
 

UZNESENIA 

prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek,  
ktoré sa uskutočnilo dňa 29. júna 2020 o 18:00 hod.  

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Pernek 
 

 
 

 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek prijalo na svojom zasadnutí dňa 29.06.2020 tieto uznesenia: 

 

 
 

Uznesenie OZ č. 37/20 
 

 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek berie na vedomie informáciu prednesenú starostom obce 
Pernek Ing. Martinom Ledníkom, že poslankyňa Obecného zastupiteľstva obce Pernek pani Viera 
Jadrníčková sa písomne vzdala mandátu poslankyne k 31.05.2020. Listinou doručenou obci Pernek dňa 
03.06.2020 sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Pernek písomne vzdal aj prvý náhradník 
do funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Pernek pán Marek Klíma. Druhým náhradníkom  
do funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Pernek je pán Ľubomír Hozlár. 

 

 
 

Uznesenie OZ č. 38/20 
 

 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek konštatuje, že poslanec Obecného zastupiteľstva obce 
Pernek pán Ľubomír Hozlár zložil a podpisom potvrdil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva. 

 
 
 

Uznesenie OZ č. 39/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) berie na vedomie správu 
o plnení uznesení obecného zastupiteľstva, prednesenú starostom obce Pernek Ing. Martinom 
Ledníkom, v ktorej konštatuje, že uznesenia obecného zastupiteľstva sa plnia priebežne, respektíve  
sú splnené. 

 



Uznesenie OZ č. 40/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2020 o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 
Pernek“ (ďalej len „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 4/2020“). Vyhodnotenie pripomienok 
k návrhu VZN č. 4/2020 tvorí prílohu návrhu VZN č. 4/2020, o ktorom Obecné zastupiteľstvo obce 
Pernek rokovalo na svojom zasadnutí dňa 29.06.2020 a je uložené na Obecnom úrade Pernek.  

 
 
 

Uznesenie OZ č. 41/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek  
č. 4/2020 o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek v znení pripomienok k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2020 o prenájme nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve obce Pernek, ktorým sa vyhovelo a ktoré sú upravené v listine „Vyhodnotenie 
pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2020 o prenájme nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve obce Pernek“ uloženej na Obecnom úrade Pernek.   

 
 
 

Uznesenie OZ č. 42/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia obce Pernek č. 5/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v Základnej škole pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek a v školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pernek“ (ďalej len „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN  
č. 5/2020“). Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 5/2020 tvorí prílohu návrhu VZN č. 5/2020, 
o ktorom Obecné zastupiteľstvo obce Pernek rokovalo na svojom zasadnutí dňa 29.06.2020 a je uložené 
na Obecnom úrade Pernek. Z pripomienok podaných k návrhu VZN č. 5/2020 nebolo vyhovené žiadnej 
pripomienke. 

 

 
                                                      Uznesenie OZ č. 43/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek  
č. 5/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole pre 1. – 4. ročník 
s materskou školou Pernek a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pernek. 
 

 
 

Uznesenie OZ č. 44/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 
Pernek Ing. Zuzany Zajičkovej, MBA, k Záverečnému účtu obce Pernek za rok 2019. 



Uznesenie OZ č. 45/20 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu 

účtovnej závierky k 31.12.2019 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Pernek, ktorú 
vypracoval nezávislý audítor: RVC Senica s.r.o, IČO: 36 259 560, M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica, 
licencia SKAU (Slovenská komora audítorov) č. 302. 

 

 
 

Uznesenie OZ č. 46/20 
 
 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) schvaľuje Záverečný 

účet obce Pernek a celoročné hospodárenie obce Pernek za rok 2019 s výhradami. Obecné 
zastupiteľstvo podľa § 16 ods. 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhuje tieto 
opatrenia na nápravu nedostatkov: rozdeliť pohľadávky obce Pernek z časového hľadiska, Záverečný 
účet obce Pernek musí byť zaslaný Komisii pre financie a rozpočet pri obecnom zastupiteľstve ešte pred 
výkonom auditu, prítomnosť ekonóma obce Pernek na zasadnutí Komisie pre financie a rozpočet,  
na ktorom bude prejednávať Záverečný účet obce Pernek. 

 

 
 

Uznesenie OZ č. 47/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia  
za rok 2019 v sume 12 943,33 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona  
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu: 12 943,33 EUR. 

Zostatok finančných operácií v sume 0 EUR bol v roku 2019 krytý prebytkom bežného rozpočtu: 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2019  

vo výške 12 943,33 EUR. 
 

 

 
Uznesenie OZ č. 48/20 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek konštatuje, že dňa 04.06.2020 bola vyhlásená obchodná 

verejná súťaž na predaj prebytočného majetku obce – traktora ZETOR Z5611. Lehota na predkladanie 
súťažných návrhov uplynula dňa 25.06.2020 o 12:00 hod. V lehote na predkladanie ponúk nebol obci 
Pernek doručený žiaden súťažný návrh.  

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek súhlasí s dočasným odhlásením traktora z evidencie vozidiel.  

 
 
 



Uznesenie OZ č. 49/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) na základe písomnej 
žiadosti žiadateľa City cleaner s. r. o., IČO: 46 825 746, Na Záhumní 3, 900 51 Zohor, schvaľuje 
prenájom pozemku vo vlastníctve obce Pernek – časť parcely KN – E, parc. číslo 300, o výmere  
26,4 m², za účelom zriadenia vonkajšej terasy pred pohostinským zariadením HOSTINEC U ZAÍČKA. 
Obecné zastupiteľstvo určuje výšku nájomného za predmetný pozemok na 2,65 eur/m²/mesiac. Písomná 
nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú – od 1. júla 2020 do 31. októbra 2020.  

Zámer prenájmu predmetného pozemku bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce 
Pernek č. 34/20 zo 04.05.2020 a zverejnený bol na úradnej tabuli obce Pernek a na internetovej stránke 
obce Pernek www.pernek.sk dňa 10.06.2020 pod číslom expedovanej pošty 498/20. 

Čiastka v sume 69,96 eur, ktorú nájomca zaplatil obci, bude započítaná na nájom za júl 2020. 

 

 
 

Uznesenie OZ č. 50/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“), na základe písomnej 
žiadosti spoločnosti RV účtovníctvo, s. r. o, Veterná 790/33, 900 55 Lozorno, zaevidovanej pod číslom 
doručenej pošty 551/20, schvaľuje prenájom nebytového priestoru v Kultúrnom dome Pernek 
podnikateľskému subjektu RV účtovníctvo, s. r. o., IČO: 46 731 024, sídlo: Veterná 790/33, 900 55 
Lozorno, zastúpenému konateľkou Romanou Volekovou. Predmetom prenájmu je kancelária o výmere 
12,81 m². Výška ponúknutého nájomného je 5,00 EUR/m²/mesiac. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 
určitú – od 01.07.2020 do 30.06.2025. Nájomca bude nebytový priestor využívať ako kanceláriu. 

Ponuka nebytového priestoru na prenájom bola zverejnená na úradnej tabuli obce Pernek  
a na internetovej stránke obce Pernek www.pernek.sk dňa 11.06.2020 pod číslom expedovanej pošty  
č. 501/20. Obci Pernek bola v lehote na podanie žiadostí doručená jedna žiadosť o nájom nebytového 
priestoru, ktorá bola otvorená na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2020. 

 

 
 

Uznesenie OZ č. 51/20 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek neprijíma na ďalšie konanie písomnú žiadosť o dlhodobý 

prenájom pozemku pred rodinným domom č. 33 v obci Pernek za účelom zriadenia parkovacieho miesta 
v prospech žiadateľov: Naďa Stránska a Jerôme Laubion, Pernek 33, 900 53 Pernek 33, zaevidovanú 
dňa 07.05.2020 pod číslom doručenej pošty 390/20. 

Dôvodom neprijatia žiadosti na ďalšie konanie je skutočnosť, že zriadením parkovacieho miesta 
by došlo k redukcii verejnej zelene a k zhoršenému výhľadu pri výjazde áut z vedľajších dvorov. Obecné 
zastupiteľstvo obce Pernek vyzýva občanov, aby riešili parkovanie áut na ich vlastných súkromných 
pozemkoch, resp. na súkromných pozemkoch, ktoré sú oprávnení užívať, prípadne vo vjazdoch  
do dvorov tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu chodcov na chodníkoch. 

 
 
 



Uznesenie OZ č. 52/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na základe písomnej žiadosti spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, ako investora stavby v obci Pernek, zastúpenej na základe 
plnomocenstva spoločnosťou PATÁK s.r.o., IČO: 36 267 031,  súhlasí so zriadením vecného bremena, 
ktorého predmetom bude právo umiestnenia distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení 
na parcele registra KN-C, parc. č. 634/1 v katastrálnom území Pernek (list vlastníctva č. 509). Presné 
podmienky umiestnenia elektroenergetických rozvodov a zariadení budú dohodnuté vo vzájomne 
odsúhlasenej písomnej zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

 

 
 

Uznesenie OZ č. 53/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
v prospech tretej osoby medzi Obcou Pernek a žiadateľom Mgr. Petrom Leškom. Zmluva o zriadení 
vecného bremena sa uzatvára písomne v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena, 
ktorým je Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518. Nehnuteľnosťou zaťaženou vecným 
bremenom je parcela registra KN-E, parc. č. 6080/130 v katastrálnom území Pernek (list vlastníctva  
č. 509). Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu 200 eur. 

 
 

 

Uznesenie OZ č. 54/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve 
medzi prenajímateľom (Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pernek) a nájomcom (Obec Pernek). 
Predmetom dodatku je úprava Čl. I. Nájomnej zmluvy, ktorého znenie bude: 

„Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradí za prenajatý pozemok prenajímateľovi nájomné 
vo výške 1,- euro ročne bez DPH. Nájomca sa zaväzuje, že nebude požadovať a vyberať cintorínsky 
poplatok za hrobové miesta za hroby pochovaných kňazov rímskokatolíckej cirkvi a ich rodičov.“ 

 
 
 
 

Uznesenie OZ č. 55/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek opravuje text uznesenia OZ č. 28/20 zo 04.05.2020 takto:  
„Obecné zastupiteľstvo obce Pernek určuje v súlade s § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra obce Pernek Ing. Zuzany Zajičkovej, 
MBA ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky  
za predchádzajúci kalendárny rok (priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve 
Slovenskej republiky v roku 2019 dosiahla hodnotu 1 092 eur) a koeficientu podľa počtu obyvateľov 
obce Pernek k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky, ktorý je v obci Pernek 1,28 (pre obce s počtom obyvateľov od 501 do 1000). 



Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Pernek je 11 hodín mesačne. Plat hlavného kontrolóra obce 
Pernek sa v závislosti od dĺžky dohodnutého pracovného času určuje od 1. mája 2020 na sumu 103 eur 
mesačne [88,36 eur je základný plat, zvýšený o 15 %, spolu 103 eur] (plat hlavného kontrolóra obce je 
zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore).“ 

 
 
 
 
 
V Perneku dňa 29.06.2020 
 
 
 
                                                                                        .................................................. 
                                                                                                 Ing. Martin Ledník 
                                                                                                 starosta obce Pernek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


