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Zápisnica z riadneho  zasadnutia OZ,  konaného dňa  24.apríla 2017   

o 18 
00

hod. v zasadačke Obecného úradu Pernek  
 

 

 

Program :        

    
1. Zahájenie, voľba pracovných komisií zasadnutia 

 

2. Kontrola plnenia uznesení OZ 

 

3. Schválenie VZN  k Zmene č.2 Územného plánu obce Pernek 

 

4. Schválenie VZN  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  

 

5. Rôzne     

5/1 – prenajatie, resp. kúpa ďalšej garáže v areáli družstva   

5/2 – zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu    

 

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 – ospravedlnil sa 

                      Anton Gecler – ospravedlnil sa (prišiel neskôr) 

                      Stanislav Šimuna 

                      Ing. Zuzana Zajičková – ospravedlnila sa  

   

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 ospravedlnili sa: Stanislav 

Valko, Ing Zuzana Zajičková, pán Anton Gecler meškal, nestihol zahájenie zasadnutia.    

Starosta  oboznámil prítomných s programom a privítal aj prítomných hostí. Boli 

navrhnuté a schválené pracovné komisie zasadnutia: 

 

zapisovateľ: Dana Mičeková 

 

overovatelia zápisnice: Oľga Čerňanská, Ing. Martin Ledník 

 

návrhová komisia: .Stanislav Šimuna, Ing. Vratko Piruš, Ing. Zoltán Bohuš 
Hlasovanie : 

Za :  5        Proti : 0  Zdržal sa : 0         Nehlasoval : 1 

 

 

 

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 

 
1.Rekonštrukcia Domu smútku- výzva č.12 PRV ; opatrenie7. bolo zrušené 

2.Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – nebola urobená projektová dokumentácia 

   ( podporované sú prestavby , prístavby – bola podaná žiadosť o dotáciu) 

3. Petícia za zákaz hazardných hier – je bezpredmetná , nakoľko je to upravené v zákone 

o hazardných hrách. 

 

 

K bodu 3/ Schválenie VZN č.3 obce Pernek k Zmene č.2 územného plánu obce 

Pernek 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Perneku v súlade s § 11 ods.4 písm.c) a g) zákona SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §27 ods.3) 

zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení(ďalej len VZN) 

                                                          Článok 1 

 

1) Zmenou č.2 Územného plánu obce Pernek sa mení funkčné využitie 

lokality v k.ú. obce Pernek, nachádzajúcej sa v strednej časti obce na 

hranici zastavaného územia , parcela č.120/2, na výmere 0,20 ha zo záhrad 

na obytné územie 
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                                                Článok 2 

 

 

 

1) Dokumentácia schválenej zmeny č.2 Územného plánu obce Pernek je uložená 

s možnosťou do nej nahliadnuť na OcÚ Pernek, Spoločnom stavebnom úrade 

Rohožník a na Okresnom úrade Bratislava, odbore výstavby a bytovej politiky. 

2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 25.04.2017   

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  VZN č.3./17 k zmene č.2 Územného plánu obce 

Pernek. 

Viď. príloha č.1. 
Hlasovanie : 

Za : 4             Proti 0:   Zdržal sa : 1          Nehlasoval  : 1 

 

K bodu 4/ -  Schválenie  VZN č.4/17 o poskytovaní dotácii z ropočtu obce 

 

       Obec Pernek podľa ustanovenia §4 ods.3, písm.h.) a § 6 ods. 1 a §11 ods.4 písm.g) 

Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa ustanovenia § 7 ods.2 a 4 

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

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky 

a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie , ako aj 

utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a, 

kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, 

vydáva VZN obce Pernek o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pernek. 

Mgr. Marian Beliansky upozornil na nedopracovanie príslušného VZN, (právomoc 

starostu poskytovať dotácie)  navrhol obmedzenie max. mesačného limitu poskytnutia 

dotácie fyzickej a právnickej osoby vymedziť vo VZN výšku súm. 

    Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo dopracovať VZN a následne ho predložiť 

k schváleniu na nasledujucom OZ. 

 

K bodu 5/- Rôzne        
 

5/1 Garáže- prenajatie , resp.kúpa ďalšej garáže v areáli družstva 
 

    Obecnému zastupiteľstvu bola predložená  informácia o možnosti dokúpenia, alebo 

prenajatia ďalšej garáže v objekte bývalého areálu družstva pre potreby obce . Cena je 

cca  1.500,- €. P. Žáčková upozornila prítomných poslancov na vyrovnaný rozpočet 

v súvislosti k množstvu naplánovaných prác.    

5/2 Zriadenie  komisie -Ochrana verejného záujmu 

   

     Obecnému zastupiteľstvu komisii  pre Ochranu verejného  záujmu predložili 

majetkové  vahlásenia  František  Bokes – starosta a Mgr. Silivia Hricová – riaditeľka  

ZŠ s MŠ Pernek. 

Komisia bola navrhnutá v zložení : Oľga Čerňanská- predseda 

                                                          Stanislav Valko – člen 

                                                          Stanislav Šimuna - člen 

 
Za : 6             Proti 0:   Zdržal sa : 0         Nehlasoval  : 0 
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5/3– Oznámenie o potvrdení dotácie 200.000 ,-€ na kanalizáciu. 

Starosta obce p. František Bokes informoval prítomných o potvrdení pridelenia dotácie 

na vybudovanie prvej etapy  kanalizácie smerom od plánovanej ČOV (pod regulačnou 

stanicou plynu ) okolo ihriska po hlavnej ceste po Motel pod Heštúnom. 

Dotácia je z Enviromentálneho fondu – projekt Verejná kanalizácia a ČOV Pernek. 

 

 

K bodu 6 -  Diskusia 

Ing. Mária Halinárová – upozornila na pretrvávajúci stav vypúšťania žúmp do 

potoka. Následne bola položená otázka Mgr. Mariana Belianskeho kto a kedy dostal 

pokutu? 

Ďalej informovala o ponuke realitnej spoločnosti  na pozemok , ktorého sa týkala 

zmena ÚPO č.2. 

Mgr.Marian Beliansky  sa informoval na základe sprístupnených informácii na 

analýzu azbestu v objekte č.116 – drevenica. Nakoľko výsledky od špecializovaného 

laboratória boli pozitívne starosta obce p. Bokes , informoval o nutnosti riešiť 

odstránenie objektu ako havarijný stav, pokiaľ nedojde k  jeho lámaniu . Likvidácia 

certifikovanou spoločnosťou predstavuje sumu cca 6.300 €. 

Ďalej sa informoval o položke faktúry – Revitalizácia zelene, čoho sa to týkalo. 

 Následne dostal odpoveď, že sa jednalo  o výrez a úpravu pred pomíkom padlých. 

 

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 : 24.04.2017 

 
 

Overovatelia zápisnice :      .........................................      ................................. 
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       Uznesení zo zasadnutia OZ, konaného dňa 24. apríla 2017   

                                    o 18:00 hod. v zasadačke OcÚ. 
 

 

              Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo tieto uznesenia :   

 

                                                     Uznesenie OZ č.4/17 

 

        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. 5/17    

 

          Obecné zastupiteľstvo: 

1. berie na vedomie 

- List Okresného úradu Bratislava, .odboru výstavby a bytovej politiky č.OU-BA-

OVBPI-2017/9837 – BLM zo dňa 08.02.2017 k návrhu Zmeny č.2 Územného plánu 

obce Pernek.            

  2.  schvaľuje   
-  Zmenu č.2 Územného plánu obce Pernek 

- Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zmeny č.2 Územného plánu obce Pernek 

- Všeobecne záväzne nariadenie (VZN) č.3 zo dňa 27.02.2017 k Zmene č.2 Územného     

plánu obce Pernek.     

 

 

                                                       Uznesenie OZ č. 6/17 

 

            Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zriadenie komisie na ochranu verejného 

záujmu v zložení : Oľga Čerňanská- predseda, Stanislav Valko, Stanislav Šimuna – 

členovia. 

  

 

 

 

 

 

  V Perneku 24.04.2017                          


