanie : 

Za :    5      Proti : 0  Zdržal sa : 0         Nehlasoval : 0 

 

 

K bodu 5/ -  Audit za rok 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016. 

 

K bodu 6/ -  Schválenie  použitia prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu 

 

OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 5180,16 €. 
Prebytok rozpočtu v sume 5180,16 €  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

-  tvorbu rezervného fondu              5180,16  €  

 

Zostatok  finančných operácií v sume 0 € bol v roku 2016 krytý prebytkom bežného 

rozpočtu: 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 

2016 vo výške 5180,16 €.  

 

 

 
Hlasovanie : 

Za :   6       Proti : 0  Zdržal sa : 0         Nehlasoval : 0 

 

 

K bodu 7 -  Výročná správa Rady školy pri ZŠ  pre 1.-4.ročník s MŠ  za rok 2016 

 

Starosta František Bokes predniesol správu od predsedkyne rady školy Mgr. Tatiany 

Išpoldovej, oboznámil prítomných o jej znení 

- Po splnení všetkých podmienok a ukončení výberového konania rada školy 

navrhla zriaďovateľovi vymenovať do funkcie riaditeľky Mgr. Silviu Hricovú  

 

- aj v tomto roku si rada školy za prvoradé určila presadzovanie verejných 

záujmov a ich zosúladenie so záujmami rodičov, pedagogických pracovníkov aj 

nepedagogických pracovníkov školy vo všetkých oblastiach výchovy  

a vzdelávania 

-  
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- ocenili prácu s organizovaním 8.školského plesu, výťažok bude použitý 

v prospech celého školského zariadenia 

- vyzdvihli spoluprácu s obcou , OZ, so starostom Františkom Bokesom, DHZ 

Pernek, Občianskym združením PTK 

- poďakovali všetkým členom rady školy 

 

 

Rôzne 

 

 

7/1-  Nájom pozemkov -poľnohospodárska pôda spoločnosti PAS  

 

Starosta obce informoval prítomných zastupiteľov obce o ponuke spolčnosti PAS  

na uzatvorenie zmluvy o prenájme poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce na 

dobu 10 rokov ( jedná sa o 7,9985 ha ) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  prenájmom 

poľnohospodárskej pôdy Perneckej agrárnej spoločnosti spol.s.r.o. vo výmere 7,9985  

ha na dobu  10 rokov podľa podmienok uvedených v nájomnej zmluve č.2016/10/131. 

. 
Hlasovanie : 

Za :   6       Proti : 0  Zdržal sa : 0         Nehlasoval : 0 

 

 

 

7/2 - Žiadosť o záväzné stanovisko obce k stavbe  - Ing. Veselá  

 

Obecné zastupiteľstvo nemá námietky k stavbe montovaného rodinného domu  

žiadateľa Ing. Evy Veselej na parc.č.295, v k.ú.Pernek 

 

 

7/3 – Žiadosť o záväzné stanovisko k stavbe – MUDr.Urban 

 

Obecné zastupiteľstvo nemá námietky k stavbe rodinného domu zrubu žiadateľa  

MUDr. Júliusa Urbana na parc.č.461 v k.ú. Penek , nakoľko sa jedná o pozemok 

v ulici  

na Zámčisko , za podmienky nazaťažovať komunikáciu ťažkou mechanizáciou. 

 

 

7/4 – Žiadosť o premeranie hraníc pozemku a námietka zaujatosti – Jozef Junas 

 

Starosta obce informoval prítomných o predmetnej žiadosti o premeranie šírky cesty, 

ktorá vedie do mlyna parc.č.318,317/1,317/2.Pán Junás sa zaviazal spolupodielať 

polovicou nákladov spojených s premeraním cesty.Táto suma mu bude daná na 

úhradu.Žiadosť bola posunutá  na preverenie na katastrálny odbor Malacky. Dňa 

20.06.2017 bolo vykonané vytyčovanie dotknutého pozemku geodetkou Janou 

Pálkovou, načo p. Junas podal námietku zaujatosti nakoľko už vytyčovala dotknutý 

pozemok na objednávku jednej z dotknutých stránok a vytyčovania sa nezúčastnil. 
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7/5 – Informácia preteky „Slovakia – Baba 08.-09.07.2017 

 

Automotoklub SLOVAKIA BABA, s.r.o. oznámil , že v dňoch 08-09.07.2017 

sa bude konať motoristické podujatie . V uvedných dňoch v čase od 07. -19.00 hod. 

bude cesta II/503 a II/501 úplne uzavretá. 

 

7/6– Žiadosť o uvoľnenie finančných prostriedkov – p. Maříková 

 

Starosta František Bokes informoval o žiadosti pani Maříkovej, ktorá chce peniaze, 

ktoré nevie zdokladovať a ktoré jej údajne pred 20-30 rokmi šetrila matka. 

 

7/7 – Oddelenie spoločnej nehnuteľnosti – cesta na Vinohrádky a Zámčisko 

 

Uvedené cesty vedú po súkromných pozemkoch , urbárskych pozemkoch, jedná sa 

o cestu k vodojemu na Vinohrádkach a na Zámčisku. Prebiehajú jednania o výtýčení 

a zakreslení uvedených ciest. 

 

 

K bodu 8 -  Diskusia 

 

8/1 – Oprava chodníkov - dolný koniec 

 

Poslanci sa vyjadrili k spôsobu opravy . Po vypracovaní a porovnaní cenových ponúk 

na varianty betón, asfalt sa vyberie alternaíva opravy. 

 

 

8/2 – Výmena dverí na KD a oprava dlažby 

 

Starosta obce oboznámil prítomných , že prebehlo zameranie na výmenu dverí 

a následne bude urobená oprava resp.výmena popraskanej dlažby. 

 

 

8/3 – Žiadosť o výmenu koberca za podlahovú krytinu a vymaľovanie kancelárií 

 

Pracovníčky obecného úradu Pernek požiadali obecné zastupiteľstvo o súhlas  

na výmenu kobercov nakoľko sa nedajú už ani vyčistiť. 

 

 

8/4 – Kúpa garáže v objekte PD  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie garáže v objekte PD Pernek za cenu 

 1.500 ,-€ 

 

 
Hlasovanie : 

Za :   6       Proti : 0  Zdržal sa : 0         Nehlasoval : 0 
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8/5 – Chodníky na cintoríne 

 

Obecné zastupiteľstvo shvaľuje  po predložení cenových ponúk vybudovanie chodníka  

v starej časti cintorína. 

 
Hlasovanie : 

Za :   6       Proti : 0  Zdržal sa : 0         Nehlasoval : 0 

 

 

8/6 – Informácia o výroči futbalu v Perneku 

 

K futbalovej udalosti bude potrebná spolupráca obce. Zatiaľ neboli dohodnuté  

podmienky o konkrétnej podobe spolupráce. Na ihrisku boli vymenené lavičky. 

 

 

8/7– Výpoveď nájomnej zmluvy v objekte drevenica 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výpoveď nájomnej zmluvy v obejekte drevenica 

p.Branislavovi Prokopovi 

 
Hlasovanie : 

Za :   6       Proti : 0  Zdržal sa : 0         Nehlasoval : 0 

 

8/8 Schválenie VZN – o vyhradení miesta  a plochy pre volebné plagáty v čase 

volebnej kampane 

Obecné zastupiteľstvo v Perneku sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 26.06.2017, 

uznesením č.16/17 a toto VZN nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN obce zo dňa 25.03.2009 

o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej 

kampane. 
Hlasovanie : 

Za :   6       Proti : 0  Zdržal sa : 0         Nehlasoval : 0 

 

 

K bodu 9-  Schválenie uznesení 

Uznesenia sa schvaľovali postupne ako sa čítali. 

 

 

K bodu 10 -  Ukončenie zasadnutia 

Na záver sa starosta p. Bokes poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil 

 
                                                                             

V Perneku dňa : 26.06..2017 

 
 

Overovatelia zápisnice :      .........................................      ................................. 

                                                       Anton Gecler                           Zoltan Bohuš 
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               Uznesenia zo zasadnutia OZ, konaného dňa 26. júna 2017   

                                    o 18:30 hod. v zasadačke OcÚ. 
 

 

              Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo tieto uznesenia :   

 

                                                     Uznesenie OZ č.7/17 

 

 

        Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení OZ prednesenú 

starostom Františkom Bokesom, v ktorej konštatuje, že uznesenia OZ sa plnia 

priebežne resp. sú splnené.  

 

 

 

 

 Uznesenie OZ č. 8/17    

 

          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Pernek č.3 o poskytovaní dotácie  

 

z rozpočtu obce.                                                   

                                                  

 

                                                   Uznesenie OZ č. 9/17 

    

        

          Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016. 

 

 

                         

 

                                                 Uznesenie OZ č. 10/17    

 

         Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie  

 

bez výhrad 
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                                                Uznesenie OZ č. 11/17 

 

         Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 

na tvorbu rezervného fondu vo výške 5180,16 € 

 
Prebytok rozpočtu v sume 5180,16 €  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

-  tvorbu rezervného fondu              5180,16  €  

 

Zostatok  finančných operácií v sume 0 € bol v roku 2016 krytý prebytkom bežného 

rozpočtu: 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 

2016 vo výške 5180,16 €.  

 

 

                                                     Uznesenie OZ č. 12/17 

 

         Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  prenájmom poľnohospodárskej pôdy 

spoločnosti PAS s.r.o. vo výmere 7,9985 ha za podmienok uvedených v nájomnej 

zmluve  č.2016/10/131 na dobu 10 rokov. 

 

 

                                                 Uznesenie OZ č. 13/17 

 

             Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výpoveď nájomnbej zmluvy v drevenici  

p. Branislavovi Prokopovi ku dňu 30.06.2017. 

 

 

                                               Uznesenie OZ č. 14/17 

 

 

            Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie garáže v objekte PD Pernek za 

sumu 1.500 ,- 

                                              

                                           Uznesenie OZ č. 15/17 

 

               Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vybudovanie chodníkov v starej časti  

cintorína po predložení cenových ponúk. 

 

 

                                              Uznesenie OZ č.16/17 

 

         Obecné zastupiteľstvo schvaľujeVZN o vyhradení miesta a plochy pre volebné 

plagáty v čase volebnej kampane dňom 26.06.2017 . Nadobudnutím účinnosti  tohto 

nariadenia sa ruší VZN o vyhradení miesta pre volebné plagáty zo dňa 25.03.2009 

                                        

 

  V Perneku 26.06.2017                          


