
 

UZNESENIA 

prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek,  
ktoré sa uskutočnilo dňa 9. marca 2020 o 18:00 hod.  

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Pernek 
 

 
 

 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek prijalo na svojom zasadnutí dňa 09.03.2020 tieto uznesenia: 

 

 

Uznesenie OZ č. 1/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek berie na vedomie správu o plnení uznesení Obecného 
zastupiteľstva obce Pernek prednesenú starostom Ing. Martinom Ledníkom, v ktorej konštatuje, že 
uznesenia obecného zastupiteľstva sa plnia priebežne, respektíve sú splnené. 

 

 

Uznesenie OZ č. 2/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2020 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Pernek“ 
(ďalej len „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 1/2020“). Vyhodnotenie pripomienok k návrhu 
VZN č. 1/2020 tvorí prílohu návrhu VZN č. 1/2020, o ktorom Obecné zastupiteľstvo obce Pernek 
rokovalo na svojom zasadnutí dňa 09.03.2020 a je uložené na Obecnom úrade Pernek.  

 

 

                                                      Uznesenie OZ č. 3/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek  
č. 1/2020 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Pernek v znení pripomienok k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2020 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve 
obce Pernek, ktorým sa vyhovelo a ktoré sú upravené v listine „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2020 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve 
obce Pernek“ uloženej na Obecnom úrade Pernek.   

   
 



Uznesenie OZ č. 4/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia obce Pernek č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi “ (ďalej len „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 2/2020“). Vyhodnotenie 
pripomienok k návrhu VZN č. 2/2020 tvorí prílohu návrhu VZN č. 2/2020, o ktorom Obecné 
zastupiteľstvo obce Pernek rokovalo na svojom zasadnutí dňa 09.03.2020 a je uložené na Obecnom 
úrade Pernek.  

 

 
                                                      Uznesenie OZ č. 5/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek  
č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení pripomienok 
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi, ktorým sa vyhovelo a ktoré sú upravené v listine „Vyhodnotenie 
pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 2/2020 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi“ uloženej na Obecnom úrade Pernek.   

 

 

Uznesenie OZ č. 6/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na návrh Komisie pre financie a rozpočet pri Obecnom 
zastupiteľstve obce Pernek, schvaľuje odpredaj prebytočného majetku obce – traktora ZETOR Z5611, 
rok výroby 1969, výrobné číslo 15514. Odpredaj sa uskutoční verejnou obchodnou súťažou 
s minimálnou predajnou cenou 3 000,00 € s DPH. Kritériom na vyhodnotenie súťažných návrhov bude 
ponúknutá cena, ktorá nesmie byť nižšia, ako je minimálna predajná cena. 

 
 

Uznesenie OZ č. 8/20 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek odkladá rozhodovanie o žiadosti PhDr. JUDr. Lukáša 

Chadalíka a Miroslava Chadalíka o predaj časti pozemku KN – E č. 209 k. ú. Pernek na najbližšie 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

Uznesenie OZ č. 9/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti - dielne postavenej na 
parcele registra „C“, parcelné číslo 1494/9 v katastrálnom území obce Pernek. Súčasným vlastníkom 
dielne je Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o., IČO: 34 127 143, 900 53 Pernek 355. Právny vzťah 
k parcele, na ktorej leží stavba, nie je evidovaný na liste vlastníctva. Kúpna cena za dielňu, ktorej rozloha 
je cca 74 m², je 2 500,00 €. Presná rozloha dielne bude vymeraná geometrickým plánom. Náklady 
súvisiace s vypracovaním geometrického plánu a prevodom nehnuteľnosti bude znášať kupujúci, t. j. 
obec Pernek. 



Uznesenie OZ č. 10/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje uzatvorenie zmluvy na odchyt túlavých psov  
so spoločnosťou Defense Pro, s.r.o., IČO: 47 831 456, Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok. Činnosť 
súvisiaca s odchytom psov je špecifikovaná v Prílohe č. 4 k zmluve - Cenník služieb. Zmluva  
sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2020 do 31.12.2020. 

 
 

 
 

 
 
 

 
Uznesenie OZ č. 11/20 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje, že do článku VI Poriadku odmeňovania 

zamestnancov a funkcionárov obce Pernek sa dopĺňa odsek 6, ktorý znie: 

„Poslanec Obecného zastupiteľstva obce Pernek sa môže písomne vzdať odmeny podľa článku 
VI ods. 1 a ods. 5 Poriadku odmeňovania zamestnancov a funkcionárov obce Pernek. Člen komisie 
zriadenej Obecným zastupiteľstvom obce Pernek sa môže písomne vzdať odmeny podľa článku VI  
ods. 3 a ods. 5 Poriadku odmeňovania zamestnancov a funkcionárov obce Pernek. Písomné oznámenie 
o vzdaní sa odmeny sa predkladá Obecnému úradu Pernek. Písomné oznámenie o vzdaní sa odmeny 
možno zohľadniť najskôr odo dňa, kedy bolo Obecnému úradu Pernek doručené. Odmeny sa nemožno 
vzdať spätne.“ 

 



Uznesenie OZ č. 12/20 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje termín zápisu do 1. ročníka Základnej školy pre  

1. - 4. ročník s materskou školou Pernek na 07.04.2020. Miestom zápisu je Základná škola pre 1. - 4. 
ročník s materskou školou Pernek. 

 

 

Uznesenie OZ č. 13/20 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje termín zápisu do Materskej školy pri Základnej 

škole pre 1. - 4. ročník s materskou školou Pernek od 01.05.2020 do 31.05.2020. Miestom zápisu je 
Materská škola pri Základnej škole pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek.  

 

 

Uznesenie OZ č. 14/20 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje prijatie JUDr. Kataríny Gombárovej za členku 

Komisie pre financie a rozpočet pri Obecnom zastupiteľstve obce Pernek. 

 

 

Uznesenie OZ č. 15/20 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje prijatie PhDr. JUDr. Lukáša Chadalíka za člena 

Komisie pre financie a rozpočet pri Obecnom zastupiteľstve obce Pernek. 

 

 

Uznesenie OZ č. 16/20 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na základe písomnej žiadosti žiadateľa: Alexandra Jurášová 

– konateľka spoločnosti City cleaner s. r. o., IČO: 46 825 746, sídlo: Na Záhumní 3, 900 51 Zohor,  
a v súlade s § 4 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2012 o schvaľovaní prevádzky 
a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Pernek 
schvaľuje prevádzkový čas prevádzky „POHOSTINSTVO U ZAÍČKA“ nad rámec § 3 ods. 5 tohto 
všeobecne záväzného nariadenia, a to nasledovne: 

Pondelok      od 9:30 do 22:00 
Utorok          od 9:30 do 22:00 
Streda           od 9:30 do 22:00 
Štvrtok         od 9:30 do 22:00  
Piatok           od 9:30 do 24:00 
Sobota          od 10:00 do 24:00 
Nedeľa         od 10:00 do 22:00 

 



Uznesenie OZ č. 17/20 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na základe písomnej žiadosti žiadateľa: JUDr. Zuzana 

Fabiánová – konateľka spoločnosti ZAYRA, s. r. o., IČO: 47 510 269, Pernek 10, 900 53 Pernek,  
a v súlade s § 4 ods. 1) Všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2012 o schvaľovaní prevádzky 
a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Pernek 
schvaľuje prevádzkový čas prevádzky „MOTEL POD ZLATÝM VŔŠKOM“ nad rámec § 3 ods. 5 
tohto všeobecne záväzného nariadenia, a to nasledovne: 

Pondelok      od 9:00 do 22:00 
Utorok          od 9:00 do 22:00 
Streda           od 9:00 do 22:00 
Štvrtok         od 9:00 do 22:00  
Piatok           od 9:00 do 24:00 
Sobota          od 10:00 do 24:00 
Nedeľa         od 10:00 do 22:00 

 

 

 

Uznesenie OZ č. 18/20 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek poveruje starostu obce Pernek, aby podal žiadosť 
o prejednanie umiestnenia semaforu riadeného radarom, a to z dôvodu zlepšenia bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky. 

 
 

 
 

V Perneku dňa 09.03.2020 
 
 
                                                                                            .................................................. 
                                                                                                   Ing. Martin Ledník 
                                                                                                    starosta obce Pernek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NESCHVÁLENÝ  NÁVRH  UZNESENIA   
Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

č. 7/20 
 
 

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo 
„OZ“) dňa 09.03.2020 nebol schválený návrh uznesenia OZ č. 7/20. 

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“), o prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa rozhoduje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný 
zreteľ musí byť zdôvodnený. 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 09.03.2020 bolo prítomných päť zo siedmich 
poslancov.  

Za schválenie návrhu uznesenia č. 7/20 hlasovali štyria poslanci; jeden poslanec sa zdržal 
hlasovania. Tým nebola splnená podmienka schválenia návrhu predmetného uznesenia trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov ustanovená v § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí. 

Uznesenie č. 7/20 malo znieť: 

 
 

Uznesenie OZ č. 7/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje predaj nehnuteľného majetku obce Pernek – časti 
parcely KN – E č. 209 v katastrálnom území Pernek (ďalej len „k. ú. Pernek“) žiadateľom Miroslavovi 
Chadalíkovi a PhDr. JUDr. Lukášovi Chadalíkovi (ďalej len „kupujúci“). Parcela KN – E č. 209 je 
evidovaná na liste vlastníctva č. 509 vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom. 
Zámer predaja predmetnej časti parcely KN – E č. 209 k. ú. Pernek bol zverejnený na úradnej tabuli 
obce Pernek a na webovom sídle obce Pernek dňa 14.02.2020 pod číslom expedovanej pošty 148/20 
a zvesený z úradnej tabule obce Pernek bol dňa 04.03.2020 pod číslom doručenej pošty 212/20. Celková 
výmera predávanej časti parcely KN – E č. 209 k. ú. Pernek nepresiahne 16 m². Presná výmera bude 
stanovená po vypracovaní geometrického plánu. Náklady súvisiace s vypracovaním geometrického 
plánu a prevodom časti pozemku KN – E č. 209 k. ú. Pernek budú znášať kupujúci.  
Na predaj časti pozemku KN – E č. 209 k. ú. Pernek sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa – ide 
o pozemok malej výmery prináležiaci k pozemku kupujúcich, ktorý je pre obec Pernek nevyužiteľný. 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek stanovuje kúpnu cenu 20 €/m². Súčasťou tohto uznesenia je 
katastrálna mapa, na ktorej je šrafovaním vyznačená časť parcely KN – E č. 209 k. ú. Pernek, ktorej 
predaj bol schválený týmto uznesením.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Neschválený návrh uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/20 starosta nepodpisuje. 


