
 

UZNESENIA 

prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek,  
ktoré sa uskutočnilo dňa 7. septembra 2020 o 18:00 hod.  

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Pernek 
 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek prijalo na svojom zasadnutí dňa 07.09.2020 tieto uznesenia: 

 

 

Uznesenie OZ č. 56/20 
 

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. 57/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia obce Pernek č. 6/2020 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov  
na území obce Pernek“ (ďalej len „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 6/2020“). 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 6/2020 tvorí prílohu návrhu VZN č. 6/2020, o ktorom 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek rokovalo na svojom zasadnutí dňa 07.09.2020 a je uložené  
na Obecnom úrade Pernek.  

 
 
 

Uznesenie OZ č. 58/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek  
č. 6/2020 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území obce Pernek v znení pripomienok 
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 6/2020 o niektorých podmienkach držania 
a vodenia psov na území obce Pernek, ktorým sa vyhovelo a ktoré sú upravené v listine „Vyhodnotenie 
pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 6/2020 o niektorých 
podmienkach držania a vodenia psov na území obce Pernek“ uloženej na Obecnom úrade Pernek. Psov, 
ktorí sú už prihlásení, nie je potrebné opätovne prihlásiť. 



Uznesenie OZ č. 59/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“), na základe písomnej 
žiadosti žiadateľa: ExterNet s. r. o., IČO: 44 296 550, Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, zaevidovanej 
pod číslom doručenej pošty 694/20, schvaľuje prenájom nebytového priestoru v Kultúrnom dome 
Pernek žiadateľovi: ExterNet s. r. o., IČO: 44 296 550, Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, 
zastúpenému konateľom Bc. Zoltánom Balkom. Predmetom prenájmu je kancelária o výmere  
15,57 m². Výška ponúknutého nájomného zo strany žiadateľa je 5,00 EUR/m²/mesiac. Nájomná zmluva 
sa uzatvára na dobu určitú – na 5 rokov Nájomca bude nebytový priestor využívať ako kancelársky 
priestor. 

Zámer o prenájme nebytového priestoru v Kultúrnom dome Pernek – t. j. Ponuka nebytového 
priestoru na prenájom bola zverejnená na úradnej tabuli obce Pernek a na internetovej stránke obce 
Pernek www.pernek.sk dňa 17.08.2020 pod číslom expedovanej pošty č. 663/20. Obci Pernek bola 
v lehote na podanie žiadostí doručená jedna žiadosť o nájom nebytového priestoru, ktorá bola otvorená 
na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.09.2020. 

 

 
 

Uznesenie OZ č. 60/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) prijíma na ďalšie konanie 
písomnú žiadosť žiadateľky: Zuzana Fabianová, Pernek 10, 900 53 Pernek (ďalej len „žiadateľka“), 
doručenú obci Pernek dňa 17.07.2020, o nájom pozemku vo vlastníctve obce Pernek – časť parcely 
KN-E, parc. č. 2716/100 v katastrálnom území Pernek (ďalej len „k. ú. Pernek“), o výmere 177 m2, 
ktorá má byť užívaná na účel: spoločné nádvorie, záhrada. 

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2020 
o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek je žiadateľka povinná na svoje náklady 
zabezpečiť a predložiť obci Pernek originál znaleckého posudku na určenie minimálnej sumy 
nájomného za užívanie predmetnej časti parcely KN-E, parc. č. 2716/100 k. ú. Pernek; znalecký posudok 
nesmie byť v deň schválenia prenájmu obecným zastupiteľstvom starší ako šesť mesiacov. 

Geometrický plán, ktorého predmetom je časť parcely KN-E, parc. č. 2716/100 k. ú. Pernek 
o výmere 177 m2, o ktorej nájom sa žiada, žiadateľka predložila obci Pernek dňa 17.07.2020. 

 
 

 
 

Uznesenie OZ č. 61/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) nevyhovuje písomnej 
žiadosti žiadateľky: Darina Gallová, rod. Zámečníková, Toryská 25, 821 07 Bratislava, doručenej 
obci Pernek dňa 03.08.2020, o zriadenie vecného bremena – práva prechodu a prejazdu cez pozemok 
vo vlastníctve obce Pernek KN – E č. 209 v katastrálnom území Pernek (ďalej len „k. ú. Pernek“). 

Pozemok KN – E č. 209 k. ú. Pernek možno užívať len na základe písomnej nájomnej zmluvy, 
ktorá bude výsledkom postupu upraveného zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a všeobecne záväzným nariadením obce Pernek č. 4/2020 o prenájme nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve obce Pernek. 



Uznesenie OZ č. 62/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) prijíma na ďalšie konanie 
písomnú žiadosť žiadateľky: Darina Gallová, rod. Zámečníková, Toryská 25, 821 07 Bratislava 
(ďalej len „žiadateľka“), doručenú obci Pernek dňa 03.08.2020, o nájom pozemku vo vlastníctve obce 
Pernek – časť parcely KN – E, parc. číslo 209 v katastrálnom území Pernek (ďalej len „k. ú. Pernek“), 
ktorá má byť užívaná na účel: vypratanie nehnuteľnosti. 

Celková výmera parcely KN – E, parc. číslo 209 k. ú. Pernek je 541 m2, žiadateľka požiadala 
o prenájom 400 m2 z tejto parcely; presná výmera parcely KN – E, parc. číslo 209 k. ú. Pernek, ktorá 
bude predmetom prenájmu, bude súčasťou geometrického plánu, ktorý je podľa § 16 ods. 4 všeobecne 
záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2020 o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 
Pernek žiadateľka povinná zabezpečiť na svoje náklady a predložiť obci Pernek v lehote najneskôr  
do 15.10.2020.  

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2020 
o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek je žiadateľka povinná na svoje náklady 
zabezpečiť a predložiť obci Pernek originál znaleckého posudku na určenie minimálnej sumy 
nájomného za užívanie predmetnej časti parcely KN-E, parc. číslo 209 k. ú. Pernek; znalecký posudok 
nesmie byť v deň schválenia prenájmu obecným zastupiteľstvom starší ako šesť mesiacov. 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek zároveň vyzýva pani Darinu Gallovú, aby preukázala 
oprávnenosť oplotenia parcely KN – E č. 209 k. ú. Pernek a aby preukázala splnenie všetkých záväzkov 
voči obci Pernek, pričom sporné je zaplatenie všetkých dlhov na miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

 
 

 

Uznesenie OZ č. 63/20 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) na základe písomnej 
žiadosti žiadateľa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pernek (ďalej len „žiadateľ“), doručenej obci 
Pernek dňa 18.05.2020, schvaľuje poukázanie finančných prostriedkov vo výške 4 000 €, slovom: 
štyritisíc eur, na účet žiadateľa. Finančné prostriedky budú v celej výške použité na čiastočné 
financovanie nákladov spojených s rekonštrukciou kazateľnice v Kostole Ducha Svätého v Perneku. 

Poskytnutie finančných prostriedkov bolo schválené Uznesením OZ č. 56/19 zo dňa 09.12.2019 
(opravené Uznesením OZ č. 70/19 zo dňa 30.12.2019) a zahrnuté do nákladovej časti rozpočtu obce 
Pernek na rok 2020, schváleného Uznesením OZ č. 59/19 zo dňa 09.12.2019. 

Žiadateľ je povinný predložiť obci Pernek zúčtovanie poskytnutej dotácie do 31.12.2020. 
 
 

 
Uznesenie OZ č. 64/20 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) odporúča starostovi obce 

Pernek Ing. Martinovi Ledníkovi vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku s nízkou hodnotou na ZBER 
A ZNEŠKODNENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A OBJEMNÉHO ODPADU 
V OBCI PERNEK NA ROK 2021 v zmysle špecifikácie, ktorá je súčasťou tohto uznesenia. 



 
 
 

 
V Perneku dňa 07.09.2020 
                                                                                        .................................................. 
                                                                                                 Ing. Martin Ledník 
                                                                                                 starosta obce Pernek 


