
1 
 

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 29. júna 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. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva Ľubomíra Hozlára. 
 

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 
 
4. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN obce Pernek č. 4/2020 o prenájme nehnuteľného majetku 

vo vlastníctve obce Pernek. 
 
5. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN 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. 

 
6. Správa Hlavného kontrolóra, Správa audítora, schválenie Záverečného účtu a rozpočtového 

hospodárenia za rok 2019. 
 
7. Vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj prebytočného majetku obce Pernek – traktora 

ZETOR Z5611. 
 
8. Prerokovanie  a schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve obce Pernek – časť parcely KN–E, 

parc. č. 300. 
 
9. Vyhodnotenie ponukového konania na prenájom nebytového priestoru v Kultúrnom dome obce 

Pernek.   
 
10. Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku pred rodinným domom č. 33. 
 
11. Prerokovanie žiadosti o súhlas so zradením vecného bremena - parcela KN-C, parc. č. 634/1. 
 
12. Prerokovanie návrhu zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby – parcela KN-E, 

parc. č. 6080/130. 
 
13. Prerokovanie dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve na prenájom parcely KN-C, parc. č. 2 (výmera  

2 244 m²). 
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14. Rôzne. 
 
15. Diskusia.   
 
16. Schvaľovanie uznesení obecného zastupiteľstva. 
 
17. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

            
 

          
 

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva obce Pernek: 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
 
 
Prítomný druhý náhradník do funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Pernek: 
pán Ľubomír Hozlár 
 

Neprítomný poslanec Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  
Stanislav Valko – ospravedlnený, PN 
 
 
Prítomná je aj hlavná kontrolórka obce Pernek Ing. Zuzana Zajičková, MBA. 
 
 
 
 

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 a druhý náhradník do funkcie poslanca obecného zastupiteľstva pán 
Ľubomír Hozlár.  

Po zložení sľubu poslanca pánom Ľubomírom Hozlárom bude prítomných šesť poslancov 
OZ z celkového počtu sedem poslancov OZ. 

 
Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania obecného zastupiteľstva. 
 
Za schválenie návrhu programu rokovania OZ:   5 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
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Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 

 
 Proti:  0 
 Zdržal sa:  0 

 
 
Boli navrhnuté pracovné komisie zasadnutia OZ: 

 
Zapisovateľ:   JUDr. Katarína Gombárová 
 
Návrhová komisia:   Ing. Monika Belianska, Ing. Miroslav Bokes 

 
Overovatelia zápisnice:   pán Anton Gecler, Mgr. Lukáš Láni 

 
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 
Ing. Vratko Piruš 

 

 Proti:  0 
 Zdržal sa:  0 

 
 
 

2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva Ľubomíra Hozlára. 
 

 
Starosta uviedol, že poslankyňa obecného zastupiteľstva pani Viera Jadrníčková sa písomne 

vzdala mandátu k 31.5.2020. Starosta poďakoval za odvedenú prácu poslankyne. 
 
Starosta ďalej uviedol, že prvý náhradník do funkcie poslanca obecného zastupiteľstva pán Marek 

Klíma sa listinou doručenou Obecnému úradu Pernek 03.06.2020 vzdal mandátu poslanca. 
 

Pozn. zapisovateľky: Podľa § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“): „Poslanec skladá sľub, ktorý znie: ,Sľubujem  
na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať 
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, 
a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho 
najlepšieho vedomia a svedomia.´“ 
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Starosta ďalej uviedol, že druhým náhradníkom do funkcie poslanca obecného zastupiteľstva je 
pán Ľubomír Hozlár  a vyzval pána Ľubomíra Hozlára, druhého náhradníka do funkcie poslanca OZ, 
aby nahlas prečítal zákonom ustanovený sľub poslanca obecného zastupiteľstva a aby ho potvrdil svojím 
podpisom.  

 
Pán Ľubomír Hozlár, druhý náhradník do funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, vstal, nahlas 

prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva ustanovený zákonom o obecnom zriadení a následne 
sľub poslanca obecného zastupiteľstva podpísal, čím zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva 
v súlade so zákonom o obecnom zriadení.  

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia OZ č. 37/20. 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes prečítal návrh uznesenia OZ č. 37/20: 

 
 

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. 

 
Za schválenie: 6 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 

 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 

Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 38/20. 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes prečítal návrh uznesenia OZ č. 38/20: 

 

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. 

 
Za schválenie:  6 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
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Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 

 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 
 
 

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 
 
 

Starosta uvádza, že uznesenia OZ sú splnené alebo sa plnia priebežne. 
 
Zatiaľ nesplnenými uzneseniami OZ sú: 

- Uznesenie OZ č. 18/20 (semafor riadený radarom) – žiadosť bola poslaná, vráti sa k tomu  
v „Rôznom“, 

- Uznesenie OZ č. 24/20 (spolufinancovanie projektu „Verejná kanalizácia a ČOV Pernek) – 
zatiaľ ešte nie je podpísaná zmluva s Environmentálnym fondom, avšak očakáva, že 
v najbližších týždňoch bude podpísaná, 

- Uznesenie OZ č. 25/20 (spolufinancovanie projektu „Revitalizácia verejnej infraštruktúry 
v obci Pernek) – žiadosť podaná,  

- Uznesenie OZ č. 30/20 (predaj traktora) – k tomu sa vráti v ďalšom bode, ktorý sa bude týkať 
predaja traktora, 

- Uznesenie OZ č. 34/20 (prenájom pozemku pod terasou) – bude predmetom dnešného 
schvaľovacieho procesu, 

- Uznesenie OZ č. 31/20 (predaj časti pozemku KN - E č. 209 k. ú. Pernek) – čaká sa  
na vyhotovenie geometrického plánu. 
 
Starosta konštatuje, že ostatné uznesenia OZ sú splnené. 
 
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 39/20. 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes prečítal návrh uznesenia OZ č. 39/20: 

 
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. 

 
Za schválenie:  6 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
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Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 
 

4. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN obce Pernek č. 4/2020 
o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek. 

 
 
Starosta uvádza, že návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2020 o prenájme 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek bol zverejnený 05.06.2020, prišli k nemu 
pripomienky. 

 
Pozn. zapisovateľky: Pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2020 

o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek vyhodnotila Komisia pre financie a rozpočet 
v zložení: poslankyňa Ing. Monika Belianska (poslankyňa predsedníčka), Mgr. Lukáš Láni (poslanec),  
Ivan Kahanec, PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík a JUDr. Katarína Gombárová. 

 
Starosta požiadal poslankyňu Ing. Moniku Beliansku – predsedníčku Komisie pre financie 

a rozpočet, a JUDr. Katarínu Gomnárovú, aby niektorá z nich v stručnosti informovala o vyhodnotení 
pripomienok. 

 
JUDr. Katarína Gombárová uvádza, že pripomienky podala ona a PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík. 

JUDr. K. Gombárová ďalej uvádza, že formou pripomienok predložila vzory zámerov o prenájme 
nehnuteľného majetku obce, vzor nájomnej zmluvy, vzor žiadosti o nájom, ďalej navrhla odstránenie 
formálnych nedostatkov návrhu VZN č. 4/2020 a navrhla doplniť ustanovenie o zmluvnej pokute, aby 
návrh VZN č. 4/2020 bol v tejto veci súlade so schváleným VZN č. 1/2020 o nájme nebytových 
priestorov vo vlastníctve obce Pernek, kde zmluvná pokuta je. JUDr. Katarína Gombárová ďalej uvádza, 
že PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík navrhol doplniť do návrhu VZN č. 4/2020 povinnosť skúmať 
využiteľnosť prenajímaného pozemku pre obec. Týmto pripomienkam bolo vyhovené. 

 
JUDr. Katarína Gombárová ďalej uvádza, že nevyhovelo sa jednej pripomienke PhDr. JUDr. 

Lukáša Chadalíka, ktorou navrhol, aby ten, kto poškodzoval nehnuteľný majetok obce, bol obmedzený 
v prístupe k nájmu pozemku. Toto sme odmietli z dôvodu, aby nájom bol dostupný. 

 
JUDr. Katarína Gombárová ďalej uvádza, že návrh VZN č. 4/2020 o prenájme nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce Pernek nie je až taký formálny ako schválené VZN č. 3/2020 o prevode 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek.  

 
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 40/20. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes prečítal návrh uznesenia OZ č. 40/20: 
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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.  

 

Za schválenie:  6 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 

 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 

 
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 41/20. 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes prečítal návrh uznesenia OZ č. 41/20: 

 
 

                                                      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.   

 
Za schválenie:  6 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 
 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 
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5. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN 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. 

 

Starosta uvádza, že návrh 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 bol vyvesený na úradnej tabuli 
dňa 10.06.2020, takisto bol zverejnený aj na webovej stránke obce Pernek. 

 
Starosta uvádza, že k návrhu tohto VZN č. 5/2020 prišli pripomienky. 
 
Pozn. zapisovateľky: Pripomienky 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 vyhodnotila Komisia  
pre financie a rozpočet v zložení: poslankyňa Ing. Monika Belianska (poslankyňa predsedníčka), Mgr. Lukáš 
Láni (poslanec), Ivan Kahanec, PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík a JUDr. Katarína Gombárová. 

 
Starosta požiadal poslankyňu Ing. Moniku Beliansku – predsedníčku Komisie pre financie 

a rozpočet, a JUDr. Katarínu Gombárovú, aby niektorá z nich v stručnosti informovala o vyhodnotení 
pripomienok. 

 
JUDr. Katarína Gombárová uvádza, že pripomienky podala pani Bc. Zuzana Pallová, žiadnej 

z týchto pripomienok nebolo vyhovené. Pani Bc. Zuzana Pallová navrhovala rozpočítavať, resp. presne 
vypočítať príspevok na režijné náklady školskej jedálne. Tejto pripomienke sa nevyhovelo, pretože 
v zmysle školského zákona zriaďovateľ tento príspevok iba ustanoví; školský zákon neustanovuje, že 
zriaďovateľ je povinný tento príspevok vypočítavať pracnými matematickými výpočtami. 

 
JUDr. Katarína Gombárová ďalej uvádza, že pani Bc. Zuzana Pallová navrhovala tiež, aby tento 

príspevok na režijné náklady bol vrátený zákonným zástupcom detí, ktoré nenavštevovali školu počas 
celého mesiaca, aby sa to rozpočítavalo. JUDr. K. Gombárová uvádza, že toto by bolo neefektívne, 
ďalšia vec – je to paušálny príspevok a poukazuje na VZN mesta Malacky, ktoré má upravený príspevok 
na režijné náklady ako paušálny príspevok, ktorý je nevratný. 

 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska – A suma sa nám zdá korektná. 
 
Pani Bc. Zuzana Pallová uvádza, že jej nejde o 5 eur, nechce, aby sa príspevok vracal, ale aby sa 

rozúčtoval na mesiac. Poukazuje, že deti majú dotáciu od 6 rokov, žiada o kompenzáciu pre deti mladšie 
ako 6 rokov. 

 
JUDr. Katarína Gombárová uvádza, že s príspevkom na režijné náklady školskej jedálne možno 

manipulovať iba v zmysle zákona. Školský zákon upravuje možnosť odpustiť alebo znížiť tento 
poberateľovi dávky v hmotnej núdzi. Toto je prenesený výkon štátnej správy, tu nemôžte robiť niečo 
navyše, než to, čo ustanovuje zákon.  

 
Bc. Zuzana Pallová – navrhuje, že základná škola môže mať príspevok na režijné náklady 5 eur, 

materská môže mať menej. Alebo môže mať materská škola počítané na dni. 
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Starosta – Myslím, že to by sa do značnej miery komplikovalo. 
 
JUDr. Katarína Gombárová – A ďalšia vec: Obec by potom musela dotovať náklady školskej 

jedálne peniazmi, ktoré by mohla použiť na iné potreby. 
 
Starosta – Má niekto z poslancov k tejto téme? 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Tie poplatky nie sú nastavené v porovnaní s ostatnými obcami 

nejak vysoko. Keby sme to nechali rozrátať, tak by sme len urobili prácu niekomu, kto to bude pracne 
rozrátavať, evidovať a budeme sa tu baviť v podstate o „centových“ záležitostiach.  

 
Starosta – K tej výške režijných nákladov neprišiel žiadny apel zo strany rodičov, že by to bolo 

veľa. Ja som nezaznamenal, že by niekto došiel a povedal, že to je veľa. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska – Ja som už veľakrát povedala: Malá prevádzka, najdrahšia 

prevádzka. 
 
Pani Anna Žáčková – zamestnankyňa obce Pernek: Ukončí sa školský rok a budú sa vracať 

preplatky, nemôže sa to prepočítavať každý mesiac, každé dieťa, ktoré nenavštevuje celý mesiac školskú 
jedáleň, tak automaticky výjdu preplatky, tak tie sa vrátia okrem toho paušálu; réžia sa roky neplatila. 

 
Starosta – Od septembra 2019 sa réžia platí 5 eur; týmto VZN sa iba riešia formálne nedostatky 

VZN – ka z minulého roku, výška príspevkov sa nemení. 
 
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 42/20. 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes prečítal návrh uznesenia OZ č. 42/20: 
 

 
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. 

 

Za schválenie:  6 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 
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Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 

Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 43/20. 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes prečítal návrh uznesenia OZ č. 43/20: 

 

                                                      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. 
 
Za schválenie:  6 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 

 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 
 
 

6. Správa Hlavného kontrolóra, Správa audítora, schválenie Záverečného 
účtu a rozpočtového hospodárenia za rok 2019. 

 
Starosta požiadal hlavnú kontrolórku obce Pernek Ing. Zuzanu Zajičkovú, MBA, aby predniesla 

Správu. 
 
Hlavná kontrolórka obce Pernek Ing. Zuzanu Zajičková, MBA (ďalej len „HK“) predniesla túto 

Správu, označenú ako: „Správa z kontrol predkladaná na Obecné zastupiteľstvo“:  
 

„Dátum konania OZ:              29.6.2020 

Miesto konania:  OÚ 

Správu predkladá:   Zuzana Zajičková 

Kontrolované oblasti: Dotácie za roky 2018, 2019 

  Spôsob doručovania rozhodnutí o miestnych daniach a poplatkoch 

  Obecné pozemky a ich využitie 
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Na Obecnom zastupiteľstve konanom 4.5.2020 som dostala za úlohu preveriť dotácia a ich zúčtovanie, 
ktoré boli obcou Pernek poskytnuté v rokoch 2018 a 2019 

 

Poskytnuté dotácie 2018: 

Komu: Farský úrad, Futbalisti 

Čiastky:  

 Farský úrad bola schválená a vyčerpaná čiastka 10.000,00 € na opravu schodov, na uvedenú 
dotáciu bola podpísaná zmluva a predložené vyúčtovanie správcu farnosti – priložená faktúra. 

 Futbalisti – bola schválená a vyčerpaná dotácia vo výške 1.700,00 €.  

 

Poskytnuté dotácie 2019: 

Komu:  Futbalisti 

Čiastky: Schválené 4.700,00 €, vyčerpané 2.400,00 € 
 
Ing. Priruš mi predložil na kontrolu účtovné denníky, kde sú v chronologickom slede zachytené príjmy 
a výdaje. Námatkovo som urobila kontrolu najväčších výdajových položiek. Poskytnuté dotácie boli 
riadne zaevidované. Kontrolované výdaje boli správne účtované a boli použité na primárny účel 
športových aktivít.  
 
S pánom Pirušom sme sa dohodli, že vždy po skončení kalendárneho roka odovzdá na Obecný úrad  
do archívu všetky prvotné doklady, ktoré sa daného obdobia týkajú.1 Čo bude zároveň slúžiť ako doklad 
o zúčtovaní dotácie. Nakoľko dotácia je používaná na celkový chod futbalového oddielu. 
 
V tejto súvislosti chcem však poukázať, že napriek mojim prechádzajúcim upozorneniam nie je stále 
doriešená správa budovy, ktorú futbalisti používajú. V minulosti som upozorňovala na možný problém 
pri úraze alebo zdevastovaní majetku. Nikto dnes nemá hmotnú zodpovednosť za objekt, patrí obci 
Pernek. 

 

Spôsob doručovania rozhodnutí o miestnych daniach a poplatkoch: 

Nerezidentom Perneka sa rozhodnutie doručuje poštou na doručenku. 

V dohodnutých prípadoch sa posielajú mailom, občania Perneka ju upovedomení miestnym rozhlasom, 
na webovom sídle obce a chodia si na obecný úrad osobne pre rozhodnutie. 

 

Obecné pozemky a ich využitie: 

Bolo dohodnuté, že bude zostavená komisia, ktorej budem nápomocná pri kontrole obecných pozemkov. 
Nemám zatiaľ informáciu, že by táto komisia bola zriadená. Z mojej strany mám podľa dohody 
pripravený zoznam parciel v príslušnej rozlohe.“ 

 
1 Pozn. zapisovateľky: Poslanec Ing. Vratko Piruš vzápätí uviedol, že momentálne to už je na obecnom úrade. 
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Starosta – Poprosím správu audítora. 
 
HK uvádza, že tak, ako aj po minulé roky, audit vykonala Ing. Hurbanová zo spoločnosti RVC 

Senica, s.r.o. HK cituje zo Správy z auditu účtovnej závierky, vypracovanej Ing. Hurbanovou: 
 
„Uskutočnili sme audit účtovnej závierky obce Pernek, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 

2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn 
významných účtovných zásad a účtovných metód. 

 
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie obce Pernek k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému 
dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 
Upozorňujem na skutočnosť, ktorá nastala po 31.12.2019, a to v súvislosti s celosvetovo  

sa šíriacim ochorením COVID – 19, ktorá má potenciálny vplyv na finančnú situáciu obce. Situácia  
sa priebežne vyvíja, a preto nie je možné v čase vydania tejto správy kvantifikovať potenciálny vplyv  
na účtovnú jednotku.“ 

 
 
HK uvádza, že jej stanovisko k Záverečnému účtu sa zhoduje s vyjadrením, ktoré predložila pani 

Anny Žáčkovej – ekonómka obce Pernek k výkonu auditu; stanovisko HK k záverečnému účtu je 
zverejnené na webe obce, v časti „Hlavný kontrolór“. HK požiadala pani Žáčkovú, aby predniesla 
vyjadrenie k Záverečnému účtu obce Pernek na rok 2019. 

 
Pani Anna Žáčková uvádza, že základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet 

na rok 2019, ktorý bol schválený ako prebytkový dňa 29.10.2018 uznesením OZ č. 29/2018. Jeho zmeny 
boli vykonané nasledovne: Prvá zmena rozpočtu obce na rok 2019 bola vykonaná 28.10.2019 uznesením 
OZ č. 44/2019, ostatné zmeny rozpočtu boli vykonané v podstate o dotácii na prenesený výkon štátnej 
správy. Celkové príjmy obce za rok 2019 predstavovali sumu 719 378,31 eur; celkové výdavky 
predstavovali sumu 701 428,30 eur; hospodárenie obce bolo 17 950,01 eur. Úprava prebytku je vlastne 
odpočítaný konečný zostatok účtu školskej jedálne a príjmový rozpočtový účet, čiže 5 006,68 eur,  
to znamená, že hospodárenie obce bolo vo výške prebytku 12 943,33 eur, čiže obec v r. 2019 hospodárila 
prebytkovo, čiže úspešne, a tento prebytok je obec podľa zákona povinná použiť na tvorbu rezervného 
fondu. 

 
Starosta – Ďakujem. Má niekto otázku? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Komisia na preverovanie neoprávneného užívania obecného 

majetku? Kedy sa to bude realizovať? 
 
Mgr. Lukáš Láni – Na najbližšej pracovnej porade. 
 
HK – K futbalistom dodáva, že budova, ktorú používajú, už v minulosti upozornila, že nie je 

určená osoba, ktorá by bola zodpovedná za ten objekt pre prípad, že by v budove došlo k úrazu alebo 
k devastácii tohto objektu. 

 
Poslanec Ing. Vratko Piruš – Návštevnosť je tam minimálna, takmer žiadna. 
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HK – Mne je jedno, kto bude za to zodpovedný, ale niekto tam musí byť zodpovedný.  
 
Starosta – Toto by sme si mali prejsť na pracovnej porade. 
 
Starosta požiadal o prečítanie uznesenia OZ č. 44/20.  
Poslanec OZ Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia č. 44/20: 

 

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. 

 
Za schválenie:  6 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 

 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 
 
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 45/20.  
Poslanec Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia č. 45/20: 
 

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. 

 
Za schválenie:  6 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 

 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 
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Starosta uvádza, že finančná komisia mala výhrady k Záverečnému účtu obce a k celoročnému 
hospodáreniu obce, a preto požiadal, aby ich zástupca finančnej komisie predniesol. 
 
Poslankyňa OZ a zároveň predsedníčka Komisie pre financie a rozpočet Ing. Monika Belianska uvádza, 
že je tam jedna výhrada, ktorá sa týka pohľadávok, pretože účtovný zákon definuje pohľadávku ako 
pohľadávku splatnú do jedného roka a my vieme, že na odpade, daniach aj nájme máme naakumulované 
dlhoročné pohľadávky, čiže z tohto dôvodu by bolo z časového aj likvidačného hľadiska potrebné 
zaradiť to inak, pretože informácia, že audítorská správa poskytuje pravdivý obraz, v tomto prípade 
nesedí, je zavádzajúca. Pohľadávka je majetok, my tam máme kopu nevymožiteľných pohľadávok, treba 
to okresať. 
 
Pani Žáčková – Tieto pohľadávky sa splácajú, už splatili za tú drevenicu. 
  
HK – Pani audítorka má určitú čiastku a určitú hodnotu, pokiaľ ide o významnú a nevýznamnú chybu.  
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska – My sa bavíme o sume 10 000 eur zhruba. Tam je kopa ľudí, ktorí 
sú tam roky v tom zozname. Pokiaľ je tam nevymožiteľná pohľadávka, čiže pohľadávka, kde náklad  
na jej vymáhanie už je vyšší ako ona samotná, škrtajme na to. Načo to prenášame z roka na rok? 
 
Pani Anna Žáčková – Celkové nedoplatky za daň boli nejakých 4 000 eur, ale tie staršie, dlhšie ako 
jeden rok, tie boli nejakých 1 500 eur. To sú ľudia, ktorí zabudnú tú daň zaplatiť povedzme v roku 2019. 
Ale tento rok, keď posielam rozhodnutia, tak ľuďom poviem, že „zabudli ste“, oni to už podoplácali.  
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska – Náš návrh je, keď sa toto bude o rok diať, aby sme naozaj ten 
zoznam čistili. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska – A nenašli sme v tej správe, Lukáš (pozn. zapisovateľky: Chadalík) 
na to upozornil, dlžníkov na nájomnom. Aby tam boli naozaj všetky kategórie dlžníkov, s ktorými je 
obec vo vzťahu. 
 
Starosta – Čo sa týka nájomného, tam to výrazne kleslo, zostáva tam tuším jeden dlžník. 
 
Starosta – Máte výhrady, alebo sa to schváli bez výhrad? 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska – Tak, ako je to napísané, nie je to úplne v poriadku. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes – To znamená, že sú výhrady, teraz aké a aké opatrenia my ako obecné 
zastupiteľstvo máme schváliť, aby na budúci rok to bolo bez výhrad. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska – Aby sme to vyčistili, rozdelili z časového hľadiska. Aby sme tých, 
od ktorých už peniaze neuvidíme, dali preč a viac sa nimi nezapodievať a neevidovať ich v žiadnych 
zoznamoch. 
 
Poslanec Ing. Lukáš Láni – Ďalšia vec bola: Záverečný účet aby išiel aspoň na finančnú komisiu pred 
tým, ako ide audítorovi.  
 
Starosta – Takže výhrady sa týkajú rozdelenia pohľadávok na krátkodobé a dlhodobé, resp. vymožiteľné 
a nevymožiteľné a finančná komisia chce byť pri audite záverečného účtu. 
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Poslanec Mgr. Lukáš Láni – Buď môžeme byť ako súčasť auditu, to je jedna možnosť, alebo druhá je 
dostať to pred tým, ako pani audítorka. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska – V predstihu, skôr, ako to pôjde audítorovi. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Čiže rozdeliť z časového hľadiska tie pohľadávky – to je jedna vec. 
Záverečný účet obce musí byť poslaný na finančnú komisiu ešte pred samotným auditom – to je druhá 
požiadavka. A ešte je tretia? 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni a poslankyňa Ing. Monika Belianska – Nie, len tieto dve. 
 
Pán Ivan Kahanec – Navrhuje, aby prišla ekonómka obce pani Žáčková na zasadnutie finančnej komisie, 
keď sa bude prejednávať záverečný účet obce.  
 
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 46/20. 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia OZ č. 46/20:  
 

 
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. 

 
Za schválenie:  6 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 

 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 
 
Starosta uvádza, že prebytok rozpočtu za r. 2019 bol 12.943,33 EUR.  
 

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  
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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. 
 

Za schválenie:  6 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 

 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 
 

 

7. Vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj prebytočného 
majetku obce Pernek – traktora ZETOR Z5611. 

 

Starosta – Traktor bol vyhodnotený ako prebytočný majetok, keďže už má svoje roky, pôvodne bola 
navrhnutá cena 3 000 eur, ako najnižšia cena, za ktorú by sme ho predali. Cenu sme znížili na 2 500 eur, 
takisto sa neprihlásil nikto. Čiže ja by som navrhol tento traktor si ponechať a využívať ho na 
hospodárskom dvore. 
 
Bc. Zuzana Pallová – Navrhuje dať traktor na bazoš za nejakú vyvolávaciu cenu. 
 
Starosta – Traktor sa využíva na valcovanie ihriska. Je navrhnuté dočasné odhlásenie, aby sa nemusela 
platiť STK a poistka. Využíval by sa na hospodárskom dvore. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska – A využije sa? 
 
Starosta – Áno. 
 
Starosta – Odhlási sa dočasne z evidencie, nebude sa platiť poistka, nebude sa platiť STK. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš – Už dvakrát sme robili auciu, už dvakrát sme dávali vyvolávaciu cenu, nikto 
o to nemá záujem. V tomto prípade ten traktor nás nič nestojí a môžeme ho ponechať na výnimočné 
situácie, keď treba. 
 
HK – Treba sa dohodnúť sa, že do traktora sa nebude investovať, ak sa pokazí. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš – Tak zostane možno na náhradné diely. 
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Starosta – Návrh je ponechať si ho a dočasne odhlásiť z evidencie. 
 
Starosta požiadal o prečítanie uznesenia OZ č. 48/20.  
Poslanec Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia č. 48/20: 

 
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.  

 
Za schválenie:  6 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 

 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 

 

8. Prerokovanie  a schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve obce 
Pernek – časť parcely KN–E, parc. č. 300. 

 
Starosta - Zámer prenájmu tohto pozemku bol schválený na poslednom zasadnutí OZ, zverejnený 
úradnej tabuli obce Pernek aj na webovom sídle obce Pernek bol 10.06.2020, jedná sa o pozemok pred 
krčmou pod terasou. 

Pani Alexandra Jurášová, prevádzkovateľka hostinca: „HOSTINEC  U ZAÍČKA“ v obci Pernek, 
uvádza, že dala si žiadosť o prenájom terasy, bol schválený zámer, v poriadku, predlžovalo sa to.  
Pán starosta mi povedal, že na základe toho, že bol schválený zámer, terasa by mohla byť oficiálne  
až po tomto zasadnutí. Ja som povedala starostovi „Pán starosta, môžem využívať tú terasu, nakoľko  
je korona a nemôžu byť vnútri?“. Pani Alexandra Jurášová ďalej uvádza, že so starostom volala 
05.05.2020, dňa 06.05.2020 poslala žiadosť o číslo účtu obce, na ktorý by mohla zaplatiť nájomné  
2,65 eur/m2/mesiac, ale vyjadrenie obce dostala až 01.06.2020. 

Starosta – Bavili sme sa o tom na pracovnej porade a dohodli sme sa, že najlepšie by to bolo zaplatiť  
do pokladne na obecnom úrade. 

Pani Alexandra Jurášová – Ja som ako právnická osoba. Prečo by som to nemohla zaplatiť  
cez internetbanking? 

Poslankyňa Ing. Monika Belianska – Tá pokladňa, to bol môj nápad, na pracovnej porade, ale ja som 
tieto okolnosti nepoznala, že vy ste sa domáhali... Toto bola prekážka, prečo dnes je zaplatených 50 %? 
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Pani Alexandra Jurášová – Doteraz nájomníci predo mnou neplatili. Prečo?  

Starosta – Tá terasa je užívaná bez nájomnej zmluvy. To, čo sa tam dialo na tej terase, ja Vám môžem 
ukázať správy, SMS-ky – toľko sťažností a problémov... 

Pani Alexandra Jurášová – Žiadala som si o prenájom. 

Starosta – Bol Vám schválený zámer prenájmu, lebo to ide podľa zákona. 

JUDr. Katarína Gombárová – To je nájom nehnuteľného majetku obce a podľa zákona o majetku obcí 
zámer o prenájme musí byť zverejnený najmenej na 15 dní a následne sa môže schvaľovať nájom.  
To je podľa zákona. 

Starosta – Keď som videl, čo sa deje na tej terase po uvoľnení situácie s koronavírusom, tak som bol 
proti tomu, aby sme prenajali obecné priestory. Potom sme sa dohodli s poslancami obecného 
zastupiteľstva, že asi bude lepšie Vám to umožniť užívať, čiže dať to do prenájmu, čiže chceli by sme, 
aby to bolo pod nejakou kontrolou. Kvitujem to, že sa snažíte, aby tam bol poriadok. Dodržiavate 
striktne otváracie hodiny? 

Pani Alexandra Jurášová – To, že už sme tam uzavretá spoločnosť – robí niekto bordel? Chodí tam 
polícia? Robia Vám bordel, ako robili predtým?  

Starosta – V poslednej dobe som nezaznamenal niečo také. 

Pani Alexandra Jurášová – Ja si myslím, že si robím dosť veľké poriadky, nechávam si tam normálnych 
slušných ľudí. Sme tam v tichosti, my si upratujeme, oni dopíjajú a ideme domov. Na akom základe  
to ja mám uhradiť? Doteraz to užívali bez toho, aby sa niekto prihlásil, že to chce platiť. Ja som 
dobrovoľne povedala pánovi starostovi, že mám záujem si to uhradiť, mesiac som čakala na vyjadrenie. 

Starosta – Po pracovnej porade som Vám napísal, že to treba zaplatiť. 

Pani Alexandra Jurášová – Po mesiaci ste mali pracovnú poradu? 

Starosta – Áno. 

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Ja by som sa k tomu tiež chcel vyjadriť. Za mňa: Prenajmime to tak, ako 
to je teraz, je to tam do konca októbra, ale dôrazne chcem apelovať na bezpečnosť, lebo vznikajú tam 
niekedy zárodky konfliktov, ktoré potom eskalujú po obci. Na toto by som veľmi dôrazne apeloval 
a som z toho znepokojený, poviem to na rovinu.  

Pani Alexandra Jurášová – Ja mám kamery. 

Starosta – Treba tú terasu zabezpečiť tak, aby sa tam nikto nezdržiaval pred otváracou dobou, čiže  
do 09:30 a po záverečnej. 

Pani Alexandra Jurášová – A to mám ako urobiť, aby sa tam nezdržiavali?  

Starosta – Zatvoriť ju. 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Chcete si prenajať majetok obce... 

Pani Alexandra Jurášová – Ja nebudem dávať do niečoho, čo budem užívať štyri mesiace.  

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Vy teraz ten majetok užívate neoprávnene. 

Pani Alexandra Jurášová – Neužívam ho neoprávnene. 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Užívate ho neoprávnene, to je fakt. Máte platnú nájomnú zmluvu  
či nemáte? Nemáte.  
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Pani Alexandra Jurášová – Na štyri mesiace ja do toho investujem a čo potom na zimu? 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Tak si to prenajmite na celý rok. 

Pani Alexandra Jurášová – Ale ja som si to chcela na celý rok prenajať. 

Starosta – Dohodli sme sa, že keď to nejako vyhodnotíme, že tam nie sú problémy, že si to viete 
zabezpečiť, nie je problém Vám predĺžiť nájomnú zmluvu alebo spraviť novú nájomnú zmluvu.  
Ale chceme naozaj, aby tam nevznikali problémy, sa tam naozaj tí ľudia nezdržovali do neskorých 
nočných hodín alebo skoro až do rána. 

Pani Alexandra Jurášová – Dajte mi to na celý rok a ja sa o to postarám. Ja nebudem investovať  
do niečoho, čo budem užívať štyri mesiace. 

Starosta – Ale Vy nemusíte do ničoho investovať. 

Pani Alexandra Jurášová – A ako to mám zabezpečiť? Dennodenne tam mám behať? 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Ale Vy nemôžte obci klásť podmienky. 

Poslanec Ing. Miroslav Bokes – My sme sa dohodli v rámci obecného zastupiteľstva, v rámci pracovnej 
porady, že Vám to prenajmeme na to obdobie, ktoré je relatívne využiteľné na tú terasu a na skúšobné 
obdobie. To znamená, že keď Vám to teraz prenajmeme na polroka alebo na rok, tak to obdobie zimy 
asi nebudete mať zákazníkov. Nikto Vám nebude sedieť vonku. 

Pani Alexandra Jurášová – Ja som tam chcela nefajčiarsku miestnosť. 

Starosta – Má to pre Vás význam, aby ste to mali prenajaté aj v novembri – decembri? 

Pani Alexandra Jurášová – Áno. 

Poslanec Mgr. Lukáš Láni – Dokončime jednu vec. Teraz Vám schválime prenájom do konca októbra. 
A ďalší prenájom na dlhšiu dobu je otvorená vec. My sme  mali pred niekoľkými mesiacmi debatu so 
starostom, kde sme sa dohodli, že skúsme skúšobnú dobu a keď to bude v poriadku, tak sa to môže 
predĺžiť. Pravdepodobne tá informácia k Vám neprišla a popri tomu tu vznikli všelijaké iné dohady.  

Pani Alexandra Jurášová – Prečo mi to dávate na skúšobnú dobu? 

Poslanec Mgr. Lukáš Láni – Pretože sme tu mali nejakú históriu. Schválime teraz nájom do konca 
októbra. Poprosíme Vás, aby ste si dali žiadosť o nájom aj na ďalšiu dobu. Uveďte si tam, či máte záujem 
na rok alebo na dva. To znova musíme zverejniť ako zámer, to urobíme počas leta a následne 
v septembri alebo októbri schválime zmluvu na rok alebo na dva, či o koľko si požiadate. 

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Kľudne do tej novej žiadosti napíšte, aké s tým máte plány, vízie, a preto 
to chcete na dobu dlhšiu. 

Poslanec Mgr. Lukáš Láni – Prenájom tej terasy sa teraz deje po prvýkrát. 

Pani Alexandra Jurášová – Prečo? 

Poslanec Mgr. Lukáš Láni – Ja som tu rok a pol a my sme o tom nevedeli, aspoň ja nie. Ostatní tiež 
vraveli, že nikto o tom nevedel, takže teraz to konečne riešime. Za našich predchodcov a za minulosť 
nemôžeme, ale do budúcna to vyriešime. Dobre? 

Starosta – Odpadové vody máte ako riešené? 

Pani Alexandra Jurášová – Žumpu? Vynášajú ju.  

Poslanec Mgr. Lukáš Láni – Táto zmluva bude uzatvorená od 1. júla do konca októbra.  
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HK – Tá suma, ktorá už došla, započítajte to do nájmu. 

Poslanec Mgr. Lukáš Láni – Áno. 

Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia. 

Poslanec Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia č. 49/20. 

 

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. 
 

Za schválenie: 6 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 
 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 
 

9. Vyhodnotenie ponukového konania na prenájom nebytového priestoru 
v Kultúrnom dome obce Pernek. 

 
Starosta – Ponuka na prenájom nebytového priestoru v Kultúrnom dome obce Pernek bola zverejnená 
dňa 11.06.2020. Lehota na doručenie žiadostí končila 26.06.2020. V lehote na podanie žiadostí bola 
obci Pernek doručená jedna žiadosť, máme ju tu v obálke, označenej „Nájom nebytového priestoru – 
NEOTVÁRAŤ“. Žiadosť podal doterajší nájomca RV účtovníctvo s.r.o. 
 
Starosta požiadal, aby niektorý z poslancov otvoril zalepenú obálku. Starosta zároveň obálku ukázal 
prítomným a skonštatoval, že obálka je nepoškodená a neotvorená. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes otvoril zalepenú obálku a prečítal obsah žiadosti o nájom nebytového 
priestoru v Kultúrnom dome obce Pernek: Spoločnosť RV účtovníctvo, s. r. o., Veterná 790/33, 900 55 
Lozorno, Romana Voleková – konateľ. Vec: Žiadosť o nájom nebytového priestoru. Žiadateľ uvádza, 
že má záujem o nájom nebytového priestoru na 1. poschodí v Kultúrnom dome Pernek o výmere  
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12,81 m2, ktorý má v súčasnosti v prenájme na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy do 30.06.2020 
a má záujem o nájom nebytového priestoru na účel účtovníckej kancelárie na dobu 5 rokov. Obci ponúka 
nájomné vo výške 5 eur/m2/mesačne, t. j. spolu 64,05 eur za nebytový priestor mesačne.  
 
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia. 
 

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. 

 
Za schválenie:  6 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 

 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 
 
 

10.   Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku  
pred rodinným domom č. 33. 

 
 

Starosta – Žiadosť bola doručená 07.05.2020. Žiadatelia žiadajú o dlhodobý prenájom pozemku pred 
rodinným domom č. 33 za účelom zriadenia parkovacieho miesta. K tejto žiadosti zaujala stanovisko  
aj Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu a poprosím predsedu komisie... 

 
Poslanec Ing. Vratko Piruš, ktorý je predsedom Komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu, 
uvádza, že stavebná komisia sa zhodla, že neodporúča zriadenie tohto parkovacieho miesta, nakoľko 
obec sa nebude uberať smerom rušenia verejnej zelene kvôli parkovaniu a odporúča zriadiť parkovacie 
miesta na vlastných pozemkoch. Ďalší dôvod je realizácia kanalizácie v tomto roku v spomenutom 
úseku. 
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HK – Autá tam bránia v rozhľade. Tam nestačí odpovedať, že im to neprenajmeme. Proste oni si to 
musia zariadiť inak. 
 
Starosta – Autá by sa zmestili do dvora.  
 
HK – Dve autá stoja „pred Frýdlom“ a dve stoja pred nimi. Keď majú návštevu, tak tie autá stoja  
na ceste, aj ich autá stoja častokrát na ceste.  
 
Starosta – V uznesení je, že odporúčame občanom riešiť parkovanie na vlastných súkromných 
pozemkoch. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš – Navrhuje oznámiť žiadateľom, že odporúčame, aby zriadili parkovacie 
miesto na svojom pozemku a potom sa to môže riešiť nejakou sankciou, že parkuje sa na verejnej zeleni 
a podobne. 

 
Občania zhodne tvrdia – Oni neparkujú na verejnej zeleni, ale parkujú na hlavnej ceste.  
 
HK – Tam by mal niekto z obce zájsť a presvedčiť ich, lebo keď im napíšeme, že „Odporúčame“, tak 
„Odporúčame“, tak sa nič nestane. 
 
JUDr. Katarína Gombárová – Vyzýva? 
 
Starosta – Vyzýva alebo apeluje. 
 
Bc. Zuzana Pallová – Nemôže sa do uznesenia napísať konkrétna osoba, ktorá by tam išla a im 
dohovorila? 
 
JUDr. Katarína Gombárová – Áno, ale náhodou ochorie alebo nebude môcť... 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Zástupca obce tam dajte. 
 
Ing. Monika Belianska – Všeobecne, áno. 

 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia č. 51/20: 

 
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. 

 
Za schválenie:  6 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
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Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 
 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 
 
 
 

11.   Prerokovanie žiadosti o súhlas so zradením vecného bremena - 
parcela KN-C, parc. č. 634/1. 

 
Starosta – Obci Pernek bola doručená žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena na tejto parcele. 
Elektrárne chcú viesť nadzemné elektrické vedenie, ktoré ide momentálne od konca dediny v smere  
na Pezinskú babu vzduchom, tak ho chcú viesť zemou. Je tam dosť porúch a výpadkov. Ide to v značnej 
časti cez les, čiže hrozí tam pád stromu na elektrické vedenie. Myslím, že je aj v záujme obce a občanov 
obce Pernek, aby to vedenie išlo zemou.   
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Je to na hornom konci, ako je Studnička, vedľa Milana Mórica, tak od 
toho stĺpa už to má ísť po zem, celá Podbabská dolina až hore na Pezinskú babu. Ten predmetný 
pozemok, ktorého sa to týka, je pri Studničke. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš – Stávalo sa, že keď bol vietor alebo nepriaznivé počasie, tak boli výpadky 
elektriny na pol dediny.  
 
Starosta – Ten dôvod je vysoká poruchovosť. 
 
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia č. 52/20. 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia č. 52/20: 

 

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. 

 
Za schválenie:  6 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 
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Proti:  0 
Zdržal sa:  0 
 
 

12.   Prerokovanie návrhu zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech 
tretej osoby – parcela KN-E, parc. č. 6080/130. 

 
 

Starosta – Žiadateľ chce viesť elektrické káble zemou. Obci Pernek bol doručený návrh zmluvy 
o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby medzi obcou Pernek a Mgr. Petrom Leškom.  
Ide o parcelu E č. 6080/13. Zmluva by bola uzatvorená na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu, návrh 
je 200 eur. Jedná sa o pozemok na Vinohrádkach pod skalou.  

 
Poslanec Ing. Vratko Piruš – Jedná sa o prípojku vodovodu, a myslím, že to pôjde to len zopár metrov 
obecnom. Prípojky vždy idú po verejnom priestranstve a odbáčajú do konkrétnych domov.  

 
Starosta – Pokiaľ ide o odplate za zriadenie vecného bremena, na pracovnej porade sme dospeli sme 
k návrhu 200 eur jednorazovo. 
 
Bc. Zuzana Pallová – Keď som členom komisie, prečo sa to neprejednávalo na našej porade? 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš – Zuzka, prejednávalo. Ty si to nepamätáš? Ja si to dobre pamätám. 
 
Bc. Zuzana Pallová – Nie je to v zápisnici. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš – Lebo si to zabudla dať do zápisnice. Prejednávali sme to určite. Mali sme 
dve žiadosti týkajúce sa zriadenia vecných bremien. Jedna bola ZSE a druhá bola tento pán s prípojkami. 
 
Bc. Zuzana Pallová – Ale tú sumu sme nepreberali. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš – Sumu možno nie, ale vecné bremená určite. 
 
Starosta – K sume sme dospeli až na pracovnej porade. 
 
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia č. 53/20. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia č. 53/20: 
 
 

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. 

 
Za schválenie: 6  
Ing. Monika Belianska 
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Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 

 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 
 
 
 

13.   Prerokovanie dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve na prenájom parcely 
KN-C, parc. č. 2 (výmera 2 244 m²). 

 
Starosta – Jedná sa o prenájom pozemku, kde je starý cintorín. Mení sa tam len článok číslo 1. Doteraz 
bola výška nájomného v Sk, toto by sa zmenilo na 1 euro ročne bez DPH za nájom pozemku pod starým 
cintorínom. Ešte je tam uvedené, že nájomca (pozn. zapisovateľky: t. j. obec) sa zaväzuje, že nebude 
požadovať a vyberať cintorínsky poplatok za hrobové miesta za hroby pochovaných kňazov rímsko – 
katolíckej cirkvi a ich rodičov. 
 
Niekto – Sú tam štyri také hroby. 
 
Starosta – Máme k tomuto niečo? Tak poprosím prečítať návrh uznesenia č. 54/20. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia OZ č. 54/20: 

 

 
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.“ 

 
Za schválenie:  6 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 

 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 
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14.   Rôzne. 
 

Oprava uznesenia OZ č. 28/20 zo 04.05.2020 
 
 

Starosta – Plat hlavnej kontrolórky bol uznesením OZ č. 28/20 zo 04.05.2020 zvýšený o 15 % 
a zaokrúhlený bol smerom nahor na 102,00 eur, avšak zaokrúhlený mal byť na 103,00 eur. Čiže ide len 
o opravu zaokrúhlenia platu hlavnej kontrolórky zo 102,00 eur na 103,00 eur. Zvýšenie 15 % zostáva.  
 
Starosta požiadal o prečítanie uznesenia OZ č. 55/20. 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia OZ č. 55/20: 
 

 
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).“ 

 
Za schválenie:  6 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľubomír Hozlár 

 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 
 

Opravy ciest 
 

Starosta – Je tu viacero žiadostí na opravu miestnych komunikácií. Jedná sa o Kostolnú, o cestu  
za Kultúrnym domom a o cestu „medzi Humnami“. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska – Záhumenská (Záhumnie).  
 



27 
 

Starosta – My sme so stavebnou komisiou prešli takmer všetky miestne komunikácie a zhodnotil sa ich 
stav. Zhodnotili sme, že stav týchto miestnych komunikácií: Kostolná, Záhumnie, aj pri Kultúrnom 
dome nie je dobrý. Starosta požiadal predsedu „stavebnej komisie“ o vyjadrenie. 
 
Poslanec a predseda Komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu Ing. Vratko Piruš – 
Potrebujeme opraviť takmer všetky cesty, ktoré by potrebovali už nejakú investíciu. Malo by sa začať 
asi s tými, ktoré sú najviac poškodené. Možno môžeme nastaviť aj také jednoduchšie systémy, ako 
napríklad, keď sa zoženie nejaký vyfrézovaný asfalt a vypraví sa nestmelenou vrstvou. Takto by som to 
navrhoval pri Lukášovi Chadalíkovi alebo aj na Záhumní pri pani Halinárovej, ak by sa dokázal ten 
materiál zohnať. Momentálne je jedna fúra, ktorá je na Družstve. Ale na tú cestu k Vám by toho bolo 
potrebné oveľa viacej. Ale myslím si, že to by mohla byť aj efektívna aj ekonomická pomoc na niekoľko 
rokov, možno až desiatok, ktorá by vyriešila ten problém, keď tam stojí voda a podobne. Ak by sa to 
správne zrealizovalo, vysypalo, zahutnilo, malo by to veľmi pomôcť. Ostatné cesty, ktoré sú 
vyasfaltované – najjednoduchšou pomocou je oprava výtlkov. Dá sa to riešiť pomerne jednoducho, 
možno sčasti aj vlastnými kapacitami. My sme tie najväčšie problémové lokality, ktoré sú, povedzme 
konkrétny výtlk – zarezať a vyspraviť asfaltovou zmesou, ktorá sa dá kúpiť povedzme aj vrecovaná, 
napríklad v Obi alebo v takýchto stavebných (pozn. zapisovateľky: obchodoch), kde to nestojí ani nejakú 
veľkú sumu. Ale do budúcna by sme si mali nastaviť nejaký systém hospodárenia s cestami, ako existuje 
hospodárenie s vozovkami, kde by sa pravidelne investovalo do ciest a do komplexnejšej opravy, 
povedzme: nová vrstva asfaltového krytu, dosypanie krajníc a podobne, nejaký oporný múr a tak. 

Starosta – Dosť je asi limitujúca finančná situácia. Oproti predpokladom na podielových daniach sú 
oveľa nižšie príjmy. Ťažko teraz nejako prejudikovať, čo bude ďalej, či to tak zostane alebo to bude ešte 
horšie. Na tom Záhumní a pri Kultúrnom dome sa to budeme snažiť spraviť asfaltovou drťou.  

Poslanec Ing. Vratko Piruš – A už sa niečo začalo realizovať, či ešte nie? 

Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Ešte nie. 

Starosta – A tú Kostolnú, tá by si vyžadovala... 

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Navrhoval by som teda tú najjednoduchšiu a najlacnejšiu možnosť spraviť 
ešte počas leta, aby v zime nedostal ten povrch ešte viacej zabrať a neboli tie jamy ešte väčšie, tak, ako 
sme to realizovali možno pred tromi – štyrmi rokmi, vtedy nám to realizovala spoločnosť Tekos tieto 
opravy výtlkov. Sú to veci, ktoré sú dočasné, ale pomáhajú. 

Starosta – Obyvatelia Kostolnej by boli asi najradšej, keby tam bol nový asfalt, ale to bohužiaľ 
momentálne nie je v možnostiach obce Pernek. Takže budeme sa snažiť aspoň niečo tam spraviť, to 
najnevyhnutnejšie. 

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Ja Ti môžem potom ukázať technologický postup, ako sa to dá a som 
presvedčený, že by sme to dokázali možno aj vlastnými kapacitami realizovať, je to pomerne 
jednoduché. Možno by tam nejaký živnostník pri tom pomohol. 

HK – Môžem sa spýtať, tá asfaltová drť, keď sa vyleje, tak čo po tom. 

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Ona zostane prirodzene rozsypaná pri sklone svahu jedna k jednej. Takže 
keď sa robia násypy a veľké cestné telesá, oni majú nejaký sklon svahu, minimálne jedna k jednej, jedna 
ku dvom, ako projektant, respektíve geotechnik navrhne. Keď sú násypy, ktoré sú vysoké napríklad päť 
metrov, tak oni pod tým sklonom svahu držia. Urobí sa zahumusovanie, koreňový systém sa zachytí. 
Riešenie by bolo v prvom rade strhnúť organiku, čiže tráva, ktorá tam prerastá, bolo by to dobré prečistiť 
nejakým strojným mechanizmom. Potom by bolo dobré vysypať to tou drťou na úroveň, povedzme  
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10 – 15 cm, ale tak, aby to bolo aj pekne prerovnané, circa do nejakého spádu, aby to nebolo v rovine, 
aby aj voda odtekala buď do jednej, alebo do druhej strany, kde bude robiť najmenší problém.  
Je to materiál, ktorý podlieha teplote. On sa privezie sypký, nestmelený, ale hlavne v letných mesiacoch 
sa stmelí vplyvom teploty, ako smola, ktorá pri teplote 40 stupňov už je poddajnešia. 

Pani Halinárová – Môžem sa pýtať, tam bude daná drť, nie asfalt? 

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Drťou by sme to spravili. 

Pani Halinárová – Tak to bude zase len provizórne.  

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Až tak úplne provizórne to nebude. 

Pani Halinárová – My sme ako skupina ľudí už mali pripravenú žiadosť, nepodali sme ju, pán starosta 
vie, sme ju stiahli, pretože bola taká situácia, aká bola. Tá cesta je miestna komunikácia, ktorá je obecná 
a v r. 2006 pán starosta Bokes nás zvolával, pretože už v r. 2006 sme to začali riešiť a je rok 2020.  
Tá cesta bola plná vody. Treba to riešiť tak, aby to vydržalo nejakú dobu. 

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Toto Vám vydrží niekoľko rokov, päť minimálne, keď sa to dobre spraví.  

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Pani Halinárová, podľa systému hospodárenia vozoviek by sa každá cesta 
mala každých päť až osem rokov, maximálne do desať, prefrézovať a znovu položiť obrusná vrstva.  
Na Slovensku sa to takmer vôbec nedeje.  

Starosta – Všetci by boli radi, keby miestne komunikácie boli v ideálnom stave, minimálne v dobrom 
stave.  

Pani Halinárová – Ale to je najhoršie, táto časť. 

Starosta – Každý, kde býva, tak povie, že tá jeho časť je najhoršia. 

HK – Tá cesta ide celá po obecnom? 

Starosta – Tá cesta ide po obecnom. Tam je problém v tom, že tí majitelia majú ploty posunuté. 

Občianka – Tam to vtedy na tom stroskotalo, lebo tam sa mala robiť rovná cesta. 

Poslanec Ing. Vratko Piruš – To je tiež problém, ktorý bude potrebné vyriešiť, ale myslím si, že tou 
asfaltovou drťou by sme Vám... 

Starosta – Ľudia, ktorí tam majú parcely, si ju sami zúžili, čiže aj toto je problém. 

Pani Anna Žáčková – A vtedy ešte starosta Bokes, tam bol vypracovaný projekt, lebo sa vedelo, že sa 
tam bude stavať a tá cesta mala mať aj nejakú šírku, neviem presne akú, že tí ľudia si nechceli tam tie 
ploty posunúť, takže tak to aj zostalo. 

HK – Miesta komunikácia musí mať nejaké parametre, ako je napríklad šírka. 

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Mala by mať. Povedzme, tieto naše štvrtej triedy, sú tam okolo troch 
metrov; 2,75 m by mala mať šírku. Každá trieda má mať nejaké minimálne parametre. 

HK – Aby nás potom niekto neobvinil v tej ulici, že sme neurobili cestu, ktorá nezodpovedá normám. 

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Ona nezodpovedá možno ani teraz, ani svojou skladbou, svojou 
konštrukciou vozovky.  
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Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Ľudia by mali uhnúť z obecného pozemku, z tej cesty, čo v reále robí 
až 1,5 metra. To znamená, že reálne sa tam dá spraviť pekná vozovka a vedľa nej chodník. Momentálne 
tadiaľ prejde jedno auto, a to je celé. Keď nie je pokosená tráva, tak si obíja spätné zrkadlá. 

Pani Halinárová – My sme mali aj geodeta, ktorý nám vytyčoval pozemky. Pán starosta tam bol s ním, 
pretože ho zavolal a my sme povedali, že my ustúpime, koľko bude treba, či to bude meter alebo ako, 
lebo fakt tie ploty sú tam všelijaké, to je pravda. Takže my ustúpime. Ale keď to takto mienite, že sa to 
len... 

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Tá drť sa tam môže dať, aj keď nebudú tie pozemky posunuté. Môžeme 
Vám takto prvotne pomôcť, keď ju teda dokážeme zohnať.  

Bc. Zuzana Pallová – Koľko chce obec do toho investovať? Na internete som našla, že jedna tona 
asfaltovej drte stojí 324 eur. 

Starosta – Koľko?  

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Tak už máme jednu zadarmo na Družstve.  

Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Nie jednu tonu, ale jednu fúru. 

Starosta – Tam je dvadsať ton. 

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Dvadsať až dvadsaťdva ton. 

Starosta – Predseda stavebnej komisie nám zabezpečil. 

Starosta – Zuzka, momentálne sme zastavili všetky investičné aktivity. Toto netreba chápať ako 
investičnú aktivitu, ale ako najnutnejšie opravy. Keby sme tam išli dať nový asfalt, tak to asi treba brať 
ako investičnú aktivitu. Ale toto je len... 

Pani Halinárová – Provizórne riešenie. 

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Ale také jedno z tých kvalitnejších. Nie úplne, že len dosypať štrkom, toto 
je trošku také lepšie.  

Občan – Stále sa tu bavíme o tom, že nie sú peniaze. Jeden zo spôsobov, ja to môžem na vlastnom 
príklade povedať, ako získať peniaze, je vysporiadať sa s obecnými pozemkami. Ľudia užívajú pozemky 
mysliac si, že sú ich a nie sú ich. Ja som takisto, ja mám postavenú garáž a roh baráku bol na obecnom. 
Po novej ROEP-ke som si to dal zamerať a zistil som, že 150 m som na obecnom. Tak som si žiadosť 
a odkúpil som to. To by bol tiež spôsob – vyzvať ľudí. 

Pán poslanec Anton Gecler – To je to, čo spomínala kontrolórka, že má byť tá komisia a máme 
kontrolovať pozemky, kto ich využíva. Postupne sa to bude dávať všetko do poriadku. 

Starosta – Začali sme už konať, už išli konkrétnym ľuďom nejaké výzvy ľuďom, aby sa to dalo do 
poriadku. Začneme od tých najväčších pozemkov a postupne...  

Občan – Ako je to s obecným fekálom? 

Starosta – Financie nám momentálne nedovolia investovať peniaze do kúpy fekálu.  

Občan – Mne ide aj o tú ekológiu. Toľko ľudí by to nepäšťalo... 

Starosta - Predstava, že obec by to robila lacnejšie, ako súkromné subjekty, nie je správna. Obec by 
musela splniť ešte viac povinností ako súkromný prevádzkovateľ. Momentálne tu je päť subjektov, ktoré 
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to zabezpečujú a dokážu zabezpečiť. Keď hovoríme o ostatných obciach, tak tie obce, kde to funguje, 
majú čističku. My čističku nemáme. Súkromní prevádzkovatelia, ktorí pôsobia v obci, to vozia každý 
inde – niektorí do Kuchyne, ďalší do Malaciek, ďalší do Zohoru. Nikto to nevyváža na polia, všetci to 
vozia na čističky.  

Poslankyňa Ing. Monika Belianska – Robili sme kalkuláciu, momentálne sa to neoplatí. 

Ivan Kahanec – Obce, ktoré majú fekál, to dotujú. 

Poslankyňa Ing. Monika Belianska – Je to nereálne. 

Poslanec Mgr. Lukáš Láni – Ideálny stav by bol, keby sme mali dostatok okolitých čističiek, ktoré by 
nám to boli schopné akceptovať a môžme mať obecný fekál, ešte by sme na ňom dokázali relatívne 
zarábať. Lenže problém je, že z toho, čo nám bolo povedané, vieme, že nám dostupné čističky v okolí 
nemajú kapacitu na celý Pernek, to je problém. Najschodnejší scenár pre nás, teoreticky, je postaviť 
vlastnú čističku, čo ale je iks miliónov, a zase to nebude ideálne, pretože po tom ešte len nás to bude 
stáť ešte viac peňazí, pretože by sme to museli zvážať od všetkých z Perneka. Najekonomickejšie pre 
nás je postaviť čo najviac kanalizácie, ideálne možno viac ako polovicu a potom vlastnú čističku 
odpadových vôd. To by bol finančne najefektívnejší scenár. 

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Správa tej čističky tiež nie je lacná záležitosť, takže nemajme ružové 
okuliare.  
 
Starosta – Máme ešte nejaké dotazy? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Ja by som sa chcel spýtať na odvodnenie cesty za Kultúrnym domom. 
 
Starosta – Tam sa jedná o jednu rúru. Tam sa zberá voda z tej cesty, čo ide do lesa. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Nebolo by jednoduchšie ten rigol prečistiť? 
 
Starosta – Áno, jasné, ale okrem toho... 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Ktorý rigol myslíš? Pri Tebe čo je alebo pod...? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Oproti mne ten svah. Ten rigol tam bol ešte keď bol bývalý starosta, on 
to riešil, bolo to vyčistené. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Tam bola nejaká rúra? Alebo ako to odtekalo? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Bola tam aj rúra osadená, ale s malým priemerom a, samozrejme,  
sa zaniesla, to bola možno nejaká stovka, to je málo, to nestačí 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes – To znamená, že tá rúra je tam reálne v tej ceste? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Áno, je tam. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš – Nie je možné to vyčistiť? 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes – To by sme vedeli teoreticky vyčistiť. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Ja nemám problém sa na tom aj spolupodieľať. Keď treba nejaké rúry, 
my sa zložíme s Katkou a my dáme obci na to polovicu, len to treba spraviť.  
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Starosta – Pôjdeme tam pozrieť ešte. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš – Spravíme to, vymyslíme to. Už nejaký materiál máme, ešte niečo doriešime 
a spravíme to. 
 
Pani Halinárová – Keď bude pršať a bude veľká voda, poďte sa pozrieť do Strže. Cestná kanalizácia 
bola voľakedy napasovaná do Strže. To je tak nebezpečné. Ja som sa bola tam bola teraz pozrieť, keď 
veľmi pršalo, tak to tam je zastavené, ale dole cestou tiekla voda. Tam sa valí voda, to je nebezpečné 
pre všetky domy, čo tam sú dole.  
 
Starosta – Tento týždeň som tam bol s pani z regionálnych ciest. Tam je problém to, akým spôsobom 
spraviť to križovanie toho mlynského náhonu. Tam by musela ísť rúra nad potokom. 
 
Pani Halinárová – Oni urobili chybu v 80. – tych rokoch, pretože cestná kanalizácia nemá čo ísť do 
potoka. To je nebezpečné pre celú oblasť. Treba napísať nejaký list, keď treba, ja Vám pomôžem, alebo 
niekto, čo to vie. To fakt treba riešiť, to je z 80. rokov urobená chyba, ktorú urobili „cesty“. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš – Cestná kanalizácia môže ísť do potoka, ale musí prejsť cez tzv. odlučovač 
vodných látok. 
 
Starosta – Ako sa odpája ten mlynský náhon pri pánovi Martinkovičovi, tam spravíme stavidlo. Keď 
pôjde nejaká väčšia voda, tak to zastaví.  
 
Pani Halinárová – Ale od Strže tuto dole to nepomôže, pretože tam pôjde voda z cestnej komunikácie.  
 

 
Žiadosť Bc. Zuzany Pallovej  

o zaradenie programu podujatie „Pernecký deň“ 
 

Starosta požiadal pani Bc. Zuzanu Pallovú, aby svoju žiadosť o Pernecký odprezentovala. 

Bc. Zuzana Pallová – Pre koronavírus tu neboli tradičné podujatia ako Deň matiek a tie oslavy všelijaké 
naše, tak by sme urobili jeden deň „Pernecký deň“, tvorivé dielne pre deti, súťaž vo varení gulášu, 
pečenie koláčov, vyhodnotenie súťaže nejakými drobnými vecnými cenami.  

Starosta – Okrem toho, že sme zastavili investičné aktivity, dokonca aj opravu strechy na garážach, aj 
kultúrne aktivity. Všetky okolité obce rušia kultúrne podujatia. Neviem, či je dobré teraz povedať, že 
nebudeme opravovať cesty a budeme robiť takéto podujatie. Okrem toho aj epidemiologická situácia 
nie je taká, že by sa nemohla zmeniť smerom k obmedzeniu stretávania. Podľa mňa je to dobrá 
myšlienka, ale neviem, či je to dobrá myšlienka zrovna na tento rok. Ja si myslím, že do budúcna by 
sme mohli niečo takéto zrealizovať.  

Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Futbalové turnaje sa plánujú? 

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Futbalové turnaje asi nie. Súťaž sa asi začne. 

Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Môj názor k tej žiadosti: Super myšlienka, v tomto roku by som do toho 
ešte nešiel, ale na druhej strane je tu diera po futbalovom turnaji. Je veľmi dôležité, keď sa bude 
organizovať takéto podujatie, tak treba sa rozprávať s jednotlivými organizáciami, či sú to futbalisti, 
poľovníci, aby sme si neliezli do kapusty a viem si predstaviť nejakú aktivitu na ihrisku, viem si 
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predstaviť hasičskú súťaž, po hasičskej súťaži futbalový turnaj alebo naopak. Nie, že turnaj, ale v rámci 
Perneka. Nejakú takú tradíciu, že Pernecký deň, ako píšeš. 

Bc. Zuzana Pallová – Áno. Musí sa zostaviť organizačný tím, ktorý bude riešiť celý program toho 
podujatia od zostavenia programu, zháňania financií, aby sme obnovili myšlienku, aby sa Pernečania 
stretávali. Máme zaužívané stavanie mája, máme zaužívané vatry, kde sa ľudia stretávajú, ale aby sme 
dali tomu nejaký „feel“, aby sa tí ľudia viacej stretávali a aby sa podporovali priateľstvá.  

Starosta – Bohužiaľ, tento rok aj tie tradičné podujatia, ako vatra, ktorá tu bola nepretržite od skončenia 
vojny, stavanie mája a ďalšie, sa museli vynechať. Ale ja si myslím, že je to dosť dobrá myšlienka.  

Bc. Zuzana Pallová – V septembri v čase babieho leta, nie v auguste, lebo v letnom mesiaci majú všetci 
rozpracované dovolenky alebo výlety. Vždy je lepšie na konci leta alebo začiatok školského roka, lebo 
vtedy sú už rodičia doma, alebo potom dva týždne po začatí školského roka. To je najlepší termín.  

Starosta – Možno do budúcnosti by bolo dobré, keby sa tie organizácie stretli a povedali si, že čo chcú 
robiť a kedy chcú robiť.  

Bc. Zuzana Pallová – Áno, organizačný tím sa musí zostaviť a zasadnúť, môže navrhovať riešenia, aj 
spoluprácu hasičmi aj s poľovníkmi. Poľovníci by mohli urobiť deťom prezentáciu o zvieratkách, 
o lesných stopách, lebo je to zaujímavé. Priestor ihriska je dostatočne veľký, dá sa to tam rozdeliť na 
sektory.  

Starosta – Neviem, či je lepšie sústrediť tam podujatie s veľkým množstvom aktivít, či nie je lepšie robiť 
viacej menších podujatí, tak tematicky zameraných.  

Bc. Zuzana Pallová – Aj to by bolo... 

Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Za mňa v tomto roku nie, ale do budúcnosti áno, s tým, že treba 
rozprávať s ostatnými zainteresovanými stranami, ktoré tu robia podujatia – poľovníci, hasiči, aby sme 
si neliezli do kapusty a nastaviť nejaký plán. 

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Za mňa taktiež áno, pozdáva sa mi ten nápad a mohli by sme ho 
podrobnejšie rozdiskutovať napríklad na pracovnej porade alebo komisii. 

Bc. Zuzana Pallová – Budem rada.  

Ing. Monika Belianska – Za mňa áno. 

Poslanec Ľubomír Hozlár – Aj za mňa. 

Poslankyňa Ing. Monika Belianska – Prvoradé je zdravotné hľadisko. 

Starosta – Môžeme to prejsť na nejakej pracovnej porade. 

Poslanec Mgr. Lukáš Láni – Ja by som vám odporúčal začať sa o tom baviť. Keď to budete odkladať, 
tak z toho nebude ani o rok nič. Keď sa bude dať s niečím pomôcť, veľmi rád... Keď to myslíte vážne, 
tak začnite. Ja by som vám odporučil si sfunkčniť kultúrnu komisiu, ako prvý krok, a to je dobrý základ 
na to, aby ste niečo urobili, lebo teraz ste tam dva a pol človeka, len potrebujete ľudí, ktorí tam budú 
niečo reálne robiť.  

Bc. Zuzana Pallová – Áno, určite.   

Starosta – Dáme si nejaký termín, že do 2 týždňov sa k tomu stretneme?  

Bc. Zuzana Pallová – Jasné. 
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Poslankyňa Ing. Monika Belianska – Určite nie dlhšie. 

Starosta – A možno do 2 týždňov budeme vedieť, ako sa finančná situácia aj epidemiologická situácia 
vyvinie. 

 
Rozšírenie cintorína 

Starosta – Boli sme so zástupcom Ing. Bokesom na arcidiecéze, nájom odmietli poskytnúť. Zostáva 
možnosť zámeny a odkúpenie celého pozemku. Cirkev dá urobiť znalecký posudok na celú výmeru 
farskej záhrady, čiže na tých 4 300 m2. Obec zadefinuje parcely, ktoré by mohla zameniť. 

Bc. Zuzana Pallová – Nemám nič proti cirkvi, uctievam si túto inštitúciu. Určite viete, že vo farskej 
záhrade vždy kosila obec alebo občania, 30 rokov minimálne. 

Starosta – Áno. 

Bc. Zuzana Pallová – Boli dobrovoľníci, ktorí to riešili.  

Starosta – Teraz to nekosí obec. 

Bc. Zuzana Pallová – Ja si pamätám, starého pána Bokesa, ktorý tu predtým bol, som videla to osobne 
kosiť aj hrabať. 

Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Pernecká farnosť je dosť zadlžená, vzhľadom na to, aké rekonštrukcie 
sa robili. Keď budeme mať na stole znalecký posudok, bude stanovená nejaká trhová cena a vieme sa 
o tej cene baviť, kam s tou cenou vieme ísť na základe dlhoročnej spolupráce. 

Poslanec Anton Gecler – Cirkev nie je farár, ani biskup. Cirkev sme my, ktorí chodíme do toho kostola, 
ktorí sme veriaci a my sme rozhodli, že my dáme opraviť tú kazateľnicu. Pán farár si to sám nerozhodol. 
Cirkev sme všetci, ktorí sme pokrstení, ktorí sme kresťania a my sme to chceli. A nezadlžil sa pán farár, 
zadlžili sme sa my. Lenže chodí nás tak málo do kostola, že tie zbierky nestíhajú splácať to, čo všetko 
sa spláca. Kostol bol opravený za pôžičku od biskupského úradu, ktorú splácame. Žiadali sme to my 
ľudia, farský úrad len dal žiadosť, aby sme mali nejakú dotáciu. 

Poslanec Ľubomír Hozlár – Podľa jeho informácií od pána farára, v kostole padali omietky, bolo 
uvažované nad zavretím budovy, na základe toho sa pristúpilo k oprave. 

Starosta – Možno, keby sa nepristúpilo k oprave kazateľnice, tak o pár rokov by padla alebo by sa mohla 
nenávratne poškodiť. Ja verím, že pán farár a ľudia, čo k tomu mali čo povedať, dôkladne zvažovali, či 
do toho pôjdu alebo nepôjdu. 

Pani Halinárová – Obec nepotrebuje celú cirkevnú záhradu. 

Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Pani Halinárová, žiadali sme 1000 m2 z tej záhrady, ale farnosť Pernek, 
zastúpená pánom farárom, na základe rozpravy s veriacimi preferuje zámenu alebo predaj celej parcely.  

Poslanec Ľubomír Hozlár – Je tam potom otázka využiteľnosti toho zbytku. 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Cena podľa znaleckého posudku bude úradná, nie trhová a úradnú cenu 
nebude cirkev chcieť. 

Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Cirkev odmietla nájom, povedala, že predať alebo zameniť. Pýtali sa, 
ako cenu ponúknete, my sme sa pýtali, akú cenu si predstavujete. Cirkev nevedela povedať, a tak sme 
sa dohodli, že cirkev, respektíve Farnosť Pernek, ktorá bude ten majetok predávať, tak si nechá 
vypracovať znalecký posudok a z toho znaleckého posudku sa my odrazíme. Tak sme sa dohodli, to je 
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prvý krok. A druhý krok je, že vyznačíme nejaké pozemky, ktoré by pripadali do úvahy v prípade 
zámeny. 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Ešte k tej zámene... 

Starosta – V minulosti bol vypracovaný jeden znalecký posudok... 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Značný nepomer... 

Starosta – Napriek tomu, že ten nepomer je značný, tak táto alternatíva je pre druhú stranu neprijateľná.  

Poslanec Mgr. Lukáš Láni – Čiže oni nechcú zámenu... 

Starosta – Nie. Ten pomer je stále zlý pre tú stranu. 

Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Pán monsignor sa vyjadril v tom znení, že pre nich v prípade zámeny 
sú v podstate výhodnejšie pozemky, ktoré sú priľahlé k pozemkom, ktoré už rímsko – katolícka cirkev 
vlastní. To znamená, že v podstate sa zväčšia tie pozemky. Je niečo iné mať pozemok vedľa farského 
pozemku a je niečo iné mať pozemok niekde zabudnutý, čiže nebude to mať takú hodnotu. Keby sme to 
chceli zameniť, tak by sme museli aj cesty v obci dať.  

Starosta – Keby sme chceli zameniť celú výmeru farskej záhrady za obecné pozemky, tak by sme 
museli... 

Poslanec Mgr. Lukáš Láni – Dať všetko. 

Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Nadnesene povedané, aj cesty, ktoré máme v obci, by sme museli dať, 
lebo to je fakt veľa. 

Pani Halinárová – Ešte sa pozrite na LV tej záhrady, v 90. – tych rokoch sa tam niečo dialo. 

Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Tam sa odpredával pozemok pod Dom smútku a to bolo riešené pod 
Domom smútku a ešte aj Nový cintorín, čiže to sa predávalo. 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Je tam nejaký termín na ten znalecký posudok, dokedy ho dajú 
vypracovať? 

Starosta – Nie. 

Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Nedohodli sme sa na termíne, ale predpokladám, že ho spravia. Určite 
sa pripomenieme.  

HK – Niekoľko nezávislých ľudí mi dalo informáciu, že chceme ako obec dostať ten pozemok zadarmo, 
cirkvi nechceme nič dať. Možno by bolo fajn sa porozprávať s pánom farárom, aby vysvetlil svojim 
ľuďom, že to tak nie je. My ako obec nechceme okradnúť cirkev. Skutočne sa jedná, tá cena sa ide 
vykreovať nejakým spôsobom, my nemáme záujem niekoho okradnúť, lebo to sú zbytočné antipatie. 

Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Naschvál sme na to jednanie išli dvaja, aby to nebolo tak, že sa niekto 
s niekým dohodol. My sme na to jednanie išli s tým, že obec historicky s cirkvou spolupracuje veľmi 
dlho, obec cirkvi pomohla, cirkev pomohla obci, tá spolupráca funguje. A tú záhradu my sme chceli 
kvôli tomu, že tam nebudeme stavať nič, ale ideme tam pochovávať občanov obce Pernek, veriacich. 
To znamená, že išli sme do toho, že teraz je cintorín prenajatý za nejaký nájom. Chceli sme obdobné 
niečo sa dohodnúť, aby to tak fungovalo. Toto bolo zo strany zastupujúcich na farskom úrade zmetené 
zo stola, povedali, že proste toto nie a prišli ďalšie varianty. A došli sme k tomu, že poďme jednať 
o cene, tú cenu sme nevedeli a výstup z toho je ten, že bude spravený znalecký posudok. Čiže začali 
sme jednať, my máme nejakú predstavu, pernecká farnosť má nejakú predstavu. 
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Pani Halinárová – Starý cintorín je v zlom stave. Hrobové miesta, ktoré sa budú upravovať, sa musia 
ohlásiť. 

Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Áno. 

Pani Halinárová – My sme to so Zuzkou urobili. Tam sú niektoré hroby také, že skutočne tí ľudia sú 
veľmi starí. Nový cintorín tak skoro nebude, tak tie staré hroby očíslované, tam sú niektoré hroby veľmi 
staré, tak aj to začať používať, aspoň niečo začať do nejakého poradia, je to tam hrozné.  

Starosta – Zuzka, tam sa robil audit hrobových miest... 

HK – Ty si tam bol... Ja ho mám doma. 

Starosta – Dospeli sme k záveru, že tá situácia nie je až tak vážna. 

  

HK – Boli sme tam s metrom a vymeriavali sme štandardnú šírku a dĺžku hrobu, ktorá je predpísaná. 
A z toho sme zistili, že nie je miesto pre dvojhroby. Sú tam jednohroby, s ľuďmi by sa dalo asi jednať, 
lebo keď máš na zemi hodený kríž, tak asi o ten hrob nemá nikto moc veľký záujem. Pokiaľ zomrú 
dvaja, tak sa musia podkopávať, pôjdu nad seba, to sa dá. 

Občianka – Sú také miesta, ktoré by sa dali použiť. 

Starosta – Áno. 

Poslanec Ľubomír Hozlár – Treba si všimnúť, koľko sa tu postavilo nových domov, koľko je tu nových 
ľudí, ktorí tu nemajú predka, na ktorého by mohli byť pochovaní. 

HK – Chcem poprosiť komisie, keď majú stretnutia, môžete mi dávať do mailu informáciu, že máte 
stretnutie? To je všetko. 

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Zuzka, my máme zverejnené a ideme podľa plánu; na webe a dokonca aj 
v tom Spravodaji. 

 

Semafor riadený radarom 
 

Starosta – Žiadosť je podaná na okresnom dopravnom inšpektoráte. Dopravný inžinier mi volal pred  
2 týždňami, boli tam nejaké zmeny v legislatíve, on si to musí ešte overiť, ale nejaká nádej, že by to 
prešlo, je. Riešia to a boli tam zmeny v legislatíve, čo sa týka dopravných značiek.  

Poslanec Ing. Vratko Piruš – Od 1.4. je platná nová vyhláška o dopravných značkách. 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Hlavne, že bola podaná žiadosť. 

 

Územný plán BSK 
 

Starosta – Ďalej do Rôzneho, do diskusie... 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – Zmena územného plánu Bratislavského samosprávneho kraja, 
cyklotrasy, obec bude niečo riešiť? 

Starosta – Aj z poslancov, keď niekto má námety k zmene územného plánu BSK, skúste mi poslať, 
dáme to dokopy. 
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Bc. Zuzana Pallová – Je výzva na zaslanie námetov, podnetov k územnému plánu Bratislavského 
samosprávneho kraja.  

Starosta – Je to zverejnené. 

Poslanec Ing. Miroslav Bokes – Ja som sa na to pozeral, ale nemám návrh. 

Starosta – Pripomienky budeme mať v duchu rozvoja turistického ruchu, lom. 

Bc. Zuzana Pallová má pripomienky k návrhu zmeny územného plánu BSK a pýta sa poslancov, či majú 
tiež pripomienky. 

JUDr. Katarína Gombárová – Zuzka, keď máte pripomienky, tak ich pošlite obci. 

Bc. Zuzana Pallová – Za občiansku iniciatívu máme, my čakáme na stanovisko obce.  

Ing. Miroslav Bokes – Dajme si termín. 

Starosta – 9.7.2020 o 18:00 v zasadacej miestnosti OcÚ. 

 
 

15.   Diskusia. 
 

Starosta – Máme ešte do Rôzneho a diskusie, príspevky? Keď nie, tak ďakujem vám za účasť. 

 
 

16.   Schvaľovanie 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 21:23 hod.  

 
 

V Perneku dňa 29.06.2020 

 

 

..............................................................                             .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                  Mgr. Lukáš Láni                                                               
              overovateľ zápisnice                                                            overovateľ zápisnice 
 
 
 

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


