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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 9. marca 2020 o 18:00 hod.  

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Pernek 

 

Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie zasadnutia, voľba pracovných komisií a schválenie návrhu programu rokovania obecného 
zastupiteľstva. 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 

3. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN obce Pernek č. 1/2020 o nájme nebytových priestorov  
vo vlastníctve obce Pernek.   

4. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN obce Pernek č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi. 

5. Prerokovanie a schválenie predaja prebytočného majetku obce – traktora ZETOR Z5611. 

6. Prerokovanie a schválenie predaja nehnuteľného majetku obce – malá časť parcely KN – E č. 209 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

7. Prerokovanie a schválenie odkúpenia nehnuteľnosti – dielne na parcele „C“ 1494/9 v katastrálnom 
území Pernek. 

8. Prerokovanie a schválenie návrhu zmluvy na odchyt túlavých psov. 

9. Prerokovanie a schválenie doplnenia Poriadku odmeňovania zamestnancov a funkcionárov obce 
Pernek. 

10. Prerokovanie a schválenie termínov zápisu do Materskej školy a do 1. ročníka ZŠ. 

11. Prerokovanie a schválenie návrhu na prijatie nových členov Komisie pre financie a rozpočet. 

12. Prerokovanie a schválenie prevádzkového času prevádzok (POHOSTINSTVO U ZAÍČKA, 
MOTEL POD ZLATÝM VŔŠKOM). 

13. Prerokovanie podnetu na zriadenie a osadenie semaforu riadeného radarom. 

14. Rôzne 
 

15. Diskusia    
16. Schválenie uznesení obecného zastupiteľstva. 
17. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva obce Pernek: 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 

 

Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  
Viera Jadrníčková – ospravedlnená, PN 
Ing. Vratko Piruš – ospravedlnený 

 

Neprítomná je aj hlavná kontrolórka obce Pernek Ing. Zuzana Zajičková, MBA. 
 
Prítomní občania podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia, voľba pracovných komisií a schválenie návrhu 
programu rokovania obecného zastupiteľstva 

 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Pernek (ďalej aj „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) 
zahájil starosta obce Pernek Ing. Martin Ledník (ďalej len „starosta“), privítal prítomných, 
skonštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné, prítomných je päť  
zo siedmich poslancov.  

 
Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

 
Za schválenie návrhu programu rokovania OZ:  5  
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 

 
 Proti:  0 
 Zdržal sa:  0 

 
 
Boli navrhnuté pracovné komisie zasadnutia OZ: 

 
Zapisovateľ:  JUDr. Katarína Gombárová 

 
Overovatelia zápisnice:  Ing. Monika Belianska, Ing. Miroslav Bokes 

 
Návrhová komisia:  Anton Gecler, Mgr. Lukáš Láni 
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Starosta dáva hlasovať o navrhnutých pracovných komisiách zasadnutia: 
 

 Za schválenie navrhnutých pracovných komisií zasadnutia:  5 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 

            
 Proti:  0 
 Zdržal sa:  0 

 
 
 

2. Kontrola plnenia uznesení OZ 
 

Starosta konštatuje, že uznesenia obecného zastupiteľstva sa plnia priebežne, resp. sú splnené. 

Starosta:  Ešte nesplnené, ale dnešnom zasadnutí OZ by sa malo splniť: 

- obecné zastupiteľstvo súhlasí s ďalším rokovaním s firmou zabezpečujúcou službu 
odchytu túlavých psov, 

- príprava VZN o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Pernek – taktiež by 
malo byť dnes schválené 

 
Pán poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia č. 1/20: 
 
 

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. 

 
Za schválenie uznesenia OZ č. 1/20:  5 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 

 
 Proti:  0 
 Zdržal sa:  0 
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3. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN obce Pernek č. 1/2020 o nájme 
nebytových priestorov vo vlastníctve obce Pernek. 

 
Starosta uvádza, že návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej aj „VZN“) bol zverejnený  

na úradnej tabuli a na webe obce 11.02.2020, a zvesený bol 04.03.2020, k tomuto návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia prišla pripomienka od nájomcov priestorov v Kultúrnom dome, tejto pripomienke 
bolo sčasti vyhovené a bola zapracovaná do návrhu všeobecne záväzného nariadenia. 

 
JUDr. Katarína Gombárová uvádza, že došlo k zníženiu minimálnej sumy nájomného  

zo 6 eur/m2/mesiac na 5 eur/m2/mesiac.  
 
Starosta:  Túto pripomienku sme zapracovali do návrhu všeobecne záväzného nariadenia a pýta 

sa poslancov OZ, či chce niekto k tomuto bodu niečo povedať. 
 
Pán poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia č. 2/20: 
 

 

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.  
 

Za schválenie uznesenia OZ č. 2/20:  5 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 

 
 Proti:  0 
 Zdržal sa:  0 

 
 

Pán poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia č. 3/20: 
 

                                                      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.     
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Za schválenie uznesenia OZ č. 3/20:  4 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Stanislav Valko 
 
Proti:  0 
Zdržal sa:  1  - Mgr. Lukáš Láni 
 
 
Starosta uvádza, že VZN o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Pernek by malo byť 

týmto schválené. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Áno, je schválené. 
 
Starosta:  Áno, jasné. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni odôvodňuje zdržanie sa hlasovania skutočnosťou, že v rámci 

finančnej komisie prepočítavali, aký by mal byť nájom v Kultúrnom dome a v ostatných priestoroch, 
ktoré sú predmetom nájmu. Na to, aby bol Kultúrny dom aspoň vykrytý na nulu alebo blízko k nule, aby 
nebol v strate, tak by mal byť príspevok na energie 2,35 eur/m2 a nájom by mal byť 5 eur/m2. Keďže 
tento návrh neprešiel členmi zastupiteľstva, a po diskusii s nájomníkmi prišlo k takému zmierneniu, a to 
takému, že sme skončili na 5 eurách spolu dokopy. Inak by to malo byť na 7,35 eur, teraz sme  
na 5 eurách tak, aby to bolo pre nájomníkov prijateľné, čo ale bude mať za následok to, že v tomto roku 
možno predpokladať stratu alebo výpadok v rozpočte okolo 2 500 eur až 3 200 eur a z tohto dôvodu sa 
zdržal hlasovania. Mgr. Láni je za to, aby sa to schválilo, pretože inak by sme boli v ešte väčšej strate, 
ale nie je to úplne tak, ako by to malo byť podľa návrhu finančnej komisie. 

 
Starosta poďakoval poslancovi Mgr. Lukášovi Lánimu za vysvetlenie. 
 
Ing. Vladimír Kesegh uvádza, že si myslí, že to VZN je veľmi dobre urobené. Tá cena je vec 

dohody. Ak tí ľudia to nevedia platiť, tak treba to za túto cenu prenajať, aj keď obec ide do miernej 
straty, ale aspoň to prenajme.  

 
Starosta:  Ten nájom je tam aj tak zvýšený podstatne. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Je to ďaleko lepšie, ako to bolo doteraz. 
 
Starosta:  Áno. To je asi správne zhodnotenie. 
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4. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN obce Pernek č. 2/2020 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

 
 

Starosta informuje, že od doby schválenia pôvodného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a s drobnými stavebnými odpadmi bol zákon o odpadoch novelizovaný 8 – krát. Bolo treba prispôsobiť 
toto VZN aktuálnemu zneniu zákona o odpadoch a spôsobu nakladania s odpadmi v obci Pernek. 
K návrhu VZN prišli 2 pripomienky. 

 
JUDr. Katarína Gombárová:  Jedna pripomienka bola rozčlenená na 16 pripomienok.  
 
Starosta:  Pripomienkam bolo sčasti vyhovené, a teda časť pripomienok bola zapracovaná do 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia. 
 
Pán poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia č. 4/20: 

 
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.  

 
Za schválenie uznesenia OZ č. 4/20:  5 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 
 

 Proti:  0 
 Zdržal sa:  0 
 

    
         Pán poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia č. 5/20: 

 
                                                      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 
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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.   

 
Za schválenie uznesenia OZ č. 5/20:  5 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 
 

 Proti:  0 
 Zdržal sa:  0 
 
Starosta konštatuje, že VZN o nakladaní s odpadmi na území obce Pernek aj s pripomienkami 

bolo prijaté. 
 
 

5. Prerokovanie a schválenie predaja prebytočného majetku obce – 
traktora ZETOR Z5611. 

 
Starosta uvádza, že sa jedná o traktor, rok výroby 1969, výrobné číslo: 15514, výkon: 38,3 kWh. 

Dôvod predaja – nevyhovujúci technický stav, vysoká spotreba, poruchovosť, vysoké náklady  
na opravu. Spôsob predaja – išlo by to verejnou obchodnou súťažou s minimálnou predajnou cenou 
3 000 eur. Komisia pre financie a rozpočet odporúča predaj tohto traktora. Máme nový traktor veľký, 
máme nový traktor malý. Tento, ktorý je na predaj, má vysokú poruchovosť, sú tam veľké náklady 
a bude rád, keď ho niekto kúpi. 

 
Starosta sa pýta poslancov, či chcú k tomuto niečo povedať. 
 
Poslanci nemajú k tomuto bodu programu pripomienku. 
 
Pán poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia OZ č. 6/20:  

 
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. 

 
Za schválenie uznesenia OZ č. 6/20:  5 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
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Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 

 
Proti:  0 

 Zdržal sa:  0 
 

Ing. Vladimír Kesegh: 3 000 eur je dosť veľká suma. Nechcete si otvoriť „zadné dvierka“ pri 
tom predaji, že predáte ho najvyššej ponuke?  

 
Starosta:  Pozerali sme inzeráty na rôznych „bazošoch“ a myslí si, že za tých 3 000 eur by mal 

byť predajný.  
 
Ing. Vladimír Kesegh: Aby ste tu nemuseli znova sedieť a schvaľovať nové uznesenie. 
 
Starosta:  Ja si myslím, že za tých 3 000 eur je predajný. 
 
Pán poslanec Anton Gecler:  Zas aby nám neponúkli najviac 500 eur. 
 
 

6. Prerokovanie a schválenie predaja nehnuteľného majetku obce – malá 
časť parcely KN – E č. 209 ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
 
Starosta uvádza, že nemáme k tomu momentálne geometrický plán, ale je tu náčrt, ktorý je 

súčasťou návrhu uznesenia a výmera nepresiahne 16 m2. 
 
Poslanec Anton Gecler uvádza, že sa jedná o kúsok pozemku pred vchodom do dvora, že aby 

mal väčší vjazd do dvora.  
 
Starosta:  Úprava vjazdu do dvora. 
 
Poslanec Stanislav Valko:  Kde sa nachádza? 
 
Starosta:  Je to za Kultúrnym domom smerom do kolónie. Tento zámer bol zverejnený na úradnej 

tabuli na úradnej tabuli obce Pernek a na webe obce Pernek 14.02.2020, zvesený bol 04.03.2020. Je tam 
osobitný zreteľ – uvedený pozemok je priľahlý parcele C č. 227/1, ktorú majú žiadatelia 
v spoluvlastníckom podiele. Predmetná časť pozemku je nevyužiteľná pre obec Pernek. Cenu sme 
stanovili na 20 eur/m2.  

 
Starosta sa pýta, či má k tomuto niekto niečo ďalšie. 
 
Na túto otázku nikto z poslancov neodpovedá. 
 
Následne starosta požiadal pána poslanca Antona Geclera, aby prečítal návrh uznesenia č. 7/20. 
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Pán poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia č. 7/20: 

 
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.  

 

 

 

 

    Starosta uvádza, že je to parcela registra E č. 209 v katastrálnom území Pernek a pýta sa, kto je 
za schválenie uznesenia č. 7/20, ako bolo prečítané. 
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Za schválenie uznesenia OZ č. 7/20:  4 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Stanislav Valko 
 
Proti:  0 
Zdržal sa:  1  - Mgr. Lukáš Láni 

 
 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Tak to neprešlo... 
 
JUDr. Katarína Gombárová: Uznesenie č. 7/20 nebolo schválené. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Prečo? 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Pretože na predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa treba 3/5 

všetkých poslancov. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Tri pätiny všetkých? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Môžem sa spýtať na dôvod, prečo? 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni odpovedá, že to vysvetľoval aj kolegom, že už vyše roka a pol sa tu 

rieši to, že sa predáva majetok. Nemá problém s osobitným zreteľom, ide o to, že rok a pol sa tu 
handrkujeme o to, že sa pozemky alebo majetok predáva za nejakú určenú sumu, najskôr to bolo 10 eur, 
potom to bolo 12 eur, potom to bolo, nevie, koľko a teraz je to 20 eur a nesúhlasí s takým „strieľaním 
cien“. Jeho návrh je taký, aby sme konečne urobili VZN-nko o nakladaní s majetkom obce, v ktorom 
bude definované napr. aj to, že cena sa bude určovať napr. na základe znaleckého posudku, či už to bude  
100 % alebo to bude nejaká nižšia suma, to bude obsahom VZN-nka, ale nie je za to, aby sme tu stále 
strieľali od buka do buka tieto ceny. Keď to budeme stále robiť tak, ako v minulosti, tak to bude stále 
taký istý problém. 

 
Starosta:  To VZN-nko musíme jednoznačne prijať. Sám vieš, že tie VZN-nká sa pripravujú. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Viem. Už sme si to hovorili pred polrokom, pred rokom. 
 
Starosta:  Tých VZN-iek, ktoré treba dať do poriadku, je veľa. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni PhDr. JUDr. Lukášovi Chadalíkovi:  Prepáč, ale keby tu boli tí 

ostatní, tak Ti to schvália. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Zákon o majetku obcí ustanovuje, že pokiaľ sa predáva 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nevyžaduje sa geometrický plán, nevyžaduje sa znalecký 
posudok, obec si môže stanoviť všeobecne záväzným nariadením, ale nemusí, ten dôvod hodný 
osobitného zreteľa. Má tu metodické usmernenie z ministerstva financií, podľa ktorého dôvod hodný 
osobitného zreteľa môže byť malá výmera, malá hodnota, proste x – vecí. Ja to potrebujem, keď s tým 
nie ste stotožnený, bolo mi to treba povedať, ja už som s tým rátal. 
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Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Ja už som to hovoril dávno. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ja som toto nepočul. Ja som z toho prekvapený, som z toho 

rozčarovaný a nemám čo k tomu viacej dodať. Ja som si tú žiadosť podal zákonným spôsobom, bolo to 
zákonným spôsobom v zmysle zákona o majetku obcí a podľa zákona o obecnom zriadení zverejnené 
na úradnej tabuli, na webovom sídle obce. 

 
Starosta:  Keby toto schválime, nič tým absolútne neporušíme. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Tu nejde o to, že niečo neporušíme, aj pozemok hore sa predával 

podľa tohto zákonným spôsobom a nemyslí si, že to bolo správne. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Poďme sa baviť o parcele 209. Kto vlastní parcelu č. 209? 
 
Starosta:  Obec. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Vlastní ju obec. Kto tú parcelu momentálne využíva? Kto tú 

parcelu využíva už 40 rokov? 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Kto ju dal tomu človeku? 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Pozeral, aké sú ceny pozemkov. Veľké stavebné pozemky, ktoré sú súce 

na stavbu, sú 80 eur/m2, a to sú veľké súvislé pozemky, širšie ako 10 m, ktoré majú v blízkosti 
inžinierske siete. Takýto pozemok, ktorý je pri ceste a ktorý slúži iba pre vchod do baráku, ktorý slúži 
len pre vjazd na parcelu vlastníka, je 20 eur veľkorysá ponuka. Takéto VZN-nko síce v obci chýba 
a v tomto smere súhlasí s poslancom Mgr. Lánim. Ing. Kesegh však odporúča predať pozemok 
záujemcovi, pretože sa jedná o vstup do domu, do jeho parcely. Sú to ľudia, ktorí tu bývajú roky rokúce 
a jedná sa len o vstup do domu, o nič iné sa nejedná. Iným ľuďom, keby sa predávali veľké parcely, 
využiteľné na stavbu rodinného domu, široké aspoň 15 m, dlhé aspoň 50 m, tam znalecký posudok treba, 
pretože ten pozemok má hodnotu. Akýkoľvek pozemok, ktorý je užší, ako 10 m, nemá žiadnu cenu, len 
na záhradu, lebo tam nič nepostaví.  

 
Mgr. Lukáš Láni:  Ja viem. Ja by som tu sám chcel stavať, len nemám kde. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Čiže takýto malý pozemok niekde vedľa cesty na vytvorenie vstupu  

do rodinného domu, aby tam vôbec bolo možné bránu osadiť, dokonca je v záujme obce, aby ten človek 
ako obyvateľ obce, ktorý je trvale prihlásený na pobyt a prináša obci príjmy, aby mal normálny nerušený 
prístup. 

 
Starosta:  Pozeral som prípady hodné osobitného zreteľa v iných obciach. 
 
Mgr. Lukáš Láni:  Prípady osobitného zreteľa, tam môže byť aj len euro.  
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Euro tam nie je. Bol si sa tam pozrieť? 
 
Mgr. Lukáš Láni:  Nie. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Prečo si sa tam nebol pozrieť?  
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Mgr. Lukáš Láni:  Ja som povedal svoj názor. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Akú cenu navrhujete Vy? 
 
Mgr. Lukáš Láni:  Ja tam nejdem strieľať sumu, ja tam nechcem dávať ani 5, ani 10. Potom sa 

tu osočujú ľudia, že prečo sa jemu predalo za menej a jemu za viac. 
 
Občianka:  Môže to byť aj menej ako 20 eur. 
 
Starosta:  Ja chcem, aby sme túto cenu, tých 20 eur zakotvili v tom VZN-nku. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  To VZN-nko vôbec nemusí byť.  
 
Starosta:  Ja viem, že to nemusí byť. Ale keď bude, aby to tam bolo a aby to bolo jednoznačne 

zakotvené.  
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Nech to je v tom VZN-ku, nech to prejde pripomienkovaním, obec 

sa na tom zhodne a nech to tak je. Pred tromi mesiacmi sa predával nejaký kúsok inému pánovi, tiež to 
bolo kúsok, že príjazd ku garáži, to bola ešte väčšia rozloha, vtedy som s tým nesúhlasil, som povedal, 
že aby sme to dali do poriadku, aby sme to takto nestrieľali od buka do buka a ideme v tom pokračovať.  
Ja už v tom nebudem pokračovať. 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Čo je strieľanie od buka do buka? 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Tu sa fakt jedná o maličký štráfik, o vstup na pozemok. Pritom obec tu 

má niekoľko desiatok hektárov pôdy, s ktorou musí hospodáriť. Videl som list vlastníctva, kde sú tieto 
výmery. S tým treba hospodáriť takýmto spôsobom, že treba zobrať na to súdneho znalca na ocenenie 
pozemkov. Ale v takýchto prípadoch, keď ide o malý kus vedľa cesty, ja si myslím, je to zbytočné. Ten 
súdno – znalecký posudok je drahší ako cena samotného pozemku. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Ale ja nehovorím, aby sme mali na každý odpredaj posudok 

znalecký. Tak majme jednu cenu za rok a hotovo. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Nemôže byť jedna cena, pretože každý pozemok má inú hodnotu. Niečo 

iné je pozemok vedľa cesty, nejaký švík široký pol metra a niečo iné je napr. parcela 8 x 50 metrov. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Dobre. Ale keď budeme mať pravidlá. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Keď budeme mať nejaké pravidlá. Celý čas tu hovoríme, 

že nie sú pravidlá. A pán Láni tento postoj deklaruje od začiatku.  
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Má pravdu, ja s tým súhlasím.  
 
Ing. Peter Zaiček:  Ja si myslím, že všetci tu diskutujeme dosť dlho, že treba v tom urobiť 

poriadok. Súhlasím s Lukášom, že treba urobiť to VZN-ko. Ale keď sa povie, že už teraz to treba urobiť, 
tak si dajte záväzok, že dokedy to VZN-nko sa pripraví, aby sa dostalo do programu riadneho, aby sa 
v tom ten poriadok začal robiť. Za druhé, treba brať do úvahy aj to, že Lukáš Chadalík tu niečo pre tú 
obec urobil a pre tú obec niečo robí a robí to bez nároku na odmenu a v zásade chce len poriadok v tom 
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urobiť, lebo keby ten právny stav nechal taký, aký je a by to užíval, čo s tým urobíte ako obec? Nič 
s tým neurobíte, lebo nič tam obec nemôže s tým urobiť. Takže ja si myslím, že treba to odsúhlasiť 
Lukášovi a prijať záväzok, že urobí sa jedno VZN-ko, ktoré bude jasne definovať, za kých podmienok, 
čo a ako sa bude riešiť. 

 
Ing. Vladimír Kesegh:  Cena 20 eur je vyššia, než za akú sa doteraz predávali pozemky. Jedná 

sa o malý pozemok vedľa cesty.  
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Keď to tu budeme stále všetko odkladať... a napríklad aj súhlasím  

s tým, čo máme ďalej – návrh na semafor, s tým súhlasím, ale keď toto budeme odkladať ďalší rok, 
nikam sa nedostaneme. 

 
Starosta poslancovi Mgr. Lánimu:  Lukáš, každé zastupiteľstvo sa príjmu teraz dve VZN-nká. 

Katka Ti asi povie, koľko mala ona na tom roboty ako právnička. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  To je omnoho viac, ako mám dohodu. 
 
Starosta:  Presne tak. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Ale veď to tu nikto nespochybňuje.  
 
Starosta:  Tie VZN-ká sa nedajú prichystať, ani pripraviť štyri alebo päť na jedno zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Ale ja viem. 
 
Starosta:  Na každé zastupiteľstvo sa príjmu dve VZN-ká, čiže nič sa neodkladá. Dávajú sa  

do poriadku tie veci, ktoré neboli až tak v poriadku. 
 
JUDr. Surovec:  Tu bolo predostrené, čo hovorí zákon, takže ja by som navrhoval, tak mu dajme 

10 eur za meter, ale potom si robme VZN-ko. Takto budeme na VZN-ko čakať ešte pol roka. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Takto sa posúvame rok a pol a keď to takto urobíme, tak sa budeme 

posúvať ďalšie dva roky. 
 
Ing. Peter Zaiček:  Len sa to zle načasovalo, pretože keď niekomu pasívnemu sa predáva, kto 

pre obec nerobí nič, pozemok za nižších podmienok, a druhý, kto na úkor svojho osobného voľna 
a nezištne pomáha, aby sa tu urobili veci tak, ako sa majú a len preto, že sme povedali: Teraz sa 
zasekneme, a dosť. Tak, troška mi to pripadá také zle načasované. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Preto sme tu siedmi, mali sme tu byť viacerí. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Ja Vás plne chápem. Vy ste podali svoju námietku a máte pravdu. Teraz 

ste aj uznali argumenty, ktoré tu padli, ale neviete, ako ustúpiť zo svojej pozície bez straty tváre. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  No. 
 
Starosta:  Lukáš, Tebe tam vadí to, že nie schválené VZN-ko. 
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Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Niečo, čo by riešilo, ako sa to bude robiť a nerozhodovalo sa tu 
prípad k prípadu, lebo toto nie je prvý prípad, to je pravidelne. 

 
Starosta:  Takže to, že jemu by sme predali za 20 eur... 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Aby tu bolo pravidlo. Keď to bude napr. do 15 m, tak to bude za 

euro, nech to tak je, keď k tomu bude konsenzus, prejde to... 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Pravidlá sú stanovené. Poslednýkrát tu zopakujem: zákon 

o majetku obcí ustanovuje, kedy sa môže, za akých podmienok, je tam možnosť, že obec môže mať, 
môže, nemusí mať VZN-ko. To znamená, boli dodržané všetky zákonné postupy, bolo to zverejnené, 
bola podaná žiadosť, boli sa tam pozrieť poslanci, bola stanovená nejaká suma, bol určený dôvod hodný 
osobitného zreteľa: malá výmera, malá hodnota, priľahlá parcela. To znamená, všetko je splnené. 
Vzhľadom na to, že je to dôvod hodný osobitného zreteľa, nemusí byť znalecký posudok, nemusí byť 
geometrický plán, to znamená, nemusí byť presne identifikovaná. Je to napísané to uznesenie tak, že to 
môže byť maximálne 16 m2, to znamená, nepresiahne sa tých 16 m2. Bol som konfrontovaný dvakrát 
s tým. To znamená – prvá varianta: nemôžem si odkúpiť väčšie, lebo by som zavadzal vo vjazde 
susedovi, ktorý to neoprávnene 40 rokov užíva. Ad2): Dobre, prehodnotil som to, aby mal sused, ktorý 
neoprávnene užíva tento majetok 40 rokov, obecný majetok, aby sa tam mohol teda dostať, tak som to 
zmenšil. Ani to nebolo v poriadku, pretože to údajne zasahovalo do nejakej údajnej cesty, ktorá tam 
neexistuje. Je to len peší chodník podľa platného územného plánu. To znamená, som podal tri žiadosti, 
trikrát sa to upravovalo, ani toto nestačí. Ja tú bránu potrebujem vysunúť von, aby som mohol ťahať 
žumpu. To bol jeden dôvod a iks ďalších dôvodov tam bolo v tej žiadosti. Čítal si tú žiadosť? 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Áno. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Bol si sa tam pozrieť? 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Nie. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Nebol si sa tam pozrieť. Čo k tomu môžem povedať? Všetko 

bolo dodržané. Nie je to žiadny, s prepáčením, odrb. Je to legálne spravené, tak ako sa to má. VZN-ko 
na to nie je teraz, môže byť a nemusí byť.  

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Súhlasím. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Nemusí byť to VZN-ko.  
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Nemusí byť. 
 
Ivan Kahanec:  Čiže pokým nebude schválené VZN-ko, obec nebude schopná predať... Lebo 

keď dvaja budú chýbať, tak nebude. Lebo teraz je aký postup? Teraz je postup vlastne ten, že v podstate 
Lukáš musí znova podávať žiadosť, aby sa o tom mohlo hlasovať.  

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Neviem, či musí podávať znova žiadosť. 
 
Občan:  Nemusí. 
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Ivan Kahanec:  To znamená, kedy sa o tom môže znova hlasovať? 
 
Starosta:  Na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Áno. 
 
Ivan Kahanec:  To je zbytočné, lebo do ďalšieho zasadnutia nebude VZN-ko schválené.  
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: To VZN-ko nebude také jednoduché spraviť. Ja vás 

upozorňujem.  
 
Starosta:  Ja viem. 
 
Ivan Kahanec:  Čiže hovorím, že tu sa môže stať, že dva roky obec nebude schopná predať, 

pretože sa nebudete stretávať všetci zrovna vtedy.  
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Tak. 
 
Starosta:  Naozaj, tie VZN-ká sa schvaľujú, opravujú sa. 
 
Ivan Kahanec:  Potom jediná možnosť, ktorá je férová voči občanom, lebo zoberme si reálne, že 

VZN-ko neexistuje, čo nie je chyba tých občanov, nie je to ani chyba zastupiteľstva, lebo nemusí byť, 
ale keďže nie je, tak sa neschvaľujú tieto veci. Tak bolo by fér, aby zastupiteľstvo stanovilo termín, 
dokedy to VZN-ko vypracuje. 

 
JUDr. Katarína Gombárová:  Ja viem, že to treba, ale do najbližšieho zasadnutia... 
 
Ivan Kahanec:  Na druhej strane, čo teraz si povieme, že najbližších päť rokov na to nemáme 

čas?  
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Nie, ten termín dajme. 
 
Starosta:  Bohužiaľ, chýba jeden poslanec, ktorý bol na ceste v Bratislave... 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  K tomu jednému poslancovi. Vy viete, že jeden poslanec je PN, 

že je chorý, aj sa tu riešilo, že či môže chodiť, nemôže chodiť. Ja teraz predsa nemôžem za to, že pani 
poslankyňa sem nemôže chodiť. 

 
Starosta:  Jasné, Lukáš, ja to chápem. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  A taký argument, že ten poslanec tu mal byť, alebo nechodí sem. 

No, je práceneschopný, takže sem nechodí. 
 
Starosta:  Môžeme to prerokovať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva? 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Áno. 
 
Poslanec Anton Gecler:  Tak to musíme odložiť. Dáme odkladá, ak to môže byť. 
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JUDr. Katarína Gombárová:  Môže, potom nemusí podávať ďalšiu žiadosť, keď sa to odloží. 
Na najbližšie zasadnutie? Tak bude o jedno uznesenie naviac. 

 
JUDr. Katarína Gombárová:  Obecné zastupiteľstvo odkladá rozhodovanie o žiadosti Lukáša 

Chadalíka o parcele č. ... 
 
Starosta:  Musí tam byť to uznesenie, alebo? 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Tak potom by musel podať ďalšiu žiadosť. 
 
Starosta:  Takže, keď dáme toto uznesenie, tak nemusí dávať ďalšiu žiadosť.  
 
JUDr. Katarína Gombárová:  No, odkladá... 
 
Starosta:  Ale musíme schváliť toto uznesenie, že odkladáme na najbližšie zasadanie. 
 
JUDr. Zuzana Fabiánová:  Tým pádom, keď ja mám tiež žiadosť, mám si dať vypracovať ten 

znalecký posudok? 
 
Starosta:  To si musíme prejsť, Zuzka, Ty si doniesla kedy? Tento týždeň. My sme sa ešte 

nevenovali Tvojej žiadosti, Ty si ju doniesla tento týždeň. Dáme Ti vedieť. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Hlasovalo sa, že sa schvaľuje, ale nedosiahlo sa potrebné kvórum, 

lebo chýbal tam jeden hlas. Čiže aby nemusel podávať už asi štvrtú, piatu, alebo desiatu žiadosť, tak sa 
odkladá. 

 
 

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. 

 
Za schválenie uznesenia č. 8/20: 5 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 
 
Proti:  0 

 Zdržal sa:  0 
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7. Prerokovanie a schválenie odkúpenia nehnuteľnosti – dielne na parcele 
„C“ 1494/9 v katastrálnom území Pernek. 

 
Starosta:  Je to dielňa v areáli poľnohospodárskeho Družstva. Momentálny vlastník je Pernecká 

agrárna spoločnosť, tam je v rade viacero dielní, je to jedna dielňa o výmere cca 74 m2, presná výmera 
bude určená pri vypracovaní geometrického plánu. Cena za dielňu je 2 500 eur. Ja si myslím, že túto 
garáž vieme využiť, už len z toho dôvodu, že máme schválenú nejakú dotáciu na rekonštrukciu hasičskej 
zbrojnice, čiže keby sme naozaj sa pustili do tej rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, bude treba niekde 
umiestniť techniku, vieme ju (pozn. zapisovateľky: tú dielňu) prenajať, a myslím si, že tých 2 500 eur je 
cena, ktorá nie je zlá.  

Starosta sa pýta poslancov, či má k tomuto niekto niečo. 

Nikto poslancov neodpovedal. 

Následne starosta požiadal poslanca Antona Geclera, aby prečítal návrh uznesenia č. 9/20. 

Pán poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia č. 9/20: 

 
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. 

 
Za schválenie uznesenia OZ č. 9/20:  5 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 

 
Proti:  0 

 Zdržal sa:  0 

 
 

8. Prerokovanie a schválenie návrhu zmluvy na odchyt túlavých psov. 
 

 
Starosta:  Všetci asi dobre vieme, že je veľký problém s pohybom túlavých psov v obci, viacerí 

občania boli upozorňovaní. Tento problém stále pretrváva, opakuje sa. Môže sa stať naozaj nejaká 
nepríjemnosť, že pes niekoho pohryzie. Čiže ja vidím ako jediné možné zákonné riešenie uzatvoriť 
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zmluvu so spoločnosťou, ktorá má oprávnenie na takúto činnosť. Čiže bavili sme sa o tomto už aj minulý 
rok. Ja si myslím, že sme dospeli k tomu, že by sme mohli uzatvoriť, túto zmluvu. Je tam cena  
za poskytovanie tých služieb, nie je malá tá cena, ale... 

 
Občianka:  Prosím Vás, čo to je za službu? 
 
Starosta:  Odchyt psov. 
 
Starosta:  Čiže mesačný paušálny poplatok 85 eur bez DPH, výjazd k zvieraťu do 50 km 25 eur 

bez DPH, výjazd k zvieraťu nad 50 km plus ďalších 50 centov za každý kilometer, odchyt zvieraťa  
25 eur bez DPH, opatrovanie zvieraťa 9 eur na deň bez DPH, prevoz zvieraťa do karanténnej stanice  
25 eur bez DPH, pobyt zvieraťa v karanténnej stanici 25 eur bez DPH jednorazovo, čip na jedno zviera 
8 eur bez DPH jednorazovo, zákonné očkovanie zvieraťa 9,50 eur bez DPH jednorazovo, očkovanie 
proti besnote na jedno zviera 2,50 eur bez DPH jednorazovo. Cenník je prílohou uznesenia. 

 
Starosta:  Je nám jasné, že tie ceny sú dosť vysoké. Túto zmluvu by sme chceli schváliť na dobu 

určitú, na nejakú skúšku, od 01.04.2020 do 31.12.2020 a uvidíme, čo nám to prinesie. Potom by sme  
to zhodnotili a dospeli k nejakému názoru, či to pomohlo, akým spôsobom to pomohlo. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Zverejnili sme zmluvu, ktorú chceme uzatvárať? 
 
Starosta:  Katka, musí byť zverejnený aj takýto návrh? 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Nie. 
 
Starosta:  Musí byť zverejnená po podpise. 
 
Ing. Peter Zaiček:  Minule, keď sme o tejto zmluve diskutovali, tak ja som sa pýtal a zase sa 

pýtam, že jedna vec je cenník, ale druhá vec je právny vzťah. Tú zmluvu treba, ale treba urobiť poriadok 
s túlavými psami na území obce. Tak, ako bol ten cenník prečítaný, tu bude túlavý pes, niekto zrejme 
zavolá obecnému úradu, niekto z obce zavolá tú firmu, aby prišli sem. Keď bude ten pes začipovaný, 
tak je to jasné, náklady znáša majiteľ. Keď nebude pes začipovaný, každý pes musí byť zo zákona 
povinne začipovaný, to znamená, začipujú ho a stane sa majetkom obce? 

 
Starosta:  Nie. Keď nebudeme vedieť dohľadať alebo zistiť majiteľa, bude umiestnený do útulku. 

Náklady bude znášať obec.  
 
Ing. Peter Zaiček:  A dokedy?  
 
Poslanec Anton Gecler:  7 dní musí byť u nich a potom sa dáva... 
 
Starosta:  Keď nezistíme majiteľa, tak náklady znáša obec. Ide o to, či to chceme riešiť, alebo to 

nechceme riešiť. Keď to chceme riešiť, tak, logicky, že nás to bude niečo stáť.  
 
Ing. Peter Zaiček: Lebo sú tu veľké riziká, že akýkoľvek túlavý pes nezačipovaný, bude 

sakramentsky stáť túto obec. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  250 eur bez DPH 
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Starosta:  Áno, ale ide o to, že či to chceme riešiť alebo to nechceme riešiť. 
 
Starosta:  Keď ten pes pohryzie niekoho? Ja naozaj už nevidím iné riešenie, ako riešiť to 

s takouto firmou, ktorá to vie zabezpečiť, ktorá má na to oprávnenie, ktorá má na to všetko vybavenie. 
 
Ing. Peter Zaiček:  Máte urobenú inventúru stavu psov v obci? Či sú všetky stopercentne 

začipované? 
 
Starosta:  Nie sú začipované. 
 
Ing. Peter Zaiček:  No tak keď nie sú, máme predsa zákonné možnosti, obec má zákonné 

možnosti, ako postupovať voči takýmto majiteľom. To by mal byť prvý krok pred tým, ako sa uzatvorí 
nejaká takáto zmluva. To je môj názor. 

 
JUDr. Katarína Gombárová:  Tí psi ma ohrozujú, to ako sa bude čakať dokedy? Dokedy ma 

pokúšu? 
 
Ing. Peter Zaiček:  Každý občan je pred zákonom rovný, to znamená, že keď niekto vlastní psa, 

obec je povinná konať. A neplatí daň za toho psa. Nemá toho psa začipovaného, je tu nejaký zákonný 
postup, ako ho vyzvať, aby odstránil ten nedostatok.  

 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Pán Ziček, to, že tí psi nie sú začipovaní, to nie je až taký 

problém, horšie je to, že sa hýbu psy po ulici, ktorí vytvárajú nebezpečenstvo. 
 
Ing. Peter Zaiček:  Nielen po ulici, aj po chotári sa hýbu psy. Nemôžem ísť do lesa, lebo niekomu 

tam behajú psy... 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  V tomto prípade je úplne bezpredmetné, či ten pes je začipovaný 

alebo nie. To znamená, že my sme sa rozhodli k tomuto kroku. Občania boli vyzvaní, boli niekoľkokrát 
upozornení, že je takáto situácia, ideme s tým teraz von na dobu určitú, a žiaľ, kto  
si nebude svojho psa strážiť, je jedno, či je začipovaný alebo nie, tak príde služba, odchytí ho a... 

 
Starosta:  Budú tam nasledovať ďalšie kroky, ale toto je prvý krok, že zabezpečíme to, aby tí psi 

neohrozovali ľudí. 
 
Ing. Peter Zaiček:  Bavíme sa o tom pol roka. Takéto isté otázky som mal pred polrokom. Čo sa 

vyriešilo? Čítate tu návrh zmluvy, ktorú chcete uzatvoriť, bez akýchkoľvek ekonomických a právnych 
dopadov.  

 
Starosta:  Pán Zaiček, to bude stáť obec peniaze.  
 
Ing. Peter Zaiček:  To nie sú vaše, to sú nás všetkých peniaze. 
 
Starosta:  Áno, ale to zdravie tých ľudí, to zdravie, o to sa jedná. Ja si myslím, že to sa nedá 

žiadnymi peniazmi vyčísliť. Keď ten pes niekoho pohryzie... 
 
Ing. Peter Zaiček:  To mi je naprosto jasné. Ja sa pýtam, čo sa urobilo za polroka v tejto veci? 
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Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Urobilo sa to, že prišla sem firma, urobili sme teda nejakú... 
 
Ing. Peter Zaiček:  Ale to sme konštatovali pred polrokom, že tu prišla s ponukou firma.  
 
Starosta:  Odložili sme to, minulý rok sme to neschvaľovali. Schvaľujeme to teraz. 
 
Občianka:  Piati psi behajú pravidelne po ulici. Teraz niekto ich zoberie. Myslíte si, že tí majitelia 

si to vôbec všimnú? 
 
Starosta:  Ja dúfam, že áno. Ideme to uzavrieť na dobu určitú, vyhodnotíme to a keď to neprinesie 

efekt, tak bohužiaľ, keď to prinesie efekt, tak budeme len radi a budeme prijímať ďalšie kroky. 
 
Občianka:  Ja si myslím, že toto nie je zlé riešenie. 
 
Starosta:  No ja sa obávam, že my iné riešenie ani nemáme. 
 
Poslanec Anton Gecler:  Dúfame v to, že tí ľudia sa poučia, že nebudeme tu odchytávať 20 psov 

do roka. Veríme v to, že si to uvedomia. Horšie to bude možno s tými, čo sa k tým psom nepriznajú. 
Ale kto má dobrého psa a má ho rád, aj keď ho nemá začipovaného, tak sa asi prihlási, aj keď bude 
musieť zaplatiť potom pokutu za to, že ho nemal začipovaného.  

 
Starosta:  Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale aby som chodil každý druhý deň, aby mi niekto 

volal, že niekde behá pes, ja na to nemám ani auto, ani prostriedky. Už sa mi stalo, že som vyťahoval 
vlčiaka zo šachty asi 3 m hlbokej. Čo mám spraviť teraz? Nejakým spôsobom som si musel poradiť, 
vytiahol som ho. Ale nemám na to ani oprávnenie, ani na to nemám techniku, nič nemám na to, aby som 
toto mohol robiť. Táto firma má všetky oprávnenia, všetky certifikáty. Ten pes bude zaočkovaný, 
v prípade potreby bude umiestnený do karantény. Nemáme tu žiadnu karanténnu stanicu. Bude 
umiestnený do karantény. Keď sa niekto neprihlási, pôjde do útulku.  

 
Poslankyňa Ing. Monika belianska:  A obec zaplatí. 
 
Starosta:  Áno, jasné. 
 
Poslanec Anton Gecler:  Nemáme iné riešenie. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Akým spôsobom bude tá služba vykonávaná? 
 
Starosta:  Takým, že keď bude problém, alebo bude niekde sa pohybovať pes, bude tam určená 

osoba, asi ja, ktorá zavolá a oni prídu a budú ho vyhľadávať, ho chytia a odvezú, bude sa zisťovať 
majiteľ. 

 
Ing. Peter Zaiček:  Opakuje sa tu stále, že nemáme iné riešenie. Ja osobne som presvedčený 

o tom, že je iné riešenie, ktoré treba pred uzatvorením tejto zmluvy urobiť. To znamená, že urobiť 
inventúru psov, ktoré sú registrované, zaplatené. Veď sme malá obec, každý každého pozná. Veď vieme, 
čie psy, teoreticky, behajú. Ako bude riešiť zmluva psy, ktoré vyhadzujú Bratislavčania z áut. To bude 
takisto obec platiť, znášať tie náklady? My občania, za to, že niekto kúpi decku psa a príde sem a vyhodí 
ho z auta?  
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Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  A aký máte teda návrh, pán Zaiček? 
 
Ing. Peter Zaiček:  Ja som povedal, treba urobiť inventúru. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  No ale dobre, to je jedna vec, inventúra. Ale teraz príde sem 

nejaký paštikár, ktorý tu vyhodí toho psa. Aké opatrenie Vy navrhnete? My ako obec sme zodpovední 
za to, aby tu bola nejaká bezpečnosť v obci, navrhujeme toto riešenie, lebo toho psa musíme proste 
odchytiť.  

 
Ing. Peter Zaiček:  V takom prípade, keď vieme, aké psy sú v obci. Pokiaľ je to nejaký zatúlaný 

pes, ohlásiť to veterinárnej správe a tá je povinná konať.  
 
Občianka:  Nie je. 
 
Ing. Peter Zaiček:  Akože nie?  
 
Starosta:  Rozhodli sme sa, že začneme týmto, že uzatvoríme zmluvu so spoločnosťou, ktorá toto 

vykonáva. Neviem, čo ešte k tomu povedať. Má z poslancov niekto k tomu niečo, alebo výhrady?  
Ja si myslím, že dosť dlho sme o tom hovorili.  

 
Bc. Zuzana Pallová:  Obec Lozorno aj Rohožník majú obecnú políciu. Ako oni riešia takýto 

odchyt psov? Alebo kde zabezpečujú odchyt? Majú svoju karanténnu stanicu, kde ich uzatvoria?  
 
Starosta:  Myslím si, že nie. My nemáme obecnú políciu.  
 
Bc. Zuzana Pallová:  My môžeme tiež využívať ich služby, keby chceme. To je o rozhodovaní 

a rokovaní vás starostov. To znamená, aký oni majú postup, keď majú u nich v obci takéto túlavé psy?  
 
Starosta:  Obecná polícia z Rohožníka, ani z Lozorna Vám sem nepôjde odchytávať psov.  
 
Ing. Peter Zaiček:  Prečo? Keď zaplatíme... 
 
Starosta:  Ukončime toto, ideme dať hlasovať o tomto bode programu.  
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Ja si myslím, že takéto opatrenie je potrebné pre obec, pretože smečky 

psov, keď sa začnú stretávať, tak sú nebezpečné.  
 
Starosta:  Nebezpečné je to už tým, že ten pes, keď vybehne a pôjde motorkár, tak ten motorkár 

na to môže doplatiť životom. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Mňa zaujíma, ako rýchlo je tá spoločnosť schopná zasiahnuť, keď nejakí 

takíto potulní psi budú behať a sa im to nahlási. Či sú tuná behom polhodiny, alebo 15 minút, alebo na 
druhý deň, alebo ako. 

 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Hodina. 
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Ing. Vladimír Kesegh:  Psy obehnú obrovský kusisko obce od nahlásenia. Ako ich budú hľadať? 
Nebezpečnú smečku som tuná nevidel. Jedinýkrát, keď som videl nebezpečného psa, bolo, keď unikol 
z Družstva a mi za chrbtom vrčal 10 metrov ten obrovský doberman. 

 
Starosta:  Ja si myslím, že niektoré psy sú tak často vonku, že oni, keby došli teraz, tak chytia 

vonku 3 – 5 psov.  
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Z osady tie tri malé psy nie sú nebezpečné, neútočia.  
 
Starosta:  Môžme toto ukončiť a dať hlasovať? Aj malý pes môže pokúsať a môže spôsobiť také 

dôsledky, že... 
 
Občianka:  Ide aj to, že ja pôjdem von so psom a na mňa ten pes zaútočí alebo na môjho psa. Kto 

mi to potom zaplatí, keď druhý pes mi pokúše môjho?  
 
Starosta:  Môžeme prečítať uznesenie a dať o tomto hlasovať? Ja viem, že tých nápadov je veľa, 

ale rozhodli sme sa, že to budeme riešiť týmto – uzatvorením zmluvy, teda ešte neviem, či to 
odhlasujeme. 

 
Občianka:  V podstate to uzatvárate na 9 mesiacov, na dobu určitú. Ja si myslím, že pre 

bezpečnosť a zdravie ľudí by sa to malo odsúhlasiť. 
 
Starosta:  Áno, vyskúšame to. Ja mám informácie z niektorých obcí, ktoré to majú uzavreté, že 

to funguje a sú s tým spokojní. Naozaj, majú s tým skúsenosť obce, riešia to takto. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:   A obec na to vyčlenila... 
 
Starosta:  Obec na to vyčlenila v rozpočte... Bolo hlásené v obecnom rozhlase: Dajte si tých 

psov..., opravte si ploty, na webovej stránke je stále výzva, aby tých psov si zabezpečili. Keď toto 
nepomáha, bohužiaľ... 

 
Občianka:  Ja by som súhlasila s pánom Zaičkom, že treba urobiť revíziu psov, teraz, keď sa 

budú platiť dane a psy a upozorniť ľudí, aby si tých psov začipovali. Ale myslím si, že malo by sa to 
odsúhlasiť, lebo fakt je to nebezpečné. Ja tiež mám psa, chodím s ním von, veľkého psa a viem, aké to 
je, že...  

 
Starosta:  Ja ešte poviem jeden príklad a už potom by sme to mohli uzavrieť. Si zoberte, že ide 

učiteľka alebo učiteľky s deťmi na prechádzku po dedine a teraz vybehne takýto nejaký pes a tie deti sa 
rozpŕchnu. Čo budú robiť tie učiteľky? Čo budú tie učiteľky skorej robiť? Chytať deti? Chytať psa? 
Neviem, čo by robili tie učiteľky. Nezávidel by som im. Ja dúfam, že takáto situácia nenastane.  
Ale môže nastať. Potom bude problém. 

 
Starosta:  Môžme prečítať ten návrh uznesenia? 
 
Poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia č. 10/20: 
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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. 

 
 

 

 
Za schválenie uznesenia OZ č. 10/20:  5 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 
 
Proti:  0 

 Zdržal sa:  0 

 

Starosta konštatuje, že uznesenie bolo prijaté a že možno uzavrieť zmluvu s touto spoločnosťou. 

Ing. Vladimír Kesegh:  Kde má sídlo tá firma? 
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Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Oni majú sídlo Pezinku, ale tá karanténna stanica je  
vo Veľkom Bieli. A to je do 50 km.  

Ing. Vladimír Kesegh:  Ako budete vedieť, odkiaľ prišli? 

Poslanec Anton Gecler:  Z Pezinku. 

Starosta:  Kto? 

Ing. Vladimír Kesegh:  Z Pezinku do Perneku je známy počet kilometrov. 

Starosta:  Čiže do 50 km. 

Ing. Vladimír Kesegh:  Čiže keď prídu z Nitry... 

Starosta:  Pán Kesegh, tá firma má sídlo v Pezinku, ale zabezpečuje túto službu napríklad v Nitre, 
čiže nad 50 km, alebo vo Zvolene. Tí v tom Zvolene si to zaplatia z toho Pezinku. My si zaplatíme tú 
sumu do 50 km, čiže za ten výjazd zaplatíme 25 eur. Nás sa výjazd k zvieraťu nad 50 km netýka. Je to 
v cenníku, ale nás sa to netýka, lebo my sme do 50 km od Pezinka.  

Poslanec Anton Gecler:  To účtujú zo sídla firmy. 

 

 

9. Prerokovanie a schválenie doplnenia Poriadku odmeňovania 
zamestnancov a funkcionárov obce Pernek. 

 

Starosta:  Môžme dať rovno prečítať návrh uznesenia, aby bolo jasné, čo tam ideme doplňovať. 

Pán poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia: 

 
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.“ 

 
Za schválenie uznesenia OZ č. 11/20:  5 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
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Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 

 
Proti:  0 

 Zdržal sa:  0 

 

10. Prerokovanie a schválenie termínov zápisu do Materskej školy  
a do 1. ročníka ZŠ. 

 

Starosta požiadal pána poslanca Antona Geclera o prečítanie návrhu uznesenia. 

Pán poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia: 

 
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. 

 
Za schválenie uznesenia OZ č. 12/20:  5 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 
 
Proti:  0 

 Zdržal sa:  0 
 

 

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.  

 
Za schválenie uznesenia OZ č. 13/20:  5 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 
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Proti:  0 
 Zdržal sa:  0 

 
 

11. Prerokovanie a schválenie návrhu na prijatie nových členov Komisie 
pre financie a rozpočet. 

 
Bc. Zuzana Pallová:  Môžem požiadať predsedu komisie za kultúru na návrh nového člena  

za kultúru – pani Miroslavu Vangovú? 
 
Starosta:  Ona o tom vie? 
 
Bc. Zuzana Pallová:  Áno, ona o tom vie, aj Ty o tom vieš. 
 
Starosta:  Ona mi to nepotvrdila. Ja to viem len z Tvojich úst. Ja som za jej prijatie. Mal by som 

mať od nej... 
 
Poslanec Stanislav Valko:  Nejaký papier... 
 
Starosta:  Ja som jednoznačne za, ale ja od nej nemám nič, žiadne vyjadrenie a ja bez jej 

vedomia... 
 
Bc. Zuzana Pallová:  Som Ti to povedala ústne. Mohol si mi povedať, že to chceš písomne. 

Druhá vec, že si mi povedal, že už máš uzatvorený program na rokovanie obecného zastupiteľstva... 
 
Starosta:  Zuzka, prosím Ťa, prestaň jednať za niekoho druhého. Ja budem rád, keď prijmeme 

pani Vangovú, ja budem jednoznačne za, ale nemám tu od nej nič, ani vyjadrenie. 
 
Občan:  Kto je predseda komisie? 
 
Bc. Zuzana Pallová:  Však ja som pána Valka poprosila. 
 
Poslanec Stanislav Valko:  Nie, ja neviem o tom. 
 
Starosta:  Nikto o tom nevie. 
 
Poslanec Anton Gecler:  Nevieme o tom ešte ani komisia, aspoň ja, ani Stano. Neviem, či Vy 

a Vierka. 
 
Bc. Zuzana Pallová:  Ja som to vravela Vierke Jadrníčkovej. Keď sme mali komisiu, Vy ste sa 

vzdali. Stano Valko povedal, že nechce byť predsedom komisie. Ale to tiež musí obecné zastupiteľstvo 
schváliť, to nemôžete si len medzi sebou povedať, že... 

 
Starosta:  Mohla by byť pani Vangová, ale... nič, žiadny podklad o tom. Môžme sa k tomu vrátiť 

v rôznom alebo v diskusii?  
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Bc. Zuzana Pallová:  No. 
 
Starosta:  Dobre, ďakujem. Lebo teraz hlasujeme o niečom inom, úplne o niečom inom.  
 
Bc. Zuzana Pallová:  To bolo k tej komisii, ja som chcela len doplniť, keď sa robí návrh nových 

členov, tak som vlastne chcela poprosiť na návrh ďalšej komisie za kultúru doplniť člena.  
 
Starosta:  To sa nemôže. Ona o tom ani nevie. 
 
Bc. Zuzana Pallová:  Mirka o tom vie. 
 
Starosta:  Ale nemám tu nič od nej, žiadny súhlas. 
 
Starosta požiadal pána poslanca Antona Geclera, aby prečítal návrh uznesenia OZ č. 14/20: 

 
Pán poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia OZ č. 14/20: 
 
 

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. 
 
Za schválenie uznesenia OZ č. 14/20:  5 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 

 
Proti:  0 

 Zdržal sa:  0 

 
 

Starosta požiadal pána poslanca Antona Geclera, aby prečítal návrh uznesenia OZ č. 15/20: 

 
Pán poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia OZ č. 15/20: 

 
 

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. 
 
Za schválenie uznesenia OZ č. 15/20:  5 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
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Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 
 
Proti:  0 

 Zdržal sa:  0 
 
Starosta:  Takže máme rozšírenú Komisiu pre financie a rozpočet o dvoch nových členov. 

 

12. Prerokovanie a schválenie prevádzkového času prevádzok 
(POHOSTINSTVO U ZAÍČKA, MOTEL POD ZLATÝM VŔŠKOM). 
 

Starosta:  Pohostinstvo u Zaíčka si požiadalo o schválenie prevádzkových hodín nad čas, ktorý 
máme určený vo VZN-ku, čiže prečítam tie prevádzkové hodiny, ako si žiadajú. Od 09:30 do 22:00 
v pondelok; v utorok od 09:30 do 22:00; streda od 09:30 do 22:00; štvrtok od 09:30 do 22:00; piatok: 
od 09:30 do polnoci; sobota od 10:00 do polnoci; nedeľa od 10:00 do 22:00. 

Starosta požiadal pána poslanca Antona Geclera, aby prečítal návrh uznesenia. 

Pán poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia č. 16/20: 

 

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 
 
 
Za schválenie uznesenia OZ č. 16/20:  5 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 
 
Proti:  0 

 Zdržal sa:  0 
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Starosta dopĺňa, že terasu nemajú v nájme, ani ju neotvárajú. Jedná sa čiste o vnútorný priestor. 

Občianka:  Statik to zavrel. Oni majú nejaké povolenie od statika? 

Niekto:  Áno. 

Starosta:  Zisťoval som si aj u majiteľky, že áno, je tam od statika vyjadrenie. Zisťoval som si to 
aj u majiteľky, aj u nájomníčky. Nie je to povinnosť dokladať to k tomuto, ale vyžiadam si to, aby som 
ho videl.  

 
 
Starosta uvádza, že máme tu ďalšiu žiadosť, takisto o schválenie otváracích hodín prevádzky, 

žiadateľ ZAYA, s. r. o., JUDr. Fabiánová, Motel bude premenovaný asi.  
 
Starosta prečítal otváracie hodiny tak, ako sú uvedené v návrhu uznesenia OZ č. 17/20 a požiadal 

pána poslanca Antona Geclera, aby prečítal návrh uznesenia OZ č. 17/20. 

Pán poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia č. 17/20: 
 
 

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 
                    
Za schválenie uznesenia OZ č. 17/20:  5 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 
 
Proti:  0 

 Zdržal sa:  0 
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13.   Prerokovanie podnetu na zriadenie a osadenie semaforu riadeného 
radarom. 

 

Starosta informuje, že PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík podal návrh na doplnenie programu a spýtal 
sa PhDr. JUDr. Lukáša Chadalíka, či chce k tomu niečo povedať a že by bolo dobré, keby to 
odprezentoval. 

Starosta zároveň uvádza, že je k tomu aj petícia, ktorú podpísalo 60 občanov. 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  61 

Starosta:  Dobre, takže 61. Jedná sa o zariadenie, ktoré pri prekročení rýchlosti... Je to semafor, 
na ktorom pri prekročení rýchlosti sa rozsvieti červená, čiže auto je nútené spomaliť a malo by to mať 
nejaký psychologický efekt. Sú tam nejaké obmedzenia, v rámci obce nesmie byť tuším pri priechode 
pre chodcov. 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Je to klasický semafor štandardných rozmerov tak, jak má byť. 
Podstatou je to, aby sa zabezpečovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v obci a najmä  
tá bezpečnosť. Vzhľadom na to, že obec je povinná sa spolupodieľať na ochrane života, zdravia 
a majetku všetkých nás, ktorí tu sme, nielen obyvateľov, ale aj občanov a takisto zabezpečuje verejný 
poriadok. Bolo by asi v záujme obce, aby nejaké takéto zariadenie, ktoré funguje v cca deviatich obciach 
na Slovensku, sa pokúsila zriadiť. Ja som dal petíciu, tú petíciu podporilo 61 občanov, nielen 
obyvateľov, ale aj občanov Slovenskej republiky vrátane obyvateľov obce Pernek. Od veľa ľudí som 
dostal podnety, že vodiči tu jazdia bezohľadne, ľudia nevedia prejsť cez priechod. Mám osobnú 
skúsenosť s týmto zariadením v obci Beluša, že funguje to, je to prospešné. Jednal som s právnym 
zástupcom obce Beluša, pochvaľuje si to. Je to pre nich veľký prínos a takisto to odporúčajú iným 
obciam. Vzhľadom na to, že to podlieha nejakému povoľovaciemu konaniu, to znamená najprv sa 
k tomu musí vyjadriť dopravný inžinier z okresného dopravného inšpektorátu, správca cesty, v našom 
prípade je to vyšší územný celok a schvaľuje to obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie. To znamená, je len na obci, že či takéto zariadenie bude chcieť zriadiť, alebo nebude 
chcieť zriadiť. To znamená, či požiada o nejaké stanovisko tých relevantných orgánov, alebo nie.  
Ale je to podporené 61 občanmi Slovenskej republiky, obec je povinná to prejednať, vyjadriť sa k tomu, 
zaujať stanovisko, že či to riešiť bude alebo nebude. Čo sa týka legislatívy, síce tieto zariadenia boli 
prijímané, schvaľované v roku 2013, 2014, na konci roku 2015. Mám tu nejaké články, potom dám 
k dispozícii obecnému zastupiteľstvu. V obci Dubovany bolo zriadené z dôvodu tragickej dopravnej 
nehody, dve osoby boli usmrtené, písal som aj na Pernečanoch, ľudia si mohli prečítať. Ja si myslím, že 
takéto zariadenie by bolo pre nás prospešné a čo sa týka financovania, určite je možné aj nejaké 
spolufinancovanie, požiadať o nejakú dotáciu či už z ministerstva vnútra alebo dopravy, alebo 
z vyššieho územného celku. Je na obci, ako sa k tomu postaví, či bude ochotná osloviť tie kompetentné 
orgány, ktoré dajú stanovisko, že dopravný inžinier teda súhlasí alebo nesúhlasí. 

Starosta:  Ďakujem. Minulý rok... podarilo sa nám inštalovať dva merače rýchlosti od Malaciek, 
od Kuchyne, na toto sme dostali dotáciu od spoločnosti „CRH“, čiže od Cementárne Rohožník. Bola to 
nejaká kompenzácia za tú zvýšenú intenzitu dopravy počas tej obchádzky. Myslím si, že aj tieto 
zariadenia slúžia, ťažko povedať, že či slúžia veľmi dobre, ale majú nejaký efekt aspoň na niektorých. 
Chýba ešte zabezpečiť možno od Baby nejakým spôsobom vjazd, aby sa tá doprava ukľudnila. Myslím 
si, že nie je problém nejaký veľký od Jablonového a ešte by to možno chcelo nejako doplniť pri škole 
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z jednej, z druhej strany. Okrem týchto meračov rýchlosti ešte sa spravili ďalšie kroky. Tento rok 
osvetlili priechod pre chodcov pri škole, budú aj nejaké dopravné značky. Čiže robia sa veci  
na ukľudnenie tej dopravy a na zvýšenie bezpečnosti. Čo sa týka tohto semaforu, jak Lukáš povedal, 
prebieha to nejakým schvaľovacím procesom, musí sa tam vyjadriť dopravný inžinier, správca cesty 
a schvaľuje je to... 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Okresný... 

Starosta:  Okresný úrad, odbor dopravy. Cena toho semafora je... 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Sú tam nejaké nacenené veci, ale to sú staršie a robí to jedna 
a tá istá firma po celom Slovensku. Možno už tá cena bude vyššia vzhľadom na nejakú... 

Starosta:  Ja som komunikoval so spoločnosťou, ktorá to vie dodať. Ako si povedal, pár rokov 
to nedali nikomu, lebo neprešlo to tým schvaľovacím procesom, nebolo to schválené. Ale dobre.  
Ja si myslím, že mali by sme sa tým zaoberať, určite sa tým budeme zaoberať. Budem komunikovať 
s dopravným inžinierom. Chcem ešte ďalšie veci riešiť ohľadom tejto križovatky, nejaké ostrovčeky 
a ďalšie veci, ktoré by mohli dopomôcť k zvýšeniu bezpečnosti v obci. Takže zahrnieme to do nejakého 
ďalšieho bloku tých opatrení, ktoré by sa mohli realizovať na zvýšenie bezpečnosti. Čiže za mňa určite. 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ešte by som k tomu dodal – zariadenie je, aj vzhľadom na to, 
že tu boli dve vážne dopravné nehody, aj keď možno, že nesúvisia s tou rýchlosťou, ale boli tu tie dve 
nehody. Chvalabohu, že to všetci prežili, že na tej terase nikto nebol vtedy. Keby tam niekto bol, tak 
sme asi najznámejšia dedina na Slovensku, keby bola plná tá terasa. To je jedna vec. Ďalšia vec – to 
naše postavenie, tej obce, je skutočne špecifické. Sme tranzitná obec, ide cez nás cesta cez Babu... Takže 
netvrdím, že tie preventívne opatrenia, čo sa týka tých meračov, by bolo zlé riešenie, je to veľmi dobré 
riešenie, ale beriem to tak, že do budúcna, keď na Slovensku je tá legislatíva taká, aká je. V Českej 
republike toto zariadenie používajú na meranie rýchlosti, používajú na zaznamenávanie dopravných 
priestupkov, ukladanie a vyberanie pokút v správnom konaní. Aj mne došla pokuta, po polroku došla, 
zaplatil som. 

Starosta:  Myslím si, že keby mohla obec Pernek vyberať pokuty na týchto cestách, tak my by 
sme mohli zrušiť všetky dane a poplatky. 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  V súčasnosti ja mám informáciu, že pravdepodobne Policajný 
zbor, poviem to tak expresívne, je „ješitný“. Aj keď to teda legislatíva umožňuje, stále sa vyjadruje 
k tomu, že nie, že nie je to možné. Môžeme osloviť Prezídium, či je možné vyberať za to pokuty, alebo 
je možné sa dohodnúť s Policajným zborom... 

Starosta:  Prvý krok je ten, aby to prešlo schvaľovacím procesom, aby sme zohnali nejakým 
spôsobom financie na to a potom môžme... 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ďalšia vec – ako vieme, boli voľby, zmenilo sa mocenské 
usporiadanie v tomto štáte a informácie, ktoré mám, že niektorým ľuďom, ktorým takéto zariadenia 
vadili, už pri moci nie sú. Takže je dosť možné, že ten záujem tam bude. 

Starosta:  Áno, je správne poznamenané, že tie orgány, ktoré to majú schvaľovať a podpísať sa 
pod to, neboli tomu naklonené od r. 2013, resp. 2015 – tam prešli nejaké semafory, ale od tej doby to 
neprechádza a je to viac – menej plošne zamietané. 
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PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Aj keď teda ja argumentujem tým, že správny orgán má 
rozhodnúť v skutkovo zhodnej veci obdobne. 

Starosta:  Ale každopádne za mňa... 

Poslanec Anton Gecler:  Skúsiť to môžme.  

Starosta:  Zahrnieme to do nejakého ďalšieho balíku alebo návrhu tých opatrení. 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  To už je na vás, ako sa k tomu postavíte. Máte to pripravené, 
nachystané. 

Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Dáme k tomu uznesenie, ktoré bude napríklad akože úkolovať Teba 
ako starostu? 

Poslanec Stanislav Valko:  Nemôžme, iba doporučovať môžme. Nemôžme úkolovať. Môžeme 
len doporučiť. 

Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Tak aspoň toto.  

Starosta:  Môžeme k tomu prijať uznesenie? 

JUDr. Katarína Gombárová:  Áno. 

Starosta:  Skúsime ho sformulovať? 

Starosta:  Poveriť? 

JUDr. Katarína Gombárová:  Poveriť, áno. 

Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Tak aspoň takto. 

Starosta:  Obecné zastupiteľstvo obce Pernek poveruje starostu obce Pernek, aby 

Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  podal žiadosť o prejednanie umiestnenia zariadenia – neviem, ako 
sa správne volá... Neviem, aký je správny... Aký je správny výraz pre to zariadenie? 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Semafor riadený radarom. 

Starosta:  Zariadenie semaforu riadeného radarom. Ale keď dáme semafor riadený radarom, tak 
si myslím, že budeme všetci vedieť, o čo sa jedná.  

JUDr. Katarína Gombárová:  Obecné zastupiteľstvo obce Pernek poveruje starostu obce 
Pernek, aby podal žiadosť o prejednanie umiestnenia semaforu riadeného radarom...  

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  a to z dôvodu zlepšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky. 

Starosta:  Dobre, takto by to mohlo byť. 

Starosta požiadal JUDr. Katarínu Gombárovú, aby prečítala návrh uznesenia. 
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JUDr. Katarína Gombárová číta návrh uznesenia č. 18/20: 
 

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. 

 
Za schválenie uznesenia OZ č. 18/20:  5 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Stanislav Valko 
 
Proti:  0 

 Zdržal sa:  0 

 

Starosta:  Presné umiestnenie bude treba odkomunikovať s dopravným inžinierom.  

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  On je ten garant, ktorý povie a odporučí tomu okresnému úradu, 
že teda je to OK. 

Starosta:  U mňa vychádza najvhodnejšie miesto smerom od Pezinskej baby. 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ja si myslím, že aj od Malaciek. Rozostupy od tých priechodov 
pre chodcov sú dosť veľké a postačuje 50 m. 

Starosta:  Ja nie som odborník na toto, je tam dopravný inžinier, takže s dopravným inžinierom... 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Treba s dopravným inžinierom to prebrať, prejednať. 

 
 

14.  Rôzne  
15.   Diskusia 

     
 
Žumpy 

 
 
Starosta číta návrh PhDr. JUDr. Lukáša Chadalíka, doručený obci Pernek niekoľko týždňov pred 

zasadnutím obecného zastupiteľstva, na zazmluvnenie, resp. iné riešenie problému odvozu odpadových 
vôd akumulovaných v žumpách nehnuteľností obyvateľov obce Pernek. 

 
Starosta: Momentálne tu máme 4 spoločnosti, ktoré zabezpečujú vývoz odpadových vôd.  

Ja si myslím, že je spokojnosť s týmito firmami. Neuzatvorili sme tému prípadného zakúpenia takéhoto 
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vozidla obcou. Nie je to téma, ktorá je uzavretá si myslím, úplne, zmetená zo stola. Ale zatiaľ sme ju 
odložili, keďže si myslím, že tie firmy to stíhajú zabezpečiť. Ide aj o to, že keby sme sa rozhodli kúpiť 
takéto vozidlo, bude nás to stáť nejaký balík peňazí, ktorý musíme zobrať odniekiaľ, napríklad 
z rekonštrukcie verejného osvetlenia alebo z nejakej inej témy. Ale pritom tu máme spoločnosti, ktoré 
nám toto vedia zabezpečiť. Ide aj o to, dôsledne si zvážiť, či do toho ísť, či do toho neísť. Takže zhruba 
to na úvod k tomu. Je to takisto problém prípravy všeobecne záväzného nariadenia k tomuto, ktoré by 
túto oblasť legislatívne pokrylo.  

 
Občianka:  Som rada, že sa konečne táto téma otvorila. Nemôžeme tých ľudí donútiť, aby to 

nevypúšťali kade – tade. Ale môžme urobiť nejaké kontroly, lebo je to neúnosné, Maťo, akože tie 
žumpy. A hlavne na tej strane, kde sú tie potoky, jak my bývame, my to tam najviac cítime. A na hornom 
konci Ti môžem presne vymenovať, ktoré domy tam chodí žumpárske auto a ktoré tam roky nechodí... 
Som tu 16 rokov, v tejto dedine. By ma zaujímalo, a viem, že nemajú čističky tie domy. Cena vývozu 
tých žúmp nie je malá. A tuto teraz nastáva tá otázka, že či sa ozaj teda nezamyslí obec nad tým, že či 
to nebude produktívne pre tú obec, lebo my tie peniaze takto dávame druhým ľuďom. Jeden vývoz  
40 – 45 eur teraz je tuším. Dvakrát do mesiaca chodia len ku mne.  

 
Starosta:  Aj o tom sme sa bavili.  
 
Poslanec Anton Gecler:  Štyridsaťpäť som platil minule.  
 
Občianka:  Dvakrát do mesiaca chodia len ku mne. Dvakrát do mesiaca chodia k susedovi. ... To 

máš 90 eur – dvaja ľudia. Ja si myslím, že tu je dosť teda tých poctivcov, čo to využívajú... že zamyslieť 
sa teda nad tým, že tie peniaze, či by neboli... 

 
Starosta:  Jeden problém je kapacita čističiek. Niekto nás prirovnal ku Kuchyni, že v Kuchyni to 

funguje, tu to nefunguje. Dôležitý aspekt je, že tá Kuchyňa tú čističku má. Čiže zabezpečuje to tým, že 
vozí to do tej ich čističky. My tu čističku nemáme, ani ju ešte v najbližších rokoch... Ale veľkú čističku. 

 
Občianka:  Veľkokapacitnú, ja Ťa rozumiem. 
 
Starosta:  Otázka je to, že či by to bolo lacnejšie, keby to robila obec. Neviem... 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Ja som to rátal. Ja som robil taký kontrolný prepočet, že keby sme 

kúpili auto alebo techniku do 10 000, dali by sme cenu 40 eur za vývoz, rátal som tam s platom človeka, 
ktorý by bol na zhruba tri štvrtiny zamestnaný, čiže tam vychádzalo zhruba v hrubom 1 500 eur tuším, 
na 12 mesiacov, a teda z toho trojštvrtinový úväzok. Náklady na prevádzku auta... 

 
Poslanec Stanislav Valko:  Cestná daň. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Cestná daň a tieto veci, to som rátal niekde medzi 5 000 až 10 000, 

tak mi vyšlo, že ročne by sme museli mať 630 vývozov, aby sa to vykrylo.  
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Koľko? 630 vývozov? 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  630 vývozov alebo 680, teraz to z hlavy dávam, takže... Rátal som 

s tým, že je tu 400 domov. 
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Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  To je veľa. Nie je toľko. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Nie. Tristo sme rátali? 
 
Starosta:  Tristo, dajme tomu. Dajme tristo. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  400 máme, ale reálne obývaných povedzme, že máme 300 takých, 

s ktorými sa dá rátať. Z toho vychádzalo, že by musel byť ten vývoz dvakrát do roka, čo je teda naozaj  
reálna suma, a to by museli byť všetci. Z toho teda vychádza, že keby sme tu boli ako keby piata firma, 
tak 20 % z tých vývozov by sme určite dokázali pokryť, možno viac, možno menej, to už by sa uvidelo. 
S dvadsiatimi percentami sa dá reálne rátať. Tak tam mi vyšlo, že je to tak nahrane, či by naozaj 
Pernečania využívali tú obecnú technickú službu miesto nejakej externej platenej. Čiže je to 
prevádzkovateľné, je to životaschopné, ale treba to dorátať konkrétnejšie, či už by to bol nový stroj, 
použitý stroj, konkrétnejšie tie náklady. Vôbec som tam nerátal s cenou za... 

 
Poslanec Stanislav Valko:  Čističky  
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Čističky, lebo to som nevedel, koľko je. Ale je to realizovateľné.  
 
Ing. Vladimír Kesegh:  V obci je okolo 400 bytových domov. Vravíte, že 300 je obývaných 

trvale, približne. Žumpu treba vyvážať najmenej raz za mesiac, to je 3 000, až 3 600 vývozov do roka. 
To nie je 600, ale 3 600 vývozov. Čo by mala obec urobiť ako prvé? Ako stavebný úrad má právo 
skontrolovať, kto ako likviduje odpadové vody, čiže zmapovať, ktoré domy majú žumpy, ktoré majú 
čističky odpadových vôd, ktoré odvádzajú do potoka, čo je tuná tradíciou. Z toho by vyšiel relevantný 
podklad pre určenie kapacity na odvoz týchto žúmp. Tí, ktorí odvádzajú do potoka, ten potok pernecký, 
to je stoka, doslova stoka, ktorá smrdí... Prijať jedno VZN-ko... a pokutovať tých ľudí, ktorí nevyvážajú 
odpad riadne, ako majú odvážať – do žúmp. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Nedokážu to vydokladovať inou službou, ako... 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Všetci tí, ktorí sú od hlavnej cesty k potoku, majú odvedené do potoka. 

Ani jeden z nich, keď som išiel okolo peši do Mlyna... Kade by to čerpali asi? Kade by tá cisterna vošla 
do toho baráku, cez tú maličkú bránku a čerpala odtiaľ tú žumpu? To technicky je nemožné. To je takisto 
dôvod, prečo som hovoril, že ten projekt na kanalizáciu stojí za nič, pretože neberie do úvahy, kde majú 
tí ľudia urobené odtoky, že by musela celá tá strana, ktorá je k potoku, búrať domy, aby urobili vývod 
na odpad do kanalizácie, ktorá bude na hlavnej ulici. To by musel mať možno každý nejakú žumpu 
alebo nádrž a prečerpávacie čerpadlá, zariadenia. Takže prvé, čo je, musí obec spraviť, zmapovať, kto 
má žumpu, kto má čističku, kto odvádza do potoka.... Treba v prvom rade zmapovať. Na základe 
zmapovania, kde sú umiestnené žumpy, opraviť celý projekt na kanalizáciu, pretože ten je postavený  
na chimérach. 

 
Starosta:  Videli ste projekt na kanalizáciu? 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Hovoril som s pánom Bokesom... Tie nové baráky, ktoré stoja na tej 

krátkej uličke, čo je tam, tak tí možno majú nejaké čističky, možno nejaké žumpy majú. Čiže v prvom 
rade zmapovať situáciu a potom niečo riešiť. Obec má možnosť zabezpečiť vývoz fekálií, odpadových 
vôd troma spôsobmi, zo zákona. Buď má vybudovanú kanalizáciu. To nemá, ani nikdy nebude. Tu nikdy 
nebude kanalizácia.  
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Starosta:  Ako nikdy? 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  V priebehu 20 rokov nebude. Ak vám štát na to nedá peniaze.  
 
Starosta:  Nebude dokončená, aby sme si rozumeli. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  8 miliónov stojí kanalizácia. 
 
Starosta:  Áno. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Dostávate 200 000 ročne. Za 20 rokov... 
 
Starosta:  Dajme tomu, že časť obce bude odkanalizovaná. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  A keď zoberiete úver, ktorý nikdy nesplatíte, pretože obec nie je schopná 

dať dohromady viac ako 40 000 do roka, všetkých peňazí, z ktorých obec má príjem. Áno? Čiže, keby 
ste zobrali bezúročný úver z fondu... 

 
Starosta:  Pán Kesegh, ale nám toto je jasné, že... Na tento rok sme dostali 150 000. Ja si viem 

vypočítať 6 a pol milióna deleno 150 000. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  To je žobračenka.  
 
Starosta:  Že bude to 40 rokov alebo 50 rokov.  
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Presne o tom hovorím. 
 
Starosta:  Dobre. Keby to zostalo na tomto, že budeme dostávať sto – stopäťdesiat, stoosemdesiat, 

dvestotisíc. Naozaj, bude to 30 až 40 rokov. Ale keď... ja dúfam, že sa tá situácia zmení a dôjde k tomu, 
že nám niekto dá 700 000, milión eur. 

 
Ing. Vladimír Kesegh:  Nedúfajte. Situácia je ešte horšia. Druhá možnosť je zabezpečiť odvoz 

vlastným nejakým zariadením, skrátka, do nejakej čističky, niekam, aby to bolo... 
 
Starosta:  To je to, že do nejakej čističky a niekam. To je to. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Áno... Som vám dal tip do Kuchyne, dal som vám tip ešte do iných 

týchto... Treba hľadať. Ďalšia možnosť je zabezpečiť to zmluvne s firmou, ktorá tieto možnosti má. Čiže 
bude chodiť táto firma do každého baráku toľkokrát mesačne, alebo na vyžiadanie a bude to voziť tam.  

 
Starosta:  Ktorá z týchto štyroch firiem by to mala byť? Podľa čoho vyberieme tú firmu? Ja sa 

pýtam.  
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Štvrtá možnosť je, ktorú považujem za úplne kacírsku v ponímaní 

Perneku, a to je vybudovať vlastné odkalisko, vlastnú čistiareň odpadových vôd, prednostne pred 
akýmkoľvek budovaním ostatnej kanalizácie. Technológia, ktorá by spracovávala to, čo fekály 
vyčerpajú a tam by to odparovala a čistila. A potom v budúcnosti, ak by sa podarilo, vybudovať nejakú 
kanalizáciu, by sa na to jednoducho len napojila. Čistička by už bola, áno? To je technológia. Čiže toto 
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je vec... ako povinnosť obce zabezpečiť... Ale iné možnosti, ako som vám vymenoval, tie štyri,  
nie sú. Nechať to na ľudí, že každý si zoženie niekoho... ktorý príde, raz nepríde, raz príde a furt naháňať 
niekoho, nie je riešenie. Vy ste mi dali tip na tie štyri firmy. Vďaka za to. Ja som si zohnal piatu, ktorá 
mi chodí, ja platím 50 eur, nie 40 eur, ale 50. Predtým som platil 40.  

 
Občianka:   Ja platím 45, desaťkubíková. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Treba sa nad tým zamyslieť. Úplne vážne. Ale úplne prvá vec, ktorú 

musíte spraviť, bez akejkoľvek srandy, je zmapovať, aká je reálna situácia. Keď sem príde kontrola  
zo životného prostredia... na naplnenie zákona o vodách, o odpadoch, tak sa v prvom rade spýtajú, koľko 
máte tuná barákov, ako sú odkanalizované a aké majú žumpy. Preto treba prejsť komplet celý Pernek... 
všetkých, ako likvidujete odpadové vody. Máte žumpu? Nemáte žumpu? Kam to ide? Preveriť to.... 
Takže vy nemusíte kupovať ten fekál. Dať kanalizáciu proste z hlavy, to je chiméra. Vybudujte čističku, 
najprv čističku a keď bude čistička, môžeme klásť potrubia na odpadové vody. 

 
Starosta:   Akú čističku? Ale akú technológiu?  
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Technológiu, ktorá je schopná spracovávať cez prečerpávaciu nádrž... 

obsah fekálov. Kuchyňa nemá kapacitu na pripojenie ďalších... 
 
Starosta:   Viete, koľko stojí mesačne prevádzka čističky asi? Len elektrika. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Netuším. Na to sú miestne dane a poplatky, aby to obec zabezpečila.  
 
Starosta:   V susednej obci je to 1 700 eur na mesiac, len elektrika. Ale sú iné typy čističiek, 

ktorých prevádzka je niekoľkonásobne nižšia. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Je to napríklad tu na Tureckom vrchu. Armáda. 
 
Starosta:   Áno. Túto možnosť už som skúšal.   
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Je v Zohori. 
 
Starosta:   Je, vozí sa aj tam. Skúšal som možnosť armády. Zabudnime. Už sa o tom ani nemusíme 

baviť.  
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Tak potom zostáva vybudovať vlastnú. 
 
Starosta:   Áno. Ide o to... 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  A Malacky to tiež nezoberú... 
 
Starosta:   Ide o to, akú čističku, či konvenčnú, akú má susedná obec, alebo niečo iné, čoho 

prevádzka by nás v budúcnosti stála omnoho menej. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Áno.  
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Starosta:   Čiže ja dosť intenzívne rozmýšľam o koreňovej čističke. Tieto čističky nepotrebujú 
elektrinu. Je to čiste na nejakom princípe čistenia pomocou rastlín a koreňov.  

 
Ing. Vladimír Kesegh:  Tak.  Ekologické polia... Pernek má veľa pozemkov, kde sa dajú urobiť 

tieto čističky. Treba na to asi 2 hektáre pôdy. 
 

 Starosta:  Tu máme to šťastie, že ten pozemok, ktorý je v tom mieste, kde má byť budúca čistička, 
by mal postačovať aj na toto. 

 
Stanislav Valko:   Martin, nepostačí. 
 

Starosta:  Keď som to prepočítaval, malo by to stačiť. 
 
Stanislav Valko:   Na toľko domov nie. V Rakúsku to majú na 50 domov, 40 domov. 
 
Starosta:  Sú v Čechách, aj na Slovensku sú čističky... 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  V Perneku sú, pokiaľ viem, dve tieto čistiarne s tými rastlinami. V zime 

to môže zamŕzať, alebo ako, ale myslím si, že... tuná, čo som sa rozprával v Perneku, tak to funguje 
v zime.  

 
Starosta:   Ale sú aj obce porovnateľné s Pernekom, ktoré majú takéto čističky.  
 
Ing. Vladimír Kesegh:   Áno, dá sa. 
 
Starosta:  Ide o to, aby sme aj nejako do budúcna rozlišovali, že tí, ktorí tu budú niekedy, aby ich 

tá čistička nezruinovala.  
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Dajte si záväzok – prvá vec, zmapovať. Zmapujte to, preboha. Však vy 

varíte z vody, vy neviete čísla. Vy neviete, koľko tu je tvorba odpadových vôd. Vy neviete, koľko tu je 
žúmp, koľko ide do potoka. Vy to neviete. 

 
Starosta:  Tieto čísla ešte nemáme.  
 
Ing. Vladimír Kesegh:  To je základný údaj na to, aby ste mohli niečo do budúcna plánovať.  

To je základný údaj.  
 
Starosta:  Záver z toho... 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Tu bol podnet, že jak ohrozujú tých obyvateľov... Máme na to 

zákon o vodách. Každý, kto produkuje, je povinný vyviezť nejakým spôsobom a preukázať.  
To preukázanie kontroluje obec. Obec má zákonné oprávnenie prísť, zazvoniť, skontrolovať. Ukáž mi 
bloček. Tak, jak Vlado povedal, pokiaľ nebudeme vedieť, koľko tu máme žúmp, v akých objemoch, 
nemôžme spraviť nejaké VZN-ko na vývoz. Lebo čo tam dáme. Koľkokrát má ten človek vyviezť. Aby 
to nebolo nejaké diskriminačné. Ale zase naučiť tých ľudí, že vyvážať sa to musí, že je to ich povinnosť 
a potom môže prísť obec, môže skontrolovať. Ten, kto to nevyváža, jednoducho dostane pokutu. Ľudia 
sa to naučia.  
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Ing. Peter Zaiček:  Ešte by som doplnil, že dá sa urobiť aj radikálne opatrenie s vlastníkom toku, 
keď by sa obec dohodla, tak boli obce, kde pristúpili k takému riešeniu, že všetky výtoky do potokov 
zabetónovali. 

 
Starosta:  Aj to je riešenie, jasné. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  To sa robí... 
 
Starosta:  Purpenou. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Pán starosta, dajte si záväzok nejaký, aby ste v nejakom dohľadnom čase 

zmapovali... kde majú žumpy. Podľa toho, bez vyvodenia dôsledkov pre tých ľudí, áno... prvotný 
podklad na plánovanie do budúcna, ako to zabezpečíte. Napríklad veľmi dôležitý údaj je to, pre tvorbu 
tej kanalizácie, teoreticky, že kde majú orientovaný výtok z domu, na ktorú stranu, či to ide na hlavnú 
ulicu, alebo to ide do záhrady. Či ten človek vôbec dokáže sa napojiť na tú kanalizáciu. To je veľmi 
závažná vec. Pretože ak to majú oni desiatky rokov pustené niekam do záhrady, no jak sa on dostane 
cez ten barák do tej hlavnej ulice.  

 
Poslanec Anton Gecler:  Tak, jak to dostal von z baráku do záhrady, tak tam si to napojí a dostane 

sa... 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  On nerozbije predsa polovicu baráku. 
 
Poslanec Anton Gecler:  Nemusí barák, však má to vyvedené von z baráku do záhrady, takže 

napojí to vonku pri baráku... 
 
Starosta:  My nemôžme ťahať kanalizáciu... 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Tu je rada barákov, tu je ulica, tu má výtok. Ako cez tú radu barákov 

prejde? 
 
Starosta:  My nemôžme ťahať tú kanalizáciu cez ich záhrady. My musíme cez naše pozemky 

ťahať tú kanalizáciu.  
 
JUDr. Surovec:  Poznám dedinu, postavili čističku, pri každom dome je čerpadlo, ktoré to 

rozseká, ten odpad a tlačí to do tej čističky. Z nórskych fondov to majú postavené.  
 
Starosta:   Aj tu bude musieť veľa domácností to riešiť cez prečerpávačky. Dobre, dávam si 

záväzok, budem sa tomu venovať.  
 
Ing. Vladimír Kesegh:  To nie je na jedno sedenie na zastupiteľstve. Treba vyslovene vytvoriť 

nejakú skupinu, ktorá to tu bude zisťovať.  
 
Starosta:   Máme komisiu pre životné prostredie... stavebnú a životného prostredia. 
 
Poslanec Anton Gecler:  Dá sa to čiastočne zistiť tým, že vodovod má už pomaly skoro každý 

a podľa odberu vody, tak musí mať približne odpad.  
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Ing. Vladimír Kesegh:  Nie je to celom pravda. Z tej vody, čo berú z verejného vodovodu, 
polievajú aj záhradu. 

 
Poslanec Anton Gecler:  Hej, ale približne sa to dá. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  To je veľmi približne. Nie je tvorba odpadových vôd väčšia, ako je 

odberanie vody z vodovodu, pokiaľ nemá vlastný zdroj, vlastnú studňu, ktorú používa na tieto veci. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  To tu ale je skoro každý.  
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Čiže neísť touto cestou, ale normálne, reálne ukáž žumpu, ako je veľká, 

koľko má kubíkov. Bez nejakého postihu tých ľudí... Treba im vysvetliť, že to nie je kvôli postihu, ale 
kvôli riešeniu tej situácie, pretože oni keď toto prevádzkujú nejakých 50 alebo koľko rokov, možno  
100 rokov to prevádzkujú...  

 
Starosta:  Budeme sa tomu venovať. Myslím si, že každý z nás je tomu nejako spriaznený, aby 

sme to riešili.  
 
 
Protipovodňové opatrenia 

 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Ešte sa vás spýtam, lebo disponujem informáciou o čistení perneckého 

potoka, o protipovodňových opatreniach. Veľmi rýchlo ste našli predpis, že nemusíte riešiť čistenie 
potoka, že to má robiť správca toku. Ale obec je povinná v spolupráci so správcom toku vykonať 
protipovodňové opatrenia. Ja sa vás pýtam, aké protipovodňové opatrenia ste vykonali za tie tri mesiace. 

 
Starosta:  Cez zimu sa nevykonali žiadne... A nie že my sme nevykonali, správca toku nevykonal.  
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Obec v spolupráci so správcom toku je povinná vykonávať tieto práce. 

V zákone je dané, že obec je povinná vykonávať protipovodňové opatrenia sama. Čiže, pýtam sa, čo ste 
vykonali? Nevykonali ste nič. 

 
Starosta:  Nie, cez zimné obdobie sme nevykonali žiadne... 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Boli ste na obhliadke toho potoka. 
 
Starosta:  Áno. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Som vás tam videl, že tam chodíte. Sám ste povedali, že je nejaké potrubie 

plynové, že sú napadané stromy. 
 
Starosta:  Áno. To miesto, kde to je naplavené... Je dosť miest, ktoré určite chcem dať vyčistiť  

od komunálneho odpadu, ktorý tam je naplavený. 
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Dotácia 4 000 eur pre Rímsko – katolícku cirkev, farnosť Pernek 
 

 
Ing. Vladimír Kesegh:  Ďalšia vec, ktorú sa chcem spýtať – schválili ste v rozpočte 4 000 eur pre 

faru.  
 
Starosta:  Neskáčme, je to ďalší bod. Môžeme uzavrieť tému odpady a vodu... alebo má niekto 

niečo pridať k tomu? Môžme uzavrieť tému vody a odpadov? 
 
Poslanec Anton Gecler:  Myslím, že áno. Ja tu mám poznačené: Obec – zistiť, kto má žumpy. 
 
 
 
Cintorín 
 
 
Starosta číta návrh PhDr. JUDr. Lukáša Chadalíka na riešenie problému s cintorínom. Dôvodom 

návrhu PhDr. JUDr. Lukáša Chadalíka je plnenie samosprávnej pôsobnosti obce Pernek, ktorá vyplýva 
z ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb.  

 
Starosta:  Rozšírenie kapacity cintorína... Je podaná žiadosť na Rímsko – katolícku cirkev, 

farnosť Pernek o buď zámenu, alebo odkúpenie pozemku, alebo kombináciu týchto – odkúpenia  
so zámenou. Čiže žiadosť je podaná. Žiadosť ďalej pôjde na... nevyznám sa v týchto cirkevných 
inštitúciách.  

 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Na arcidiecézu. 
 
Starosta:  Na arcidiecézu, ďakujem. Čiže bola podaná na farnosť Pernek, z farnosti Pernek bude 

posunutá na arcidiecézu.  
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Kedy bola podaná? Lebo jedna žiadosť je, ktorá 5 rokov... 
 
Starosta:  Nie, nie. Bola nová – vo februári. Takže netreba čakať, že to bude za týždeň, ale bude 

tam... budú tam nejaké kroky. Budeme čakať na odpoveď a budeme jednať s arcidiecézou o tom, akým 
spôsobom zabezpečiť toto rozšírenie cintorína.  

 
Ing. Peter Zaiček:  Aj na jestvujúcom cintoríne treba zriadiť správcu cintorína, pretože bavili 

sme sa v prechádzajúcom bode o odpadoch, separovaní odpadov. Je záujem obce, urobili sa opatrenia, 
aby sa tam dali kontajnery. Samozrejme, že tá disciplína ľudí je diskutabilná. 

 
Starosta:  Je mizerná tá disciplína, je mizerná. 
 
Ing. Peter Zaiček:  Jasné, ale je to o motivácii... Bohužiaľ, ten náš cintorín, to je... kopček a tieto 

víchrice, ktoré boli, neviem, či ste teraz boli niekto na cintoríne, alebo nie. No ale je tam strašný 
neporiadok, porozbíjané sklá, nebezpečné pre návštevníkov. Žiadam obec, aby sa aj týmto problémom 
zaoberala, aby sa zriadila funkcia správcu cintorína. Majú ju iné obce, treba to skutočne riešiť. Nech je 
tam prevádzkový poriadok, nech ho niekto plní, rešpektuje. Teraz sa obnovujú hroby. Každý svojvoľne 
si postaví čo chce, ako chce. 
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Starosta:  Svojvoľne... 
 
Ing. Peter Zaiček:  Nikto to nekontroluje, Martin. Predsa musí byť povinnosť, keď idem robiť 

rekonštrukciu pomníka, alebo idem nový... tak musím predsa obci to oznámiť, že idem, musí mi to tam 
niekto odsúhlasiť... A nie, že pri tom svojom hrobovom mieste, že si ešte vybetónuje každý 50 cm  
na jednu stranu, na druhú, na tretiu, na štvrtú.  

 
Starosta:  Áno, v tomto máte pravdu. 
 
Ing. Peter Zaiček:  Čiže musia byť nejaké pravidlá.  
 
Starosta:  Je s tým problém. Je to jeden z mnohých problémov. 
 
Ing. Peter Zaiček:  Ten cintorín je pietne miesto. Chceme, aby sme tu nejakú kultúru zaviedli. 

Nejaké kroky sa urobili, tie kroky tiež stáli peniaze. Ešte ďalšie kroky sa idú robiť, takže nech to má aj 
hlavu aj pätu. A skutočne to môže mať hlavu a pätu, keď bude niekto za to zodpovedný, kto bude sa 
vedeniu obce zodpovedať za to... 

 
Starosta:  V tomto s Vami úplne súhlasím, že ten cintorín by si zaslúžil... 
 
Bc. Zuzana Pallová:  Je sezóna, tak sa treba pripraviť na to, že teraz keď bude niekto kosiť tú 

trávu, za mesiac, tak bude kosiť viac – menej umelé kvety a asi sklo, lebo naozaj, po tých víchriciach... 
Neviem, či tam niekto bol, ja som tam bola tento týždeň a je to veľmi veľmi smutné. Neviem, že či treba 
zorganizovať nejakú brigádu na tom cintoríne, alebo či Ty poveríš pracovníkov.  

Starosta:  Teraz my to začneme zberať, ale tak neviem, či to takto robiť, že... Pritom tí ľudia si 
to tam doniesli a možno... 

Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Presne. 

Bc. Zuzana Pallová:  Ja viem, že to je ich majetok.  
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Je tam strašný neporiadok. 
 
Bc. Zuzana Pallová:  Ale o tom je ten správca toho cintorína, že vlastne koordinuje tú činnosť 

a zabezpečuje, aby na tom cintoríne bol poriadok a nejaká koordinácia tých prác... aj napríklad 
v usmerňovaní, keď niekto tam triedi odpad a nevie, že čo, ako tie staršie pani. 

 
Starosta:  Tam by musel človek asi stáť nad nimi.  
 
Bc. Zuzana Pallová:  Maťo, ale to chce postupnosť. 
 
Ing. Peter Zaiček:  Keď je tam neporiadok, tak ten správca predsa zistí si, kto to je, zavolá mu: 

vieš, čo príď si to odstrániť. Neodstráni, tak mu to obec odstráni buď na jeho náklady, alebo jednoducho 
tie metódy a formy sa dajú, ale musí to mať hlavu a pätu.  

 
Poslanec Anton Gecler:  Ja bych navrhoval takto, že nech obec vyhlási v obecnom rozhlase, aby 

si to ľudia upratali teraz k Veľkej noci, lebo keď začne tráva rásť, fakt to bude problém tak, jak hovorí 
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pani Pallová, že bude sa tam, keď sa bude kosiť, tak bude prskať sklo a hocičo iného. Takže treba vyzvať 
občanov obecným rozhlasom. 

 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Ešte je tam vianočná výzdoba. 
 
Starosta:  Dobre. Dáme to vyhlásiť.  
 
Občan:  A možno aj viackrát, akože opakovane.  
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Každý tu má bratranca, sesternicu, hentakého známeho, takého 

rodinného príslušníka, lebo tá dedina je malá a teraz ísť niekoho buzerovať za nejaké hrobové miesto... 
 
Starosta:  Ale tým ľuďom by samým malo na tom záležať.  
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Malo by. Čo sa týka toho odpadu medzi hrobovými miestami, pokiaľ 

obec nezistí, to je zákon o odpadoch, pôvodcu odpadu... 
 
Starosta:  Tak ho musí odstrániť, jasné. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Je povinná ho odstrániť na náklady toho pôvodcu, ak ho zistí. 
 
Starosta:  Je to otázka, či to je odpad, keď to bolo odfúknuté z hrobu. Môžeme toto už ukončiť? 
 
 
 
Venčenie psa na ihrisku 
 
 
Starosta udelil slovo občianke. 
 
Občianka:  Ja som tu minule bola, bola som sa sťažovať na to, že tu je veľa psov, ktorí behajú 

po dedine a pani, čo tu robí, mi povedala, že ja nezvládam svojho psa a začala na mňa vyťahovať zákony 
také a také... a povedala mi toľko, že mi vybaví to, aby som mala zákaz chodiť na ihrisko so psom. 

 
Starosta:  Ja nevidím v tom problém, chodiť s tým psom na ihrisko, len proste, po tom psovi 

treba, aby tam nič neostalo.  
 
Občianka:  No aj toto mi hovorila. 
 
Starosta:  Pes... Neviem, či radšej nenájsť nejaké iné miesto, ako futbalové ihrisko. Neviem,  

či to je úplne... Ja si myslím, že okolo tej obce je dosť takých priestorov. Neviem, naozaj, či to je...  
aj z hľadiska hygieny... na tom futbalovom ihrisku. 

 
Ing. Peter Zaiček:  Ihrisko nie je vysporiadané. 
 
Starosta:  Z tohto hľadiska je to ihrisko určené na futbal. Ja by som skorej bol za to, že hľadať 

nejaké iné miesta, kam s tým psíkom... Ja si myslím, že tých miest tu je... Aj tých lúk tu je dostatok. 
Neskúsime radšej nejaké iné miesto hľadať?  
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Občianka:  Ja to zbieram. 
 
Ing. Peter Zaiček:  A v sadku? 
 
Poslanec Anton Gecler:  Ale aj ten moč, ten ničí trávu. Psí moč je agresívny. 
 
Starosta:  Skúsme to nejako tak, že mimo toho futbalového ihriska.  
 
Ing. Peter Zaiček:  A tam dať jeden nejaký kôš na tie... 
 
Starosta:  Jasné, ale v sobotu tam bude behať tridsať psov a v nedeľu sa tam bude hrať futbal. 
 
Ing. Peter Zaiček:  Ja hovorím v sadku. 
 
Starosta:  Jaj.  
 
Ing. Peter Zaiček:  Lebo sadok sa využíva, keď sú akcie. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Ale sad, ten je tiež súkromný. 
 
Ing. Peter Zaiček:  No je, samozrejme. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  To je to isté. 
 
Ing. Peter Zaiček:  Veď dobre, ale využíva ho obec. Tak, ako využíva ihrisko, využíva aj to. 

Teraz riešime problém... 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Nikde to nie je ukotvené. 
 
Ing. Peter Zaiček:  No veď dobre, ale riešime problém, kde, keď ihrisko asi nie je to správne 

miesto na to, aby tam boli psy. Hľadáme alternatívu. 
 
Starosta:  Myslím, že tu máme aj kopec ďalších – Vinohrádky, Hrabník, Skalka. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  To je ďaleko. 
 
Poslanec Anton Gecler:  Po tých poľných cestách. Po záhumní, čo je cesta, alebo tadeto vedľa 

Družstva by sa dalo, však tam sa dá behať so psom. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Vedľa Družstva je krásna trávnatá plocha, tam kone sa pasú... 
 
Starosta:  Dúfam, že sa to porieši tak, že tí psi tam nevybehnú. 
 
Poslanec Anton Gecler:  Dobre, takže to spadá do toho riešenia tých psov. 
 
Starosta:  To futbalové ihrisko nie je najlepšie miesto, naozaj. 
 
Iná občianka:  Lenže viete, ona, keď sa tu niekde pohne, všade je nejaký pes. 
 
Starosta:  Áno, práve preto chceme, aby sa to... Ja dúfam, že odchyt psov bude to riešenie. Pevne 

v to dúfam... Ďalšia vec, ktorá tam vstupuje, poľovný revír, voľný pohyb psa v poľovnom revíre, aby sa 
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niečo nestalo. Ten pes začne naháňať... Toto je vlastne obdobie, keď tá zver má mladé, takže aj toto 
treba zvážiť.  

 
Ing. Vladimír Kesegh:  Tam sa vôbec nejedná o venčenie psov. Tam majú na tom ihrisku nejaké 

lavičky, tam sú mimo dosahu, tam sa dievčatá s chlapcami stretávajú. 
 
Starosta:  Ale nech sa stretávajú.  
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Viem, okolo mňa, keď tam chodia tie davy tých deciek so psami dozadu, 

okolo potoka, tam chodia, oni potrebujú len miesto, kde sa budú stretávať. 
 
Starosta:  Áno, jasné.  
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Nie venčiť psov, to je úplne posledné.  
 
Starosta:  Ale nech sa stretávajú.  
 
 
 
Možnosť zavedenia miestneho poplatku za rozvoj 
 
 
Starosta číta návrh PhDr. JUDr. Lukáša Chadalíka na zváženie možnosti zavedenia miestneho 

poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôvodom tohto návrhu je plnenie samosprávnej 
pôsobnosti obce Pernek, ktorá vyplýva z ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.  

 
Starosta:  Tých VZN-iek, ktoré treba schváliť, je veľa a je asi naozaj problém, keď chceme, aby 

tie VZN-ká mali nejakú úroveň, čo sa Katka snaží, aby mali. Ja si myslím, že sa snaží, aby mali vysokú 
úroveň a teraz môžem povedať, že tie VZN-ká, ktoré nachystala, asi máloktorá obec má takto napísané. 
Takže, či budeme snažiť sa to tlačiť takým spôsobom, že štyri VZN-ká sa pokúsime prejednať  
na zastupiteľstve, alebo... 

 
JUDr. Katarína Gombárová:  Ten miestny poplatok za rozvoj by mohol byť k 1. januáru. Lebo 

to sa od 1. januára zavádza. 
 
Starosta:  Áno. Lebo hovoríme tu aj o VZN-ku o nakladaní s majetkom obce, ďalšie VZN-ko... 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Nájmy pozemkov. 
 
Starosta:  Nájmy pozemkov, psy. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Prevody pozemkov, psy, daň za ubytovanie, užívanie verejného 

priestranstva. 
 
Starosta:  Ubytovanie. Čiže tých VZN-iek, ktoré treba napísať, je veľa. Nie je to o tom, že sa 

niečo odsúva, ale asi by sme si možno mali dať nejaký harmonogram, že teraz budeme robiť na týchto 
VZN-kách a potom sa dopracujeme k tomu, aby to niekedy na konci roku bolo tak, ako to má byť. 
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JUDr. Katarína Gombárová:  Ja sa posnažím, aby to bolo niekedy v októbri, novembri, aby 
som to nenechávala na úplne posledný termín (pozn.: zapisovateľky: táto veta sa týka prípravy návrhu 
VZN o miestnom poplatku za rozvoj). 

 
Bc. Zuzana Pallová:  Ja k tým plánovaným VZN-kám, ktoré sa vlastne plánujú prehodnotiť alebo 

nanovo novelizovať, ja chcem len zdôrazniť alebo teda poprosiť, že keď Katka s tým robí, aby sa do 
budúcna vlastne zostavila nejaká pracovná skupina, alebo komisie, ktorých sa budú týkať... aby sme sa 
stretávali spoločne, lebo predídeme vlastne takému nedorozumeniu, ako teraz, že ja som podala 
pripomienky ku komunálnym odpadom a bolo to veľmi ostro sledované zo starostovej strany.  

 
Starosta:  Keď tam je daná lehota na podanie pripomienok, bolo by dobré... Ale keď raz je daná 

lehota, tam, či si členom, alebo nie si členom, myslím, že to je jedno. 
 
Bc. Zuzana Pallová:  Ale keby sa dalo dopredu echo vedieť, že vlastne sa plánuje robiť toto 

VZN-ko, tak mohli sme zapracovať tie veci, ktoré sa teraz zapracovali, mohli sme ich riešiť na nejakých, 
vlastne, poradách a nemuseli byť žiadne pripomienky.  

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Zuzka, je to vyvesené, bolo to zákonným spôsobom. 
 
Ing. Peter Zaiček:  Ja by som doplnil v tom smere. Veď máme komisie, urobiť zase 

inventarizáciu VZN-iek, budget VZN-iek, ktoré chceme, aby sa znovelizovali, stanoviť nejakú prioritu, 
samozrejme, že tieto sú dôležité, tieto... 

 
Starosta:  To som už povedal pred chvíľkou.  
 
Ing. Peter Zaiček:  Jasné... Katka sa pozerá na VZN-ká, robí z pohľadu právneho. Ale z toho 

pohľadu vecného, za to by mali zodpovedať komisie. Jasné, že potom sa to musí učesať do jedného 
zmysluplného celku tak, aby to... nemôžu byť požiadavky komisie v rozpore, samozrejme, ... 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  so zákonom... 
 
Ing. Peter Zaiček:  S legislatívou. Ale tá vecná stránka, aby za to zodpovedala komisia a tú 

právnu učesať a konzultačne dať ten materiál do takej formy, aby skutočne plnil a bol životaschopný.  
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Tie pripomienky boli podané oneskorene. Na oneskorené 

pripomienky som vôbec nemusela prihliadať. Každý má aj iné povinnosti, tak ani nebol čas, kedy to 
prejednať. Ja som vôbec nemusela im vyhovieť, ale som to urobila z hľadiska dobrej vôle, lebo zákon 
mi to proste nezakazuje. Väčšinu tých pripomienok hodnotím pozitívne. To, čo sa nedalo zapracovať, 
bolo kvôli tomu, že napríklad ste navrhovali úplne inú definíciu drobného stavebného odpadu, ako je 
v zákone o odpadoch, čo nemôžem akceptovať, zákon to ustanovuje inak. Ale to, čomu sa dalo 
vyhovieť, všetko bolo zapracované, takže... 

 
Starosta:  Zuzka, Ty si ani len nijako nenaznačila, že chceš dať pripomienku. Ty si mi v posledný 

deň lehoty napísala, že chceš dať pripomienku k tomu návrhu VZN. V posledný deň lehoty.  
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Martin, prestaňte to brať toto osobne. Toto bola konštruktívna 

pripomienka k tomu, ten proces urobiť inak. Áno? Z komisií má ísť návrh, podnet, ako a obsahovo, čo 
tam má byť riešené, potom by to mohla buď Katka, alebo iný právnik učesať, že OK, tak má to význam, 
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nemá to význam. Ak z toho niečo vypadne, že proste toto takto nemôže byť, tak to musí ísť na komisiu 
znova a keď sa tam dohodnú, že dobre, tak to môže byť, tak potom to môže ísť na finálne učesanie.  
Čo mám najväčší problém, potom tu vznikajú tieto trenice, keď začneme robiť VZN-ko od Katky, 
zbytočne sa nadrie, pretože ho potom buď či ako poslanci, alebo ako komisia prerobíme, lebo s ním 
nesúhlasíme, lebo kadečo a zbytočná robota sa tu deje. O toto ide, hej. Začať z toho správneho konca – 
opačne, vecne, učesať, vecne dopracovať a finálne učesať. A predídeme zbytočným hodinám, čo Katka 
vyhodila na prerábanie teraz tých posledných dvoch VZN-iek. Dobre? 

 
Starosta:  Buď je ten navrhovateľ obecný úrad... 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Alebo komisia. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Ale to môžu byť aj obidvaja.  
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Ale to je formalita.  
 
Starosta:  Pri tomto VZN-ku o odpadoch sme postupovali tak, že vlastne Katka spracovala ten... 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Tie VZN-ká sú v rozpore so zákonom, napríklad pôvodné VZN 

o odpadoch upravovalo veci nad rámec zákona, čo vy proste neviete posúdiť. 
 
Starosta:  Ja chcem vysvetliť, akým spôsobom sme postupovali pri tomto návrhu VZN-ka. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Dobre. 
 
Starosta:  Katka ho spracovávala po tej legislatívnej stránke a ja som jej dal informáciu, takto to 

v obci funguje, ten celý systém, aby to do toho zapracovala. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Fajn, a prišli ste, teraz to bolo napríklad VZN-ko o prenájme. 

Spravili ste návrh. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Áno, bol spravený návrh a predložený komisii a potom sa tam 

zrevidovali nejaké veci. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  No ale zrevidovali sa jedenkrát, lebo sa zlučovali dve čiastky do 

jednej... Keď začneš pripravovať obsahovo niečo, lebo neviem, či ideš zo zákona, alebo ideš z iných 
kvázi vzorových VZN-iek... 

 
JUDr. Katarína Gombárová:  Ja nemám vzorové VZN-ká. Tie VZN-ká sú z mojej vlastnej 

hlavy. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Zbytočnú robotu robíš, ak to zakladáš na nejakých predpokladoch, 

že je cieľ riešiť nejakú konkrétnu vec a teraz napríklad to bolo, aby sme hovorili konkrétne, tie... nájom. 
Tvoja myšlienka bola pôvodne tuším, že to rozdeliť tie časti, potom... 

 
JUDr. Katarína Gombárová:  Ale to zase nie je problém. Však to som potom vymazala.  

Ja spravím nejaký návrh a povie sa: áno, toto áno, toto, tieto časti nie, tuto navrhneme nejakú zmenu, 
a to zapracujem. Akože, v čom je problém? A potom sa finálny návrh dá do pripomienok. 
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Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Dobre. Keď máte pocit... 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Aj keď nie je VZN-ko, ako VZN-ko, však aj ten obsah je 

dôležitý. Sú veci, toto nakladanie, to bola jedna omáčka, ktorú Katka, teoreticky... ale sú veci, kde treba 
nejaký výstup z tej komisie. 

 
Starosta:  Určite treba do toho VZN-ka o tých odpadoch zapracovať to, ako sa to konkrétne deje 

v tej obci. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Ja rozumiem.  
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Dobre. Keď máte pocit, že ste čas nezabili, dobre, tak pokračujte. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Čo som zabila čas, bolo, keď som hľadala, proste, ako to majú 

upravené iné obce. A tým, že v tom majú chaos, nebudem menovať, tak toto mi zabralo čas. Lebo bola 
požiadavka, ako je to v iných obciach. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Dobre. Keď Ti nie je problémom prerábať potom, že prídu iné 

požiadavky, OK. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Ja si myslím, že by mal byť nejaký návrh, základný, ktorý 

vypracujem a ktorý budete komentovať a poviete: toto tam chcem, toto tam nechcem. Ja to tam 
zapracujem... Lebo keď ja budem čakať na to, kedy nejaká komisia sa stretne a čo príjme, tak ja neviem... 

 
Bc. Zuzana Pallová:  Ale to by sme sa mohli spolu všetci. 
 
Starosta:  Ja si myslím, že buď na nejakej pracovnej porade môžeme dospieť k tomu, že či toto 

nejakým spôsobom vyhovuje, hlavne Katka s tým trávi čas, čiže asi ona by mala povedať, že takýmto 
spôsobom by mohla fungovať. 

 
JUDr. Katarína Gombárová:  Mne osobne vyhovuje, že dám nejaký návrh, ktorý sa predloží 

a povie: toto tam nechcem, hento tam chcem, uznesiete sa väčšina a ja to tam zapracujem. Ja k tomu 
nemôžem povedať nič, keď väčšina komisie povie, že toto nechce. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Dobre. 
 
 JUDr. Katarína Gombárová:  Ja to tam zapracujem, predloží sa tá pripomienkovaná verzia 

znova komisii, či súhlasí alebo ešte toto tam chceme zmeniť a inak je to OK. Tak ja to zmením, dobre, 
a potom sa predloží návrh tej komisiou odobrenej verzie, ako to bolo s tým VZN-kom o nájmoch. Lenže 
tie odpady sa robili už tak narýchlo, lebo proste... bolo potrebné riešiť aj to. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Dobre. 
 
Ing. Peter Zaiček:  Ja chcem k tomu doplniť, že tu je proces. Schvaľovanie dokumentu je proces 

ako taký. Lebo všetci tu hovoríme o tom. Musí to byť na papieri. Ako ten dokument vzniká? Teraz sa 
bavíme o internom schvaľovaní, lebo každý dokument, ktorý obec schvaľuje, musí prebehnúť 
demokraticky. To znamená, v rámci interného schvaľovania... a to vlastne Lukáš povedal niečo, Katka 
povedala niečo, niečo som povedal ja, že podnet by mal vychádzať z nejakého plánu činnosti obce, kde 
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si stanoví priority. Tie činnosti treba rozhodiť na komisie, aby predkladali vecné návrhy. Potom treba 
urobiť, nazvime to internú oponentúru... k tomu sa poslanci majú právo vyjadriť. A na diskusiu občanom 
sa predkladá takýto dokument. Zásadne, to by mohlo byť vo VZN-ku o zásadách o rokovacom poriadku. 
Ako sa tvoria dokumenty. A to nemusia byť len VZN-ká, to môžu byť aj iné dokumenty. A bude jasné, 
že kto má akú právomoc. Lebo zásadne by mal byť aj nositeľom tej úlohy niekto. Keď je to VZN-ko, 
ktoré spadá do stavebnej komisie, tak to nebude predsa nositeľom úlohy finančná a rozpočtová komisia, 
hej. Čiže tak to rozškatuľkovať a uvidíte, že keď sa to zavedie do praxe, tak to bude mať hlavu, pätu.  

 
JUDr. Katarína Gombárová:  No ja som hovorila tie návrhy, tie VZN-ká, ktoré treba urobiť, už 

tu bolo povedané, že čo všetko je potrebné. Čiže nemyslím si, že je potrebné, aby k tomu ešte zasadali 
komisie a hovorili mi čo treba, pretože ja viem, čo je treba a v prvom rade je treba riešiť VZN-ká, ktoré 
prinesú obci peniaze a ďalšia vec je, že treba riešiť aj VZN-ko o sociálnych službách, ktoré tu na obci 
sú proste zanedbávané. Čiže ja nepotrebujem k tomu, aby mne komisia povedala, čo mám urobiť, 
pretože pre mňa sú prioritné tie VZN-ká, na základe ktorých obec získa nejaké peniaze. 

 
Ing. Peter Zaiček:  To je divný názor, Katka. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Peter, počkaj, dobre? Odhliadnuc od všetkých vecí, ktoré tu boli 

povedané, osobne si myslím, že ten postup, ktorý obec robí v tomto smere pri VZN-kách, je správny, 
čiže starosta obce je ten, ktorý zadáva úlohu. Starosta môže, ale nemusí to dať do komisií, môže aj 
nemusí, dá svojmu aparátu spracovať návrh, ten spracovaný návrh ide potom na pripomienkovanie  
do komisií a komisie sa k tomu vyjadrujú. Na základe vyjadrenia komisií, potom sa tento návrh upraví 
tak, aby to fungovalo tak, čo chce starosta predložiť zastupiteľstvu. Čiže nie, že bude zadávať komisia 
starostovi úlohy, je to úplne naopak. Úplne naopak. Starosta zadá, vypracuje VZN-ko takéto a takéto, 
o tomto sa bude jednať, on vie najlepšie, čo treba v obci riešiť. Potom vypracujeme návrh VZN-ka, sa 
dá do príslušných komisií na pripomienkovanie a vznikne diskusia o tejto veci. Starosta posúdi 
myšlienky a pripomienky komisie a dá ich zapracovať, alebo ich zapracovať nedá, a predkladá to 
zastupiteľstvu, ktoré to bude schvaľovať. V tomto prípade, tuná čo je v Perneku, tie VZN-ká pripravuje 
právnička, ktorá vie veľmi dobre, ktoré veci tam majú a nemajú byť. Z komisií nikto nemá právnické 
vzdelanie, nikto. Právnik spracuje návrh podľa zákona, my sa k tomu vyjadríme a ona povie: nie, to tam 
nemôže byť, to je v rozpore so zákonom a vybavená vec. Ten postup, ktorý zvolila obec, je veľmi 
správny.  

 
Ing. Peter Zaiček:  Nemáš pravdu. 
 
Starosta:  Tu vznikol problém v tom, že bol tam aj nejaký časový problém, čiže ten návrh VZN-

ka išiel na pripomienkovanie aj verejnosti, aj ostatným členom komisie, čiže aj tí členovia tých komisií 
mali na to tých 10 dní, či koľko tam bolo. Čiže bolo treba aj tým ľuďom v tej komisii sa zmestiť do tých 
desiatich dní, no to sa nepodarilo v tomto prípade.  

 
 
 
Koronavírus 
 
 
Starosta:  V súvislosti s koronavírusom mali sme dnes dopoludnia nejaké stretnutie v obci u nás. 

Niektoré obce už prijali cez víkend opatrenia také, že sa pozatvárali školy, škôlky. Niektoré obce sa ešte 
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k tomu neodhodlali. Dnes sme teda zvolali krízový štáb obce a prijali sme tiež nejaké... Čiže prijali sme 
tam opatrenia: 

- prerušenie prevádzky základnej školy od 11.03.2020 do 13.03.2020, 
- nariadenie vykonať v základnej škole dôkladnú dezinfekciu,  
- nariadenie vykonať dezinfekciu v budovách vo vlastníctve obce Pernek,  
- rušíme hromadné podujatia, čiže ani divadlo nebude na budúci týždeň.  

Starosta:  Uvidíme, dokedy toto všetko bude trvať. Odporúčame občanom, aby: 

- starostlivo dodržiavali osobnú hygienu, najmä dôkladné a časté umývanie rúk, 
- odporúčame prevádzkam, aby dodržiavali hygienické opatrenia. Som takisto prešiel všetky 

prevádzky, upozornil som... Ja si myslím, že všetci vedia z médií, že treba sa správať 
zodpovedne a netreba podliehať nejakej panike. Treba zodpovednejšie k tomu pristupovať. 

- Odporúčam občanom, aby znížili svoje osobné návštevy na úradoch a svoje záležitosti 
vybavovali telefonicky, elektronicky, prípadne písomne.  

- Odporúčame občanom, aby nenavštevovali ambulanciu obvodného lekára, pokiaľ to nie je 
nevyhnutné.  

- Ak pocítite príznaky ako horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, nechoďte  
do hromadných verejných prostriedkov, ani na urgentné príjmy do nemocníc, kde sú pacienti, 
aby ste neohrozili ďalších ľudí, ale volajte call centrá.  

- A vyzývame zvolávateľov verejných zhromaždení, aby prijali také opatrenia, ktoré zabránia 
potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení. 

- V našej obci nemáme ešte potvrdený koronavírus, ani podozrenie na nákazu koronavírusom. 
Dúfam, že ani nebudeme mať. Všetky opatrenia, ktoré robíme, majú preventívny charakter, to 
by som zdôraznil. Nedostali sme žiadny príkaz zvrchu, že musíme zatvoriť školu, ale zvažovali 
sme to. Neviem, či to k niečomu pomôžeme, ale neublížime tým, myslím, ničomu. Fungujú 
obchody, funguje všetko. Robí sa dezinfekcia... takže má to hlavne preventívny charakter a tú 
situáciu, samozrejme, budeme ďalej monitorovať a sledovať. Uvidíme, čo nám to prinesie, ale 
dúfajme... Má ešte niekto ďalšie niečo? 

Bc. Zuzana Pallová:  K tomu koronavírusu: treba dať do povedomia hlavne tým starším, lebo tí, 
ktorí... to je len taký návrh... možno nejaký letáčik, čo máte, do tej schránky im treba dať... a možno... 
pracovníci obce by im mohli zabezpečiť nákup, pokiaľ nemá nejakú inú možnosť si zabezpečiť, alebo 
rodinní príslušníci.  

Starosta:  Ja som nad tým tiež rozmýšľal, že ako to zabezpečiť, lebo niektorým ľuďom sa 
roznášajú obedy. Teraz, aby som ich neohrozil, no... Jak to spraviť? Môžem to spraviť tak, že im nechám 
niekde ten obed položený. Aby som nedošiel do kontaktu, lebo ja môžem tiež prenášať... 

Bc. Zuzana Pallová:  No, však jasné. 

Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Počkaj, o čo je tá situácia s tým nákupom iná ako doteraz? 
Tí starí ľudia nepôjdu do Malaciek. Pôjdu len do tohto „krámu“. 

Starosta:  Áno, ale mali by čo najviac byť izolovaní. 

Bc. Zuzana Pallová:  Najväčší roznášači sú deti, lebo u nich nie je nejako prejavené... tie 
príznaky... a to dieťa to donesie domov. My rodičia by sme mali prežiť bez problémov, hej, ale otec a tí 
starší ľudia, tí sedemdesiatnici až vyššie, tak tí sú najzraniteľnejší. 
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Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Tí sú ale často najtvrdohlavejší a nerešpektujú to. 

Bc. Zuzana Pallová:  Ja si myslím, že tou prevenciou, tými letákmi... aby si to čítali doma... 

Starosta:  Dúfam, že aj rodinní príslušníci ich v tomto nejako usmernia. Jedná sa o starších ľudí 
a o tých, ktorí majú nejaké zdravotné komplikácie, čiže jedná sa asi primárne o týchto ľudí. 

 
 
Verejné obstarávanie 
 

Bc. Zuzana Pallová:  Druhý bod, ktorý som sa chcela v rôznych opýtať... Bola vyhlásená verejná 
súťaž, teda verejné obstarávanie, ktoré bolo zverejnené na stránke. 

Starosta:  Áno. 

Bc. Zuzana Pallová:  Minulý týždeň bolo otváranie obálok o jednej v pondelok. 

Starosta:  Áno. 

Bc. Zuzana Pallová:  A do dnešného dňa som nevidela na stránke obce zápisnicu z vyhodnotenia 
tejto súťaže, vlastne z otvárania ponúk, priebeh, či bola súťaž „vysúťažená“, či sa podpíše zmluva, či 
bola pozastavená, zrušená a nejaké dôvody. Lebo to ukladá zákon vlastne 343, hej, o verejnom 
obstarávaní, § 64 ods. 1 písm...  

Starosta:  Bola zrušená táto súťaž. Bol aj Miro v komisii, aj Monika bola v komisii. 

Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  K tomu zápisu toľko. Ten zápis robila tá pani.  

Bc. Zuzana Pallová:  Mala by byť zverejnená. 

Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  A máme ten zápis? Ona ho doručila už? Lebo my sme sa 
teda toho nikto neujali, lebo ona... 

Starosta:  Ona spraví zápis. Musím sa jej na to opýtať. 
 
 

 
16.   Schválenie uznesení obecného zastupiteľstva. 

 
Uznesenia obecného zastupiteľstva boli schvaľované osobitne v rámci každého bodu schváleného 

programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

 
 
 

17.   Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva  
o 21:08 hod.  
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Poznámka zapisovateľky: Po skončení zasadnutia obecného zastupiteľstva sa Ing. Vladimír 
Kesegh spýtal, či tých 4 000 eur už bolo pánovi farárovi uvoľnených. Starosta odpovedal, že ešte nie. 

 

 

 

 
V Perneku dňa 09.03.2020 

 

 

 

 

 

..............................................................                             .............................................................. 
           Ing. Monika Belianska                                                         Ing. Miroslav Bokes                                                                    
              overovateľ zápisnice                                                            overovateľ zápisnice 
 
 
 
 
 
 

..............................................................                             
              Ing. Martin Ledník 
              starosta obce Pernek 
 


