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Zápisnica z riadneho  zasadnutia OZ,  konaného dňa  12.decembra 2016   

o 18 
00

hod. v zasadačke Obecného úradu Pernek  
 

 

 

1. Program :    Zahájenie, voľba pracovných komisií zasadnutia 

 

2. Kontrola plnenia uznesení OZ 

 

3. Schválenie rozpočtu 

 

4. Schválenie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Pernek.     

 

5. Čerpanie rezervného fondu 

 

6. Žiadosti; ohlásenia; oznámenia; 

 

6/1- žiadosť aby sa nepredávala časť pozemku parc.č.598- cesta ;p.Begánová 

6/2 – Ing.Baculák ;predaj pozemku schválený dňa 05.09.2016 – Uzn.č.27/16   

6/3 – žiadosťo poskytnutie finančných prostriedkov;Rím.kat.cirkev Pernek 

6/4 – ohlásenie drobnej stavby -Ing. Martin Ledník 

6/5 – ohlásenie drobnej stavby – prístrešok;DILANOVO s.r.o.Pezinská Baba 

6/6 – žiadosť TJ o príspevok 

6/7 -žiadosť o príspevok- Flash Taps Cloggers 

 

7. Rôzne: 

7/1 – nákup nového traktora- leasing bez navýšenia ceny (70 splátok) 

7/2 – oprava strechy na dome smútku 

7/3- úprava garážovej brány na traktor ( zvýšenie a rozšírenie) 

7/4 – projekt „Oddychová zóna“ (drevenica) 

7/5 partner projektu Jablonové 

7/6 – e-dotácie – mandátna zmluva na realizáciu VO - kanalizácia 

            

8. Diskusia 

 

9. Schválenie uznesení OZ 

 

10. Ukončenie zasadnutia  
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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. 

 
 

 

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: Stanislav Valko, Anton Gecler 

 

návrhová komisia:Ing. Martin Ledník, Ing.Zoltán Bohuš, Stanislav Šimuna 

 
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.24/16 – (správa o plnení uznesení ) 

č.2516 – berie na vedomie návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 

č.26/16 – súhlasí s vydaním záväzného stanoviska k novostavbe rod.domu 

č.27/16 – schvaľuje žiadosť o odkúpenie pozemku p.č.563 po určení hranice za cenu 12€/m
2. 

č.28/16 –  berie na vedomie ohlásenia, oznámenia 

č.29/16 – splnené 

č.30/16 -  splnené 

č.31/16 – splnené 

č.32/16- príspevok  OZ Pernecký tvorivý kruh- Vianočné trhy
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K bodu 3/ Schválenie rozpočtu 
p.Žáčková – účtovníčka vypracovala návrh ropočtu obce Pernek na rok 2017. Rozpočet bol  

doručný poslancom OZ k pripomienkovaniu. Nakoľko sa jedná o rozpočet vyrovnaný Obecné  

zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2017 . 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet obce Pernek na roky 2018- 2019. 

Pri schvaľovaní bola položená otázka na možnosť riešenia položky rozpočtu počas roka. 

 

Hlasovanie : 

Za :  6          Proti : 0    Zdržal sa : 1       Nehlasoval : 0 

 

 

K bodu 4/ Schválenie 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 bol vyvesený k pripomienkovaniu a k nahliadnutiu na požiadanie v úradných  

hodinách obce Pernek a na web stránke obce  www.pernek.sk. Po zapracovaní pripomienok 

k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Pernek. 

 

 
Hlasovanie : 

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

 

 

K bodu 5/ - Čerpanie rezervného fondu 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie Rezervného fondu na bežné výdavky vo výške  

48.100 € na odstránenie havarijného stavu majetku obce – opravu miestnych komunikácií 

v súlade s ustanovením §10 ods.9 zák.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  

 

Hlasovanie : 

 

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

 

K bodu 6/ - Žiadosti, ohlásenia 

 
6/1 PhDr. Eva Begánová – žiadosť  

Pani Eva Begánová podala žiadosť, aby sa ani v budúcnosti nepredávala časť pozemku 

parc.č.598- cesta nakoľko by došlo k zamedzeniu prístupu k jej pozemku. Predmetná žiadosť 

bola už v minulosti schválená uznesením OZ. Nakoľko došlo k zmene majiteľa susedného  

pozemku, preto p.Begánová podáva žiadosť opätovne. 

 

6/2 Ing. Baculák – doplenie žiadosti k uzneseniu č.27/16 prijatého 05.09.2016 
Po vypracovaní GP sa jedná o 172 m

2
. Cena bola stanovená uznesením č.27/16 zo dňa 

05.09.2016 na 12€/m
2
. Vypracovanie kúpnej zmluvy a návrh na vklad hradí žiadateľ. 

Suma za predmetný pozemok činí 2.064,-€. 

 

 

 

http://www.pernek.sk/
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6/3 Rímskokatolícka cirkev Pernek – žiadosť 
Rímskokatolícka cirkev Pernek v zastúpení Mgr.Milanom Naďom podala žiadosť o finančný 

príspevok na záchranu kazateľnice – reštaurátorske práce v sume 10.000 €. O predmetnej 

žiadosti sa zatiaľ nehlasovalo , nakoľko nebola obsiahnutá v rozpočte obce na rok 2017. 

Pán farár Mgr. Naď upozornil na nutnosť odstránenia tuje za školou na prechode smerom 

k fare, nakoľko tu nie je vôbec vidieť na cestu. Upozornil na nevhodnosť stojiska na 

kontajnery na odpad za kostolom. Na záver všetkým poďakoval za spoluprácu . 

 

6/4 Ohlásenie drobnej stavby – Ing.Martin Ledník 
Jedná sa o murovanú  garáž  so sedlovou strechou a betónovými základmi  a sedlovou 

strechou o rozmeroch do 25 m
2
 na  pozemku parc.č.423/2. 

  

 

6/5 – Ohlásenie drobnej stavby – prístrešok – DILANOVO s.r.o.,bufet na 

Pezinskej babe 
Nakoľko ide o dodatočné ohlásenie drobnej stavby, stavebná komisia sa musí ísť  

pozrieť na miesto.Jedná sa o zastrešenie terasy k existujúcemu bufetu s.č.4047 na pozemku 

p.č.6232/9 a 6232/10. 

 

6/6 Žiadosť o príspevok TJ Pernek 
Po predložení žiadosti TJ Pernek požiadala o poskytnutie dotácie na nákup futbalových 

dresov a sadu troch zápasových lôpt. Jedná sa o finančnú podporu v hodnote 550,- €. 

Hlasovanie : 

 

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

 

 

K bodu 7 -  Rôzne 

 

7/1 Nákup traktora 

Zadanie požiadavky na obstarávanie traktora do EKS, po zadaní podmienok na traktor 

ZETOR PROXIMA- leasing na 70 splátok bez navýšenia. Celková cena traktora je 

48 999 EUR. Bude sa splácať sumou 676,54 EUR v ktorej je zahrnuté aj havarijné 

poistenie. 
Hlasovanie : 

 

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

 

7/2 Oprava strechy na dome smútku 
Po zverejnení výzvy na dotáciu bude opätovne predložený projekt „Dom smútku „ 

 

 

7/3 Úprava garážovej brány 
Po zakúpení nového traktora, z dôvodu parkovania bude nutné na garážach upraviť  

( zvýšiť a rozšíriť)bránu na garáži nakoľko sa do súčastnej rozmerovo nezmestí. 

Murárstvo Hurban , p.Marian Hurban predložil cenovú ponuku na uvedenú úpravu v sume 

1.287,200€. 
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7/4 Projekt „Oddychová zóna“ drevenica. 
Po rokovaní na BSK, bol Ing. Martinom Ledníkom predložený návrh na vypracovanie štúdie 

a možnosti podania návrhu na dotáciu  z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy  na 

podporu vidieka pre rok 2017, oblasť „Obnova obcí“na vybudovanie oddychovej zóny 

v priestoroch drevenice, ktorá je majetkom obce.V prípade úspešnosti projektu je možná 

dotácia 5.000,-20.000 €. Spolufinancovanie obce je 10% zo schválenej sumy.Cena za 

vypracovanie projektovej dokumentácie, štúdie je cca 1.000,-€    

Hlasovanie :    
Za : 4            Proti :0  Zdržal sa : 3           Nehlasoval : 0 

 

7/5 Projekt Materská škola Jablonové – partner 
Oboznámenie s projektom obce Jablonové na rozšírenie kapacity MŠ, kde by boli poskytnuté 

v prípade potreby miesta v MŠ pre žiakov z Perneka s garanciou miest, plného financovania 

projektu a prevádzky  obcou Jablonové . Obec Pernek ako partner by neplánovala projekt 

rozširovania zo zdrojov EŠIF v období piatich rokov realizácie aktivít projektu. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje partnerstvo s obcou Jablonové vo veci výzvy pre rozšírenie 

kapacít MŠ v Jablonovom.    

Obec Pernek sa plánuje zapojiť ako partner obce Jablonové – žiadateľa do výzvy s kódom 

IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít 

infraštruktúry materských škôl. V rámci tohto partnerstva sa obec Pernek zaväzuje, že: 

 Bude využívať rozšírené kapacity partnerskej obce žiadateľa – obce Jablonové, 

 Neplánuje rozširovať vlastné kapacity MŠ zaradených do siete škôl a školských 

zariadení (v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v platnom znení) zo zdrojov EŠIF v období piatich rokov po ukončení 

realizácie aktivít projektu. 

Doplňujúce podmienky v prípade úspešnosti projektu obce Jablonové: 

 Obec  Jablonové garantuje príslušný počet miest  v  zariadení MŠ Jablonové pre obec 

Pernek podľa potrieb obce Pernek v danom kalendárnom roku. (minimálne 5 miest, 

maximálne 10 miest)  

 Deti z obce Pernek budú platiť rovnaké poplatky ako deti z obce Jablonové. 

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

 

 

7/6 e-dotácie mandátna zmluva na realizáciu VO – kanalizácia 
p.starosta oboznámil prítomných o ponuke mandátnej zmluvy na realizáciu VO – kanalizácie 

so spoločnosťou e-dotácie s.r.o.Nitra. 

 

7/7 Žiadosť o poskytnutie príspevku  
Tanečná skupina Flash Taps Cloggers v zastúpení Monikou Ledníkovou požiadala 

o poskytnutie finančného príspevku vo výške 120,82,- € na zakúpenie látok na kostýmy 

nakoľko sa tanečná skupina rozšírila o deti z našej obce a záujmová organizácia sa im 

cieľavedome venuje.   

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

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

K bodu 8 -  Diskusia 
- p.Valko upozornil na polámané  a povytŕhané značky na hydranty. 

- ďalšie diskusné príspevky boli riešené v priebehu zasadnutiia OZ a týkali sa 

uvedených 

            žiadostí. 

 

K bodu 9 -  Schválenie uznesení OZ 
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 : 12.12.2016   
 

 

 

Overovatelia zápisnice :      .........................................      ........................................ 
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        Prijaté uznesenia zo zasadnutia OZ, konaného dňa 12.decembra 2016   

                                    o 18:00 hod. v zasadačke OcÚ. 
 

 

 

              Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo tieto uznesenia : 

 

 

 Uznesenie OZ č. 33/16 

 
          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. Nie sú splnené úlohy z predchádzajúcich zasadnutí , ktoré neboli formulované 

ako uznesenia : 1.) Rekonštrukcia domu smútku 

                          2.) Príprava projektovej dokumentácie k rekonštrukcii požiarnej zbrojnice                     

                         a oddychovej zóny 

                         3.) Petícia za zákaz hazardných hier 

 

 

                                                        Uznesenie OZ č. 34/16 

 

 

         Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Pernek na rok 2017 . 

 

 

 

                                                      Uznesenie OZ č. 35/16 

 

        Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet obce na roky 2018-2019 

 

 

 

                                               

                                                       Uznesenie OZ č. 36/16 
 

            Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu na bežné výdavky vo 

výške 48.100 € na odstránie havarijného stavu majetku obce , oprava miestnej komunikácie 

v súlade s ustanovením  §10 ods.9 zák.583/2004  Z.z.o rozpočtových pravidlách. 
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                                                     Uznesenie OZ č. 37/16 

 
              Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.1/2016 v súlade      
 s ustanovením § 14 zák.č.583/2204 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s uznesením OZ č.37/16 

zo dňa 12.12.2016  : 1.) zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2016 v zmysle 

vnútorného predpisu o zásadách rozpočtového hospodárenia obce podľa prílohy . 

2.) úprava rozpočtu o dotácie poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy a ostatné dotácie 

zo ŠR. 

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavyky 

rozpočtu. 

 

 
 

                                                         Uznesenie OZ č. 38/16 

 
       Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Pernek.  

 

 

 

                                                       Uznesenie OZ č. 39/16 

 

      Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ohlásenie, resp.oznámenie drobnej 

stavby: 
1.) Ohlásenie drobnej stavby -  garáž Ing. Martin Ledník 

 

 

                                       Uznesenie OZ č. 40/16 

 

 

       Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok TJ Slovan Pernek nad rámec 

v rozpočte na nákup dresov a lôpt v sume 550,-€. 

 

                          

 

                                     Uznesenie OZ č. 41/16 
 
 

         Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu nového traktora ZETOR PROXIMA – 

leasing (70 splátok ) bez navýšenia kúpnej ceny. 
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                                        Uznesenie OZ č. 42/16 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok tanečnej skupine Flash Taps Cloggers  

na zakúpenie látok na tanečné kostýmy v sume 120,82,-€. 

 

 

 

 

                                   Uznesenie OZ č.43/16 

                                    
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje partnerstvo s obcou Jablonové vo veci výzvy pre rozšírenie 

kapacít MŠ v Jablonovom.    

Obec Pernek sa plánuje zapojiť ako partner obce Jablonové – žiadateľa do výzvy s kódom 

IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít 

infraštruktúry materských škôl. V rámci tohto partnerstva sa obec Pernek zaväzuje, že: 

 Bude využívať rozšírené kapacity partnerskej obce žiadateľa – obce Jablonové, 

 Neplánuje rozširovať vlastné kapacity MŠ zaradených do siete škôl a školských 

zariadení (v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v platnom znení) zo zdrojov EŠIF v období piatich rokov po ukončení 

realizácie aktivít projektu. 

Doplňujúce podmienky v prípade úspešnosti projektu obce Jablonové: 

 Obec  Jablonové garantuje príslušný počet miest  v  zariadení MŠ Jablonové pre obec 

Pernek podľa potrieb obce Pernek v danom kalendárnom roku. (minimálne 5 miest, 

maximálne 10 miest)  

 Deti z obce Pernek budú platiť rovnaké poplatky ako deti z obce Jablonové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Perneku 12.12.2016                        


