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Zápisnica z riadneho  zasadnutia OZ,  konaného dňa  05.septembra 2016   

o 18 
00

hod. v zasadačke Obecného úradu Pernek  
 

 

Program :           
 

1. Zahájenie, voľba pracovných komisií zasadnutia 

 

2. Kontrola plnenia uznesení OZ 

 

3. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Pernek. 

 

4. Žiadosti, oznámenia, ohlásenia : 

4/1 – Žiadosť o záväzné stanovisko obce, novostavba rod.domu ; Mgr.Milan 

Vanga 

        (pozemok p.č.131/3 – od p.Čermáka) 

4/2 –  Žiadosť o dodatočné vysporiadanie pozemku – Ing.Jozef Baculák 

4/3 -   Ohlásenie drobnej stavby – bazén -manželia Vinický 

4/4 –  Oznámenie – výmena strešnej krytiny MVDr.Dávid Daniel 

 

5. Rôzne : 

5/1 – Sanácia garáží v areáli Agropartnera 

5/2 – Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenie 

5/3 – Vypracovanie auditu verejného osvetlenia 

5/4 -  Opravy miestnych komunikácií 

 

6. Diskusia 

 

7. Schválenie uznesení OZ 

8. Ukončenie zasadnutia    

Prítomní :  František Bokes – starosta 

  Ing.Martin Ledník  

  Oľga Čerňanská 

  Ing.Zoltán Bohuš 

  Ing. Vratko Piruš  

  Stanislav Valko  

                      Anton Gecler 

                      Stanislav Šimuna 

                      Ing.Zuzana Zajíčková 

                      Anna Žáčková 

                      Dana Mičeková  

   

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, oboznámil prítomných 

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

komisie zasadnutia: 

 

zapisovateľ: Dana Mičeková 

 

overovatelia zápisnice: Oľga Čerňanská, Vratko Piruš, Ing. 

 

návrhová komisia: .Anton Gecler, Zoltán Bohuš, Ing., Stanislav Valko 

 
Hlasovanie : 

Za : 7            Proti : 0  Zdržal sa : 0         Nehlasoval : 0 

 

 

 

K bodu 2/ - Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva 
 

        Uznesenia Obecného zastupiteľstva sa plnia priebežne, respektíve sú splnené. 
č.uznesenia OZ 21/16 – prenájom pozemku Kordoš z 20.06.2016; pred podpisom zmluvy 

*** nie sú splnené, resp v štádiu rozpracovania sú úlohy OZ: 

- Opravy miestnych komunikácií – rieši sa 

- Rekonštrukcia domu smútku – čaká sa na vyhodnotenie žiadosti(ministerstvo 

Pôdohospodárstva)  

- Audit hrobových miest – splnené; viď.zápisnica bod 6/3 

- Projektová dokumentácia na rekoštrukciu požiarnej zbrojnice a oddyhcovéj zóny; 

nebolo zadané nakoľko realizácia takýchto projektov nebola resp. nie je zaradená 

medzi priority z pohľadu poskytovania dotácií. 

- Petícia „Zákaz hazardných hier“ – zatial sa nerieši, lebo okrem 30%  podpisov za 

zákaz, musia byť k dispozícií záznamy z polície, že dôsledlom existencie 

umiestnených automatov dochádza k porušovaniu verejného poriadku a pod. a tot 

nemáme k dispozicií. 
Poznámka: v prílohe prehľad plnenia uznesení a úloh zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

K bodu 3/ Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Pernek. 

 

Poslancom OZ bol doručený návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pernek. 

Návrh bude vyvesený k pripomienkovaniu a k nahliadnutiu na požiadanie v úradných  

hodinách obce Pernek a na web stránke obce  www.pernek.sk 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN o nakladaní s komunálnym 

odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pernek. 

K uvedenému bodu sa vyjadrili aj prítomní hostia a vyjadrili potrebu kúpiť fotopasce 

ako jednu z možností k zabezpečeniu nelegálneho vývozu odpadu  v katastri obce. 
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K bodu 4/ -  Žiadosti, oznámenia 

 

4/1 – Žiadosť o záväzné stanovisko obce – Mgr. Milan Vanga 

novostavba rod.na p.č. .132/1,132/2,132/3,132/4,300/8 v k.ú. Pernek. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záväzné stanovisko obce k novostavbe rodinného  

domu s dvojgarážou na parc.č.uvedených v žiadosti   od Mgr. Milana Vangu. 

 
Hlasovanie : 

Za :7              Proti : 0  Zdržal sa : 0           Nehlasoval : 0 

 

 

  
 

4/2 Žiadosť o dodatočné vysporiadanie pozemku : Ing. Jozef Baculák-  
 Ing. Jozef Baculák predložil žiadosť na vysporiadanie pozemku p.č.563. 

 Po obhliadke sa na pracovnej porade obecné zastupiteľstvo dohodlo o predaji 

 časti obecného pozemku par.č. 563 po vypracovaní nového  GP , kde sa určí hranica  

 predaja , počet m
2
. Cena za m

2 
bude 12,-€. Náklady na vyhotovenie GP, zmlúv, 

 a vkladu  do katastra hradí žiadateľ. 

 

      Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom obecného pozemku po vypracovaní GP, 

 cena za m
2
 bude 12,-€. 

 
   Hlasovanie : 

 

Za :7          Proti :0  Zdržal sa :0         Nehlasoval :0  

   

4/3 – Ohlásenie drobnej stavby- Jana,Jozef Vinický 

Ohlásenie drobnej stavby – bazén na pozemku parc.č 176/1 manželia Jana a Jozef 

Vinický. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ohlásenie drobnej stavby – bazéna po 

preriešení kam budú žiadatelia vypúšťať vodu z bazéna nakoľko rozmer je 

7,715x3,490x1,5 čo predstavuje objem vody 40,388 m
3
 resp. ako budú mať 

zabezpečené vypúšťanie. 

 

4/4 – Oznámenie – výmena strešnej krytiny – MVDr. David Daniel 

 

Oznámenie drobnej stavby – výmena strešnej krytiny na parc.č 62/1 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie MVDr. Dávida Daniela. 

 

 
Hlasovanie : 

Za :7    Proti : 0  Zdržal sa :0          Nehlasoval :0  

 

 

 



4 

 

 

 

5 -Rôzne 
 

 

5/1 Sanácia garáží v areáli spoločnosti Agropartner 
 

Obecné zastupiteľstvo sa na pracovnej porade  dohodlo o uskutočnení sanácie garáži 

v areáli spoločnosti Agropartner vo vlastníctve obce. S opravou sa čiastočne začalo 

robiť vykopaním vsakovacej jamy. Realizáciu sanácie bude robiť firma Murárstvo 

Hurban, ktorá bola vybraná po predložení ponúk aj iných firiem. 

 

5/2 Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia 

 

S vedomím obecného zastupiteľstva bola podpísaná zmluva so spoločnosťou DAQE 

s.r.o. na vyhotovenie projektovej dokumentácie  obnovy  trvalého dopravného 

značenia na miestnych komunikáciach v obci Pernek. 

 

 

5/3 – Vypracovanie auditu verejného osvetlenia 

 

S vedomím obecného zastupiteľstva kvôli špecifikácii výberu  spôsobu výmeny 

verejného osvelenia bola podpísaná zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie 

auditu verejného osvetlenia so spoločnosťou ECO- LOGIC PROJECTS s.r.o. 

 

5/4 – Opravy miestnych komunikácií 

 

OZ na pracovnej porade konanej dňa 10.08.2016 sa dohodlo na oprave miestnych 

komunikácií. 

Boli predložené ponuky od viacerých spoločností na opravu výtlkov a porúch  

na asflatových miestnych komunikáciách v obci Pernek. Po zhodnotení situácie 

obhliadkou sa komisia OZ dohodla na oprave najprv Kostolnej ulice , následne potom  

po predložení ponúk cesty na Zámčisko, nakoľko táto potrebuje rosiahlejšiu opravu . 

 

 

K bodu 6 -  Diskusia 

 

6/1 Mgr. Marian Beliansky – upozornenie na havarijný stav cesty smer Jablonové 

p. Marian Beliansky upozornil na prasklinu v ceste smerom na Jablonové. 

Starosta p. František Bokes o situácií informoval riaditeľa správy ciest. 

6/2 Lavičky do autobusových zástaviek  

p.Stanislav Valko poukázal na nutnosť dorobiť do autobusových zástaviek lavičky. 

6/3 Informácia o výsledku auditu cintorína  

Ing. Zuzana Zajíčková informovala o množstve hrobových miest a urnových miest. 

Pri zlúčení hrobových miest neznámych vlastníkov a voľných miest by sa dalo 

vytvoriť  

cca 39 hrobových miest a 40 urnových miest. 

6/4 Upozornenie vlastníka nehnuteľnosti _ Ing. Andreja Krídla 

 Poslanci OZ  hovorili o potrebe  upozorniť vlastníka nehnuteľnosti s.č. 296    

na zabezpečenie padajúcej strechy do dvora susednej nehnuteľnosti. 
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6/5 Žiadosť o príspevok od Perneckého občianskeho združenia  

p. Valentovičová informovala o žiadosti o poskytnutie priestorov a príspevku od obce 

na zabezpečenie Adventného popoludnia konaného dňa 17.12.23016 v KD Pernek. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s príspevkom 300,- a bezplatným poskytnutím sály 

a kuchyne KD Pernek. 

 

6/7 Súťaž vo varení guláša 

 Obec Pernek organizuje súťaž vo varení guláša : „Gulášmajster spod Heštúna“, ktorá  

sa uskutoční dňa 24.09.2016. Bližšie informácie sú zverejnené na web.stránke obce . 

 

K bodu 7 -  Schválenie uznesení 

Uznesenia sa schvaľovali postupne ako sa čítali. 

 

 

 

 

K bodu 8 -  Ukončenie zasadnutia 

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

 

 
 

                                                                             

V Perneku dňa : 05.09.2016   

 

 
 

 

Overovatelia zápisnice :      .........................................      ...........................................
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        Prijaté uznesenia zo zasadnutia OZ, konaného dňa 05.septembra 2016   

                                    o 18:00 hod. v zasadačke OcÚ. 
 

 

              Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo tieto uznesenia : 

 

 Uznesenie OZ č. 24/16 

 

 

          Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   správu o plnení uznesení Obecného 

zastupiteľstva prednesenú starostom Františkom Bokesom, v ktorej sa konštatuje, že 

uznesenia OZ sa plnia priebežne resp. sú splnené. 

 

 

                                                        Uznesenie OZ č. 25/16 

 

 

         Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN o nakladaní s komunálnym 

odpadom. 

 

 

 

                                                       Uznesenie OZ č. 26/16 

 

            Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním záväzného stanoviska k novostavbe 

rodinného domu a dvojgaráže pre Mgr.Milana Vanga na p.č.132/1,132/2,132/3,132/4,     

300/8. 

 

 
 

                                                         Uznesenie OZ č. 27/16 

 

       Obecné zastupiteľstvo k žiadosti Ing. Jozefa Baculáka o dodatočné vysporiadanie  

k pozemku parc.č.563 zaujalo toto stanovisko : OZ pred vyhotovením GP určí hranicu 
 

na odkúpenie pozemku a schvaľuje cenu za m
2
/ 12,-€. 
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                                                       Uznesenie OZ č. 28/16 

 

     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ohlásenie , resp.oznámemia drobnej 

stavby: 

1.) Ohlásenie drobnej stavby bazéna -  manželia Vinický – po objasnení spôsobu 

vypúšťania 

2.) Oznámenie -  výmena strešnej krytiny – MVDr.Dávid Daniel 

 

 

 

                                       Uznesenie OZ č. 29/16 

 

 

       Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu sanačných prác garáží vo vlastníctve  

obce Pernek v areáli spoločnosti Agropartner. Dodávateľom prác bude Murárstvo 

Hurban. 

 

                            

 

                                     Uznesenie OZ č. 30/16 
 
 

         Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zadanie vypracovania projektu dopravného 

značenia –miestne komunikácie.Z troch ponúk bola vybraná spločnosť DAQE s.r.o., 

Žilina. 

    

 

 

 

                                        Uznesenie OZ č. 31/16 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zadanie vypracovania auditu verejného 

osvetlenia. Z troch ponúk bola vybraná spoločnosť ECO – LOGIC PROJEKTS s.r.o. 

 

 

                                       

                                       Uznesenie OZ č. 32/16 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok k Adventnému popoludniu konanému 

dňa 17.12.2016 v KD v Perneku Perneckým občianskym združením sumu 300,-€. 

 

 

 

 

 V Perneku 05.09.2015                                

 

                                                        

 


