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Zápisnica z riadneho  zasadnutia OZ,  konaného dňa  22.februára 2016  

o 18 
00

hod. v zasadačke Obecného úradu Pernek  
 

 
 

 

Program :  

 
 

1. Zahájenie, voľba pracovných komisií zasadnutia 

 

2. Kontrola plnenia uznesení OZ 

 

3. Voľba kontrolóra obce 

 

4. Schválenie nového PHSR 

 

5. Schválenie preventívnych skupín – DHZ Pernek 

 

6. Doplnok  k územnému plánu  

 

7. Žiadosti : 

7/1 – Pernecký tvorivý kruh – ponuka spolupráce 

7/2 – Pernecký tvorivý kruh – žiadosť o bezplatný prenájom kancelárskeho       

         priestoru  

8. Rôzne : 

8/1 – deň detí 

8/2 – uvítanie detí do života 

8/3 – čistenie studničiek 

8/4 – čistý chotár 

             8/5 -  plán zasadnutí OZ 

             8/6 – pozvanie na krst CD Záhorienka o Záhorí 

             8/7 – rekonštrukcia garáží 

             8/8 – predbežný súhlas k stavbe rod.domu – parc.č.132/1 a 132/3 

             8/9 – Schválenie nestránkového dňa na OcÚ Pernek 

 

9. Diskusia 

 

10. Schválenie uznesení OZ 

 

 

11. 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 – kontrolór 

                      Dana Mičeková - zapisovateľ 

   

Prítomní hostia podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 
 

 

K bodu 1/  -  Zahájenie, voľba pracovných komisií zasadnutia 

 

           Zasadnutie OZ 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. Vratko Piruš, Stanislav Šimuna, Ing. Martin Ledník 

 

 
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. 
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K bodu 3/ -  Voľba kontrolóra obce  

  

       Obecné zastupiteľstvo – komisia v zložení Ing. Martin Ledník, Oľga Čerňanská, 

Stanislav Valko otvorila obálku doručenú k voľbe kontrolóra obce v súlade s §18 

a ods.2 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Po vyhodnotení zverejnených  kritérií do výberového konania dňa 22.februára bol 

prihlásený jeden kandidát, skontrolovali, že uchádzač spĺňa kritéria vyhlásenia, 

doložené boli všetky doklady o kvalifikácii,doklad o dĺžke praxe, výpis z registra 

trestov a ostatné požadované dokumenty a doporučili menovať Ing. Zuzanu Zajičkovú  

do funkcie kontroloŕa obce Pernek na dobu 5 rokov. 

Následne Obecné zastupiteľstvo hlasovalo : „súhlasí“ s menovaním Ing.Zuzany 

Zajičkovej za kontrolóra obce Pernek. 
Hlasovanie : 

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

 

 

 

K bodu 4/ -  Schválenie PHSR obce  

   

      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Pernek  na roky 2015 – 2022. PHSR obce bude zverejnené na web stránke obce. 

 

 
Hlasovanie : 

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

 

 

 

K bodu 5/ -  Schválenie preventívnych skupín DHZ Pernek 

 

     Predseda DHZ Pernek Anton Gecler predniesol požiavku OR HaZz na vytvorenie 

preventívnych skupín, ktoré budú poverené vykonávaním preventívnych 

protipožiarnych kontrol v domácnostiach   katastra obce Pernek.Vytvorených bude 9 

hliadok  v zložení : 

1. Andrej Višňovský, Pavel Oravec, Ľubica Krajčovičová 

2. Juraj Žiška, Dominik Vlček, Jana Žišková 

3. Marian Matejka, Vladimír Mackovič,Pavol Volek,  

4. Martin Jánoš, Rastislav Masarovič, Štefan Czápay 

5. Jozef Gecler st.,Ľuboš Vavrinčík, Alexandra Turiničová 

6. Ľuboš Lacka, Martin Žiška, Dagmar Havlíčková 

7. Roman Klíma, Marek Klíma, Slavomíra Klímová 

8. Daniel Hackl, Silvia Hacklová, Peter Ledník, Miroslav Bokes 

9. Skupina pre drobné prevádzky a chatovú oblasť : Jozef Gecler ml., 

Jozef Hackl, Anton Gecler, Ján Gecler, Miroslav Bokes 

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preventívne skupiny DHZ v tomto zložení. 

 
Hlasovanie : 

Za :  7        Proti : 0  Zdržal sa : 0         Nehlasoval : 0 
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K bodu 6/ -  Zmeny a doplnky územného plánu č.2 

 

          Starosta obce František Bokes predniesol požiadavku z r.2009 o dopracovanie  

Územného plánu obce od p. Bielika k pozemku p.č.120/2 v k.ú. Pernek s možnosťou 

poskytnutia dotácie na uvedené dopracovanie zmien a doplnkov územného plánu č.2. 

Z dôvodu oneskoreného predloženia danej žiadosti s vymedzením podmienok sa OZ 

Pernek dohodlo k danej tematike vrátiť na pracovnej porade. 
 

 

K bodu 7 -  Žiadosti 

 

7/1 – Pernecký tvorivý kruh- ponuka spolupráce pri skrášlovaní obce. 

Pernecký tvorivý kruh predniesol ponuku spolupráce pri skrášlovaní verejných 

priestranstiev v obci výsadbou okrasných drevín, kvetín v období od apríla 2016. 

Požadujú sprístupnenie daných plôch, na ktoré s pomocou odbornej poradkyne vyberú 

v spolupráci s OZ vhodné dreviny a kvetiny. Pred realizáciou k tejto veci žiadame 

o vzájomnú komunikáciu, kvôli možnosti prefinancovania materiálnych nákladov zo 

strany obce. 

 

 

7/2 – Pernecký tvorivý kruh – žiadosť o bezplatný prenájom kancelárskeho priestoru                

         V KD Pernek. 

K žiadosti o bezplatný prenájom miestnosti KD Občianskemu združeniu Pernecký 

tvorivý kruh OZ zaujalo toto stanovisko: Záujem o uvoľnenú miestnosť má viac 

záujemcov, Pernecký tvorivý kruh predniesol požiadavku ako tretí v poradí. 

Navrhnuté bolo náhradné riešenie pre stretávanie sa a admistratívne práce občianskeho 

združenia v zasadačke OcÚ Pernek. 

 

 

K bodu 8 -  Rôzne 

 

8/1-  deň detí – Kultúrno -sociálna komisia predniesla návrh na organizáciu hier 

pre deti k sviatku MDD. 

 

8/2-  uvítanie detí do života- na základe podnetu OZ bude znovu obnovenie tradície 

uvítania detí. Rodičia s deťmi narodenými v roku 2015 budú oslovení k dostaveniu sa 

k malej slávnosti uvítania v sobášnej sieni na OcÚ, kde po slávnostnom privítaní 

dostanú darček. Toto by sa malo opakovať začiatkom roka 2017 pre deti narodené 

v roku 2016 atd. 

  

8/3 -  čistenie studničiek – OZ prišlo s inciatívou čistenia studničiek, ktorých sa 

v chotári katastra Perneka nachádza cca 15. Po vyčistení bude možnosť vziať si 

studničku do opatery. 

 

8/4 -  čistý chotár – OZ v spolupráci ostatných zložiek v obci sa  zúčastní opätovne 

projektu „Čistý chotár“ v mesiacoch marec, apríl 2016. Prvý termín na brigádu bude 

dňa 12.marca 2016. Lokality budú rozdelené na čistenie. Do projektu bude zahrnutá aj 

sploupráca pri skrášlovaní s Perneckým tvorivým kruhom. Informácie o termínoch 

brigád budú zverejnené v Spravodaji , na webe, v miestnom rozhlase. 
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8/5 – plán zasadnutí OZ-  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí OZ pre rok 2016 : 

25.04.2016 o 18.00 hod.                             31.10.2016 o 18.00 hod. 

20.06.2016 o 18.00 hod.                             29.12.2016 o 13.00 hod 

05.09. 2016 o 18.00 hod. 

 

 
Hlasovanie : 

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

 

 

8/6 - pozvanie na krst CD Záhorienka o Záhorí 

Starosta obce s OZ dostal pozvanie na krst CD Záhorienka o Záhorí dňa 02.apríla 2016 

v Jakubove v čase od 15.00 hod. -20.00 hod. Počet vstupeniek, ktoré je možné 

objednať je 16 ks. Na CD sa nachádza aj pesnička o našej obci, toto CD bude možnosť 

si zakúpiť aj po dodaní na OcÚ. Informácia  bude zverejnená. 

 

 

8/7 - rekonštrukcia garáží 

Starosta obce predniesol opätovne nutnosť rekonštrukcie garáží v areáli bývalého 

družstva. K návrhom o spôsoboch rekonštrukcie bola prizvaná stavebná komisia s Ing. 

Vratkom Pirušom a boli oslovení podnikatelia v stavebnej činnosti z obce Pernek. 

p. Hurban navrhol osloviť prenajímateľov Agroplartner Plavecké Podhradie 

k možnosti prenájmu ďalšej uvoľnenej garáže pre potreby obce. 

 

8/8 – žiadosť o predbežný súhlas k stavbe rod.domu – parc.č.132/1, 132/3. 

Obecné zastupiteľstvo vyslovilo predbežný  súhlas k stavbe rodinného domu     

 

8/9 - Schválenie nestránkového dňa – Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby utorok  

bol nestránkovým dňom na OcÚ Pernek  od dňa 01.marca 2016. 

 
Hlasovanie : 

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

 

 

 

K bodu 9 -  Diskusia 

 

9/1 – Návrh poslanca OZ Ing. Martina Ledníka na zorganizovanie amatérskeho 

futbalového zápasu v spolupráci so všetkými zložkami v obci v mesiaci september 

2016. 

 

9/2 – Súťaž vo varení gulášu – zorganizovanie súťaže v spolupráci so všetkými 

zložkami a občanmi Perneka. 

 

 9/4 – Výmena informačnej tabule pred OcÚ, vytvorenie informácii o náučnom 

chodníku Staré bane. 
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9/5 Príprava projektovej dokumentácie k rekonštrukcii požiarnej zbrojnice 

a oddychovej zóny s prvkami detského ihriska a v prípade získania dotácie aj 

realizácia – zahrnúť do plánu práce OZ. 

 

9/3 – p. Renata Masarovičová upozornila, že na zástavke smer Pezinok sa nenachádza 

smetný koš, ktorý je treba doplniť.Taktiež upozornila na odhŕnanie snehu na ploty. 

 

9/4 – Diskusia o zbernom dvore – na upozornenie p. Rákoczyovej bolo rozobraná 

otázka  zberného dvora týkajúca sa  triedenia odpadu a vývozu odpadu do okolia našej 

obce. 

Vybudovaniu zberného dvora v areáli bývalého družstva sa bude nutné venovať. 

Doriešiť treba aj vyvážanie drobného stavebného odpadu.Navrhnutá bola aj väčšia 

osveta ohľadne tiedenia odpadov. 

 

9/5- Projekt dopravného značenia -bol prednesený návrh dať urobiť projekt 

dopravného značenia a dať ho schváliť.Je to potrebné  nakoľko je nedoriešené aj 

parkovanie 

v uličkách a  na chodníkoch. Kritický stav je hlavne v uličke na Zámčisko. K tomuto 

úseku je treba preveriť podmienky k stavebnému konaniu.Táto téma bude obsiahnutá 

v novom čísle  Spravodaja.  

 

9/6- Odpovede pre obyvateľov Kostolnej ulice na žiadosť o opravu cesty – zaslať. 

Treba sa k uvedenej problematike vrátiť a nájsť riešenie. 

 

9/7 -Zverejňovanie zápisnic urýchliť- na web stránku obce dávať zápisnice skôr. 

 

9/8- Petícia – hazardné hry , musí sa zúčastniť 30% občanov. 

Súhlasné stanovisko pre  spolčnosť  Synotip – dať len  na dobu určitú. 

 

9/9- Plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva rozoberať detailnejšie – 

Ing. Zuzana Zajičková upozornila na nutnosť rozoberať plnenie resp. nesplnenie 

uznesení z OZ po jednotlivých bodoch. 

 

K bodu 10 -  Schválenie uznesení OZ 

 

Uznesenia sa schvaľovali postupne ako sa prejednávali jednotlivé body programu.   

 

 

K bodu 11 -  Ukončenie zasadnutia    
  

Na záver sa p.starosta prítomným poďakoval a zasadnutie Obecného zastupiteľstva  

ukončil. 
 

                                                                            

V Perneku dňa : 22.02.2016 
 

 

Overovatelia zápisnice :      .........................................      ...........................................
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Prijaté uznesenia zo zasadnutia OZ, konaného dňa 22.februára 2016  

v zasadačke o 18:00 hod. v zasadačke OcÚ. 
 

 

         Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo tieto uznesenia : 

 

 

 

 Uznesenie OZ č. 1/16 

 

 

          Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   správu o plnení uznesení OZ prednesenú  

starostom Františkom Bokesom v ktorej konštatuje, že uznesenia OZ sú splnené resp. sa plnia  

priebežne. 

 

 

 

                                                        Uznesenie OZ č. 2/16 

 

 

         Obecné zastupiteľstvo do funkcie kontrolóra obce  schvaľuje   Ing. Zuzanu Zajičkovú 

na obdobie 5 rokov. 

 

 

 

 

                                                       Uznesenie OZ č. 3/2016 

 

         Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

 

Pernek na roky 2015 – 2022 (PHSR) 

 

 

                                                    Uznesenie OZ č. 4/2016 

 

         Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  preventívne skupiny DHZO  zložení predloženom 

 

predsedom DHZO Pernek p. Antonom Geclerom. 
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                                                Uznesenie OZ č. 5/2016 

 

         Obecné zastupiteľstvo  neschvaľuje  vypracovanie Územnoplánovacej dokumentácie – 

doplnok č.2. za uvedených podmienok. 

 

                                           Uznesenie OZ č. 6/2016 

 

         Obecné zastupiteľstvo k ponuke spolupráce pri skrášľovaní centra obce – Pernecký 

tvorivý kruh zaujalo toto stanovisko : súhlasí  so spoluprácou. 

 

                                            

 

 

                                         Uznesenie OZ č. 7/2016 

 

         Obecné zastupiteľstvo schvaľuje do plánu práce OZ zahrnúť tieto podujatia, 

resp.aktivity : 

- Deň detí  

- Uvítanie detí do života 

- Čistý chotár 

- Čistenie studničiek 

- Plán zasadnutí OZ 

- Rekonštrukcia garáž 

- Amatérsky futbalový turnaj 

- Varenie gulášu 

- Výmena informačnej tabule pri OcÚ 

- Náučný chodník Staré bane 

- Príprava projektovej dokumentácie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice a oddychovej 

zóny s prvkami detského ihriska, v prípade získania dotácie aj realizácia 

                                       

                                  Uznesenie OZ č. 8/2016 

 

         Obecné zastupiteľstvo súhlasí s nestránkovým dňom na OcÚ Pernek – utorok 

nestránkový deň od 01. marca 2016. 

 

 

                                      Uznesenie OZ č. 9/2016 

 

         Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním predbežného súhlasu s výstavbou rod.domu na 

pozemkoch parc.č.132/1, 132/2, 132/3 a 132/4 v k.ú. Pernek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Perneku : 22.02.2016 


