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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 7. septembra 2020 o 18:00 hod.  

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Pernek 
 

 
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva: 

 
1. Otvorenie zasadnutia, voľba pracovných komisií a schvaľovanie návrhu programu rokovania 

obecného zastupiteľstva. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 
 
3. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu VZN obce Pernek č. 6/2020 o niektorých podmienkach držania 

a vodenia psov na území obce Pernek. 
 
4. Vyhodnotenie ponukového konania na prenájom nebytového priestoru v Kultúrnom dome obce 

Pernek.   
 
5. Rozhodovanie o prijatí žiadosti pani Zuzany Fabianovej, Pernek, o prenájom pozemku  

vo vlastníctve obce Pernek na ďalšie konanie (predmetom prenájmu má byť časť parcely KN-E, 
parc. č. 2716/100 k. ú. Pernek o výmere 177 m2). 

 
6. Rozhodovanie o prijatí žiadosti pani Dariny Gallovej, Bratislava, o prenájom pozemku  

vo vlastníctve obce Pernek na ďalšie konanie – (predmetom prenájmu má byť časť parcely KN-E, 
parc. č. 209 k. ú. Pernek; celková výmera parcely KN – E č. 209 je 541 m2). 

 
7. Prerokovanie žiadosti o poukázanie finančných prostriedkov (Rímskokatolícka cirkev, farnosť 

Pernek – poskytnutie dotácie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Pernek dňa 9.12.2019). 
 
8. Prerokovanie špecifikácie činnosti pre verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou) – Zber 

a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu v obci Pernek v roku 2021. 
 

9. Rôzne. 
 
10. Diskusia.   
 
11. Schvaľovanie uznesení obecného zastupiteľstva. 
 
12. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.     
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Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva obce Pernek: 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Ľubomír Hozlár 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Stanislav Valko 
 
 

Neprítomná hlavná kontrolórka obce Pernek Ing. Zuzana Zajičková, MBA – ospravedlnená 
 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia, voľba pracovných komisií a schvaľovanie 
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 obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomných je všetkých sedem 
poslancov obecného zastupiteľstva. 

 
Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

 
Starosta navrhol pracovné komisie zasadnutia OZ: 

 
Zapisovateľ:   JUDr. Katarína Gombárová 
 
Návrhová komisia:   Mgr. Lukáš Láni, Ing. Vratko Piruš 

 
Overovatelia zápisnice:   Ing. Miroslav Bokes, Ľubomír Hozlár 

 
Starosta dáva hlasovať o navrhnutých pracovných komisiách zasadnutia: 
 

 Za schválenie navrhnutých pracovných komisií zasadnutia:  7 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Ľubomír Hozlár 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Stanislav Valko 

  

 Proti:  0 
 Zdržal sa:  0 
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Starosta dáva hlasovať o návrhu programu rokovania OZ: 
 
Za schválenie návrhu programu rokovania OZ:   7 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Ľubomír Hozlár 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Stanislav Valko 

 
 Proti:  0 
 Zdržal sa:  0 

 
 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 
 
Starosta konštatoval, že uznesenia OZ sú splnené alebo sa plnia priebežne. Starosta uvádza: 
 

 Uznesenie OZ č. 18/20 – semafor riadený radarom, zatiaľ sme ešte nedostali odpoveď, napriek tomu, 
že starosta urgoval okresný dopravný inšpektorát, 

 Uznesenie OZ č. 30/20 – traktor je odhlásený, uznesenie OZ je splnené, 

 Uznesenie OZ č. 31/20 – predaj časti parcely KN-E č. 209 k. ú. Pernek: plní sa priebežne, čaká sa  
na geometrický plán, 

 Uznesenie OZ č. 52/20 – zriadenie vecného bremena – spoločnosť PATÁK s.r.o.: išla odpoveď, že 
súhlasíme so zriadením vecného bremena, 

 Uznesenie OZ č. 53/20 – zriadenie vecného bremena – pán Leško; je to v štádiu riešenia, zo strany 
pána Leška ešte nie je podpísaná zmluva, čiže je taktiež v riešení. 
 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. Poslanec Ing. Vratko Piruš 
číta návrh 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. 

 
Za schválenie:  7 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Ľubomír Hozlár 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Stanislav Valko 
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Proti:  0 
Zdržal sa:  0 
 

 
 
3. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu VZN obce Pernek č. 6/2020 

o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území obce 
Pernek. 

 
Starosta uvádza, že návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli 

aj na webe dňa 19.08.2020. Pripomienky bolo možné zasielať do 31.08.2020; k návrhu VZN podal súbor 
pripomienok PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík. Tento návrh VZN bol zvesený dnes 07.09.2020. Niektoré 
z tých pripomienok boli zapracované do návrhu VZN, niektoré boli zapracované čiastočne a niektoré 
pripomienky neboli zapracované. Poslanci dostali vyhodnotenie pripomienok aj návrh VZN  
so zapracovanými pripomienkami. 

 
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 57/20. Poslanec Ing. Vratko Piruš číta 

návrh uznesenia: 

 
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.  

 
Za schválenie: 7 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Ľubomír Hozlár 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Stanislav Valko 
 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 
 
 

Starosta požiadal o prečítanie uznesenia OZ č. 58/20. Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh 
uznesenia: 
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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. 

 
Za schválenie: 7 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Ľubomír Hozlár 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Stanislav Valko 

 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 
 
 

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

 
Starosta uvádza, že v Kultúrnom dome sa uvoľnila jedna miestnosť. Ponuka nebytového priestoru 

na prenájom bola zverejnená dňa 17.08.2020; ponuky bolo možné posielať do 02.09.2020; prišla jedna 
ponuka a bola zaevidovaná pod číslom doručenej pošty 694/20. Na zalepenej obálke s ponukou nie je 
uvedené meno, na obálke je uvedený iba nápis: „Nájom nebytového priestoru – NEOTVÁRAŤ“. 
Starosta požiadal poslanca Ing. Miroslava Bokesa, aby otvoril zalepenú obálku a prečítal obsah ponuky. 
Starosta ďalej uviedol, že údaje z ponuky budú následne obsahom návrhu uznesenia OZ č. 59/20. 

 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes otvoril zalepenú obálku a uvádza, že žiadateľom je firma ExterNet 

s. r. o., zastúpená: Zoltán Balko, sídlo: Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, IČO: 44 29 65 50. Poslanec 
Ing. Miroslav Bokes číta obsah ponuky: „Vec. Žiadosť o nájom nebytového priestoru. Dolu podpísaný 
konateľ spoločnosti ExterNet s. r. o. Zoltán Balko Vás týmto žiadam o prenájom nebytových priestorov 
v Kultúrnom dome obce Pernek, číslo miestnosti 209, o výmere 15,57 m2, účel využívania: kancelárske 
priestory; doba uzatvorenia nájomnej zmluvy: 5 rokov; výška nájomného v eurách za 1m2 a kalendárny 
mesiac: 5 eur.“. 

 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes: Aké tam máme nastavené podmienky na prenájom? Týchto 5 eur 

je štandardne? 
 



6 
 

JUDr. Katarína Gombárová:  5 eur je najnižšia... 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  A obdobie? 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  5 rokov 
 
Starosta: Doba nájmu začne plynúť podľa toho, ako bude predchádzajúci nájomca schopný 

vypratať nebytové priestory. Keď to bude zajtra, tak od zajtra a keď to bude ku koncu mesiaca... 
necháme to na dohode asi.  

 
JUDr. Katarína Gombárová:  Áno, ale maximálne 5 rokov. 
 
Starosta:  Áno. Keď sa dohodneme s tým odchádzajúcim... 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Čiže v zmysle platného VZN-ka o prenájmoch môžeme teraz už 

rovno rozhodnúť? Nie je tam potrebné zase... 
 
Starosta:  Nie. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Zámer sa musí zverejniť. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Zámer bol zverejnený – ponuka nebytového priestoru na prenájom 

je zámer. 
 
Starosta:  Ponuka bola zverejnená. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Jedna žiadosť prišla. Teraz rozhodujeme... 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Áno. Keby ich bolo viacej, tak vyberáte najvyššiu; ale bola iba jedna 

za 5 eur... 
 
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 59/20. Poslanec Mgr. Lukáš Láni číta návrh 

uznesenia: 
  

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 
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v lehote na podanie žiadostí doručená jedna žiadosť o nájom nebytového priestoru, ktorá bola otvorená 
na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.09.2020. 

 
Za schválenie: 7 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Ľubomír Hozlár 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Stanislav Valko 
 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 

 
 
5. Rozhodovanie o prijatí žiadosti pani Zuzany Fabianovej, Pernek, 

o prenájom pozemku vo vlastníctve obce Pernek na ďalšie konanie 
(predmetom prenájmu má byť časť parcely KN-E, parc. č. 2716/100  

k. ú. Pernek o výmere 177 m2). 
 

Starosta uvádza, že pani Fabianová požiadala o prenájom pozemku žiadosťou doručenou 
obecnému úradu dňa 17.07.2020. Predmetom žiadosti je nájom časti parcely 2716/100 o výmere  
177 m2. Teraz rozhodujeme len o prijatí tejto žiadosti na ďalšie konanie, čiže ešte nerozhodujeme 
o zámere prenájmu, ani o samotnom prenájme. Rozhodujeme len o postúpení tejto žiadosti na ďalšie 
konanie. Následne bude žiadateľka vyzvaná, aby predložila znalecký posudok. Geometrický plán už 
žiadateľka predložila, ale bude musieť predložiť znalecký posudok... 

 
JUDr. Katarína Gombárová:  Na hodnotu nájomného. 
 
Starosta požiadal o prečítanie uznesenia OZ č. 60/20. Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh 

uznesenia: 
 

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 
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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. 

 
Za schválenie: 7 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Ľubomír Hozlár 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Stanislav Valko 

 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 
 
 

6. Rozhodovanie o prijatí žiadosti pani Dariny Gallovej, Bratislava, 
o prenájom pozemku vo vlastníctve obce Pernek na ďalšie konanie – 
(predmetom prenájmu má byť časť parcely KN-E, parc. č. 209 k. ú. 

Pernek; celková výmera parcely KN – E č. 209 je 541 m2). 
 
 

Starosta uvádza, že pani Gallová požiadala o prenájom pozemku žiadosťou doručenou 
03.08.2020. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Teraz sa bavíme o tom prenájme alebo o vecnom bremene?  
 
Starosta:  O prenájme. Požiadala o prenájom. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Kombináciu toho dala. Prenájom do konca roka a potom 

vecné bremeno. 
 
Starosta:  Áno, prenájom aj vecné bremeno. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  A je to v dvoch uzneseniach. 
 
Starosta:  Áno, v dvoch uzneseniach. 
 
Starosta:  Aj v prípade pani Fabianovej a aj v tomto prípade bol vlastník alebo správca priľahlého 

pozemku vyzvaný v zmysle všeobecne záväzného nariadenia, aby sa vyjadril k tomuto zámeru alebo 
nájmu. V prípade pani Fabianovej tam je Slovenský pozemkový fond ako správca – ten sa nevyjadril. 
A v prípade pani Gallovej sa vyjadrili vlastníci priľahlej nehnuteľnosti – PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík 
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a jeho otec Miroslav Chadalík, ktorí nesúhlasia, aby obec prenajala tento pozemok pani Gallovej. Teraz 
budeme rozhodovať len o tom, či túto žiadosť postúpime na ďalšie konanie. Keď ju prijmeme teraz  
na ďalšie konanie, neznamená to, že schválime aj zámer a samotný prenájom. Chce niekto k tomu 
povedať...? 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Neviem, či to1 všetci poslanci čítali. 
 
Starosta:  Posielal som ho všetkým poslancom. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Mali sme to na pracovnej porade. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Keď si to všetci prečítali, neviem, či rozumeli, čo je hlavný dôvod, 

prečo nie. Je tam jeden hlavný dôvod, prečo nie. Podľa môjho názoru táto pani nespĺňa základnú 
podmienku na to, aby jej mohla byť časť tej parcely vo vlastníctve obce prenajatá.  

 
Starosta:  Ja som za to, aby sme toto preskúmali v tom ďalšom konaní. A to, že teraz tú žiadosť 

prijmeme na ďalšie konanie, neznamená, že jej bude... Týmto sa budeme zaoberať určite v tom ďalšom 
konaní. 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ja viem, že to neznamená... Ale aby bolo celkom zrejmé, že táto 

osoba nespĺňa tú náležitosť toho dlhu na poplatkoch alebo daniach voči obci, pretože to, že si to teraz  
tá pani zaplatila a to, že to celé roky neplatila, to je Ad 1. Ad 2 – mala to zaplatiť. Ďalší problém, aj keď 
nesúvisí s podmienkami, ktoré ustanovuje VZN-ko, je ten plot. Ako je možné, že bol postavený plot  
na obecnom pozemku bez toho, aby obec o tom vedela? 

 
Starosta:  Toto budeme ešte ďalej skúmať. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ako je možné, že mohlo k niečomu takému dôjsť? Mňa by 

zaujímal váš názor, ako poslancov, čo si o tom myslíte? 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš:  Podľa mňa by sme ten pozemok mali prenajať, aby z neho aspoň 

niečo bolo. Teraz schvaľujeme len prvotný krok. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:   Ja viem, že ho ešte nejdete prenajať. Ja sa vás pýtam, aký máte 

názor na to, že na tomto pozemku bolo v r. 2009 realizované oplotenie bez toho, aby obec vedela, že to 
oplotenie sa stavia na obecnom pozemku. Nemáte na to žiaden názor? 

 
Poslanec Ľubomír Hozlár:   Ste si istý, že obec to nevedela? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ja si myslím, že obec o tom nevedela, pretože mám nejaké 

podklady, kde je bývalý starosta podpísaný, ale iba pod parcelu č. 210, ktorá je tá cesta, ale nie 209. 
 
Starosta:  Asi sa zhodneme na tom, že chceme tieto pozemky, ktoré momentálne nie sú kryté 

nájomnou zmluvou, dostať pod nájomné zmluvy. A ja sa stavím, že väčšina týchto pozemkov je buď 

                                                           
1 Pozn. zapisovateľky: Vyjadrenie PhDr. JUDr. Lukáša Chadalíka a pána Miroslava Chadalíka k žiadosti pani 
Dariny Gallovej o nájom časti pracely KN-E č. 209 k. ú. Pernek a o zriadenie vecného bremena cez túto parcelu. 
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nejakým spôsobom upravená, alebo oplotená. Čiže, ak by sme toto mali brať ako nejakú prekážku toho, 
či ich budeme prenajímať, tak sa nepohneme, neprenajmeme nič. 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  540 m2 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Ale to je výmera taká, že... 
 
Poslanec Ľubomír Hozlár:   To máš pekný stavebný pozemok. To je 5 árov, to nie je sranda. 
 
Starosta:  Toto bude na každom pozemku, či to bude 20 m2, 300 m2 alebo 500 m2. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:   Dobre, ale v tých prípadoch, myslím si, že bude to také, že 

skutočne tí ľudia o tom nevedeli. Vieme, že v Perneku sú nepresnosti v pozemkoch, že to nesedí. Táto 
parcela má taký istý rozmer aj v KN – C aj v KN – E, takže tam nie sú pochybnosti o tom, že táto pani 
to nevedela. Mňa len zaujíma, ako je možné to, že bez vedomia obce. V mojom vyjadrení a vo vyjadrení 
môjho otca je presne vysvetlené, čo tá pani spravila.  

 
Starosta:  Ja tu mám aj žiadosť, v ktorej žiadala nie obec. Mne to pripadá, ako by nevedela, komu 

tá parcela patrí. Žiadala úplne iný subjekt o prenájom tohto pozemku. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:   A to je odpoveď na to, že nevedela? Ja tiež, keď si teraz oplotím 

obecné, poviem: „Ja som nevedel.“. 
 
Starosta:  My teraz jednáme to tom, či toto chceme dať do poriadku, alebo nie. Jedna z možností, 

ako to dať do poriadku, je dať to do nájmu. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  V poriadku. Ja sa teraz vyjadrujem k môjmu nesúhlasnému 

stanovisku alebo názoru mňa a môjho otca, prečo to tak je. Ja viem, že ten proces bude dlhodobý, že sa 
to bude skúmať. Ona to nespĺňa a kým to nezaplatí, tak to spĺňať ani nebude. A keď to odhlasujete, tak 
to bude podľa mňa v rozpore s VZN-kom, ktoré ste schválili.2 

 
Starosta:  Ale my teraz ešte nejdeme schvaľovať nájom. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:   Keď budete schvaľovať nájom. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  To znamená, z Tvojho pohľadu by teraz riešenie malo byť aké? 

Máme teraz pani napísať, že v r. 2009 pani Gallová neoprávnene... Teraz nevieme, či to bolo úmyselne. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:   Nech sa k tomu vyjadrí. 
 
Starosta:  To, že ona možno bude musieť zbúrať ten plot, je jedna vec. Ale do nájmu jej to môžme 

dať, alebo sa môžeme baviť o tom, či jej to dáme do nájmu. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Na porade bola predsa nezrovnalosť v čísle parcely. To je 

odstránené? 
 

                                                           
2 Pozn. zapisovateľky:  VZN č. 4/2020 o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek. 
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Starosta:  Bavili sme sa s Katkou... 
 
JUDr. Katarína Gombárová:   Ona3 nevie pochopiť, že tá parcela je v registri E pod č. 209 

a v registri C pod č. 209/2. 
 
Starosta:  Ale ja by som aj napriek tomu bol za to, aby toto v rámci konania opravila. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Ale ju vyzvať. 
 
Starosta.  Áno. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Ale ona tomu nerozumie, ona nechce pochopiť, že sú dva registre 

katastra. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš:  My sme sa na pracovnej porade bavili, že si dáme vytiahnuť ohlášku, 

či nejaká vôbec bola a toto prijmeme na ďalšie konanie. A potom uvidíme, či nejaká bola a podľa toho 
sa rozhodneme.  

 
Starosta:  Spis mám vytiahnutý a buď na pracovnej porade alebo v rámci stavebnej komisie... 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš:  Môj návrh je prijať na ďalšie konanie, nevyhovieť vecnému bremenu, 

a toto bude predmetom skúmania. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Či tam bolo pochybenie obce, to Lukáša zaujíma. 
 
Poslanec Anton Gecler:  Čo my k tomu máme povedať? 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  To, že sa tam urobila chyba. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Pozrieme sa na to ohlásenie a dokumenty, čo sú k tomu a dáme 

k tomu stanovisko. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš:  Sú tam možné dve veci - buď tam došlo k pochybeniu, alebo 

zavádzala. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:   To je jedna vec. A hovorím znova – pani nespĺňa. Pokiaľ si to 

nedoplatí, nespĺňa.  
 
Starosta:  Áno, ale stále neschvaľujeme ani zámer, ani prenájom. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:   Ja viem. Ja len upozorňujem. 
 
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia. Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia:  
 
 
  

                                                           
3 Pozn. zapisovateľky:  Darina Gallová. 
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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. 

 
Za schválenie uznesenia č. 61/20: 7 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Ľubomír Hozlár 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Stanislav Valko 

 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 
Starosta:  Tu sme sa dohodli s poslancami, že nepôjdeme cestou zriadenia vecného bremena. 
 
Starosta:  Monika, Ty si do návrhu uznesenia OZ č. 62/20 chcela doplniť... 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  To, o čom sme sa tu bavili – prešetriť a vyjadriť sa k tomu. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Tak to asi zvlášť uznesením. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Nie. Obecné zastupiteľstvo vyzýva žiadateľku, aby preukázala 

oprávnenosť oplotenia parcely E 209... 
 
Poslanec Ľubomír Hozlár:  Neoprávnene... 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Ako aj splnenie základných... 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Tie záväzky vlastne ešte. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Lebo aj keď tam je vyjadrenie obce, stále je to neoprávnená stavba, 

pretože je to stavba na cudzom pozemku. Ona bývalého starostu uviedla do omylu, pretože ona napísala, 
že tam má rodinný dom. On si to neoveril. Tam on pochybil. Keby napísala, že je to obecný pozemok, 
určite by to nedovolil. Čiže tam pochybili obe strany. Stále je to neoprávnená stavba. 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Aj keď je to ohlásené, je to neoprávnené. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  A obec nejdeme vyzývať k vysvetleniu?  
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Mário Gecler:  Keď jedna strana, tak aj druhá. 
 
Poslankyňa Ing. Miroslav Belianska:  A splatenie tých záväzkov nejdeme zakomponovať? 
 
Starosta:  Aj tým sa budeme zaoberať. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  A aby preukázala splnenie všetkých záväzkov voči obci Pernek. 
 
Starosta:  Áno, jasné. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Pričom sporný je ten odpad – poplatky za odpad. 
 
JUDr. Katarína Gombárová nahlas prečítala poslednú vetu návrhu uznesenia OZ č. 62/20, ktorá 

bola do uznesenia OZ č. 62/20 doplnená priamo na zasadnutí OZ dňa 07.09.2020: „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.“ 

 
Pred hlasovaním o návrhu uznesenia OZ č. 62/20 tento návrh uznesenia prečítal poslanec  

Ing. Vratko Piruš. Starosta sa následne spýtal poslancov, kto je za schválenie uznesenia OZ č. 62/20 aj 
s tou poslednou vetou, ktorá bola do uznesenia OZ č. 62/20 doplnená priamo na zasadnutí OZ: 

 
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. 
 
Za schválenie: 7 
Ing. Monika Belianska 
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Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Ľubomír Hozlár 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Stanislav Valko 

 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 
 
 
 

7. Prerokovanie žiadosti o poukázanie finančných prostriedkov 
(Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pernek – poskytnutie dotácie bolo 

schválené Obecným zastupiteľstvom obce Pernek dňa 9.12.2019). 
 

Starosta uvádza, že dňa 09.12.2019 OZ schválilo na svojom zasadnutí dotáciu pre Rímsko-
katolícku cirkev, farnosť Pernek. Táto dotácia bola zahrnutá do nákladovej časti rozpočtu na rok 2020. 
Vzhľadom tej situácii, ktorá nastala vplyvom pandémie a vplyvom ďalších opatrení prišli nižšie 
podielové dane, zatiaľ sme nepristúpili k uvoľneniu týchto financií pre Rímsko – katolícku cirkev. 
Farnosť Pernek požiadala dňa 18.05.2020 o poukázanie týchto financií. Teraz už podielové dane chodia 
dajme tomu, že normálne, takže mali by sme rozseknúť, či naplníme to uznesenie, ktorým bol schválená 
tá dotácia a poukážeme tie financie na opravu kazateľnice. Má niekto k tomu niečo? 
 

Ing. Monika Belianska:  Je to s výhradami, ale zaviazali sme sa k tomu. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Stanovisko finančnej komisie nebolo súhlasné, neodporúčala to. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Áno. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Správne. 
 
Starosta požiadal poslankyňu Ing. Moniku Beliansku, predsedníčku Komisie pre financie 

a rozpočet, o prednesenie stanoviska tejto komisie. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Neboli sme jednotní v rámci komisie, ale prevláda názor 

dotáciu zatiaľ nevyplatiť. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni: A to hlavne z toho dôvodu, že my sme schválili dotáciu s podmienkou, 

že schválime vyplatenie v prípade, že zástupca farnosti Pernek bude nápomocný vyriešiť problém 
s odpredajom časti pozemku, čo má vo vlastníctve Rímsko – katolícka cirkev, ale z toho, aký je priebeh, 
pán farár nie je veľmi nápomocný, preto si myslím, že nesplnil tú podmienku, ktorú sme dali. Preto sme 
za finančnú komisiu boli traja proti dvom, že sme proti tomu, aby tá dotácia bola vyplatená, lebo sme 
tam dali túto podmienku. Čiže z tohto dôvodu budem teraz hlasovať proti tomu, aby sme schválili to 
vyplatenie. 
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Starosta:  Má ešte niekto k tomuto? 
 
Poslanec Stanislav Valko:  Už sme to raz schválili, tak zas to budeme... 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Farár má natiahnutú ruku – len daj, daj, daj, ale povinnosti má aké? 

Proste my nechceme ten pozemok na vybudovanie nejakého bordelu, s prepáčením, ale na pochovávanie 
ľudí. A že v tomto nie je nápomocný, to je jeho hanba podľa môjho názoru. 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Takisto sa stotožňujem. Nechce obec na tom určite zarobiť, chce 

si plniť svoju základnú povinnosť pre všetkých ľudí. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš:  Už keď sme to raz schválili, je dosť neseriózne teraz... 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Neseriózne? Ja si myslím, že neseriózne bolo, keď pán farár 

povedal – a je to nahraté – že žiadosť neexistovala a potom povedal, že ju má päť rokov v šuplíku.  
To je fakt, to bolo neseriózne. Poslanci teraz zdvihnú za to ruku, pán farár to dostane... 

 
Poslanec Anton Gecler:  Nedávame to pánovi farárovi, dávame to na náš kostol. 
 
Starosta:  Zase sa motáme dokola.  
 
Starosta požiadal o prečítanie uznesenia OZ č. 63/20. Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh 

uznesenia: 

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. 

 
Za schválenie:  5 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Ľubomír Hozlár 
Ing. Vratko Piruš 
Stanislav Valko 

 
Proti:  Mgr. Lukáš Láni 
Zdržala sa:  Ing. Monika Belianska 
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Starosta:  My sme začali s cirkvou jednanie o predaji aj prenájme tej záhrady. Pán farár  
sa zaviazal, že dá vypracovať znalecký posudok, že mám vytypovať parcely, ktoré eventuálne by 
prichádzali na zámenu. Ja dúfam, že pán farár naozaj bude taký nápomocný a pomôže nám dopracovať 
sa k nejakej sume, ktorá by sa aspoň približovala... Ja tu mám uznesenie z jednej obce z okresu Malacky, 
kde Rímsko – katolícka cirkev predala 6 290 m2 za 16 800 eur. Takže ja dúfam, že nebude rôzny meter 
pre dve obce v jednom okrese a že takisto pán farár bude nápomocný a prepracujeme sa k takejto 
podobnej sume.  

 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Možno si tá dedina... Možno si nebrali veľkú pôžičku  

na kostol. 
 
Starosta:  Ja pevne dúfam, že sa dopracujeme k niečomu takémuto.  
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ja by som chcel ešte k tomu povedať, že vy máte hájiť ako poslanci 

najmä záujmy tejto obce, najmä záujmy Perneka. Sú to peniaze všetkých nás, ktorí sme sa na to 
poskladali. 

 
Starosta:  V záujme Perneka je aj to, aby sme získali aj tú farskú záhradu na ten cintorín. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  To je v záujme obce Pernek. Aby si obec splnila túto povinnosť, 

ktorá jej vyplýva zo zákona. Keď sa bavíme o tej serióznosti, teraz Martin niečo prečítal. Suma a suma. 
Nerozumiem tomu, prečo tuto v Perneku má byť suma určitá... 

 
Starosta:  Ja neviem o tej sume, aká bude. Ja dúfam, že sa dopracujeme k podobnej sume, ako je 

tu.4 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  V to dúfam aj ja, pretože je to strašný nepomer. 
 
Starosta:  Podľa mňa každá iná suma, alebo ktorá bude rádovo iná, tak bude neseriózna.  
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Lebo stále nevieme, ako dopadneme aj s tým vývozom smetí, 

koľko to bude stáť peňazí, koľko budeme musieť doplácať, resp. obec doplácať.  
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Pán farár sa na tom zasadnutí, čo bolo v decembri, vyjadril, že ak 

budeme my nápomocní a schválime túto dotáciu, takisto bude on nápomocný a pomôže s tou cenou 
smerom dolu. Takže verím tomu, že tomu tak bude a dospejeme k tomu, aby obidve strany boli 
spokojné.  

 
Starosta:  My sme sa na pracovnej porade zhruba zhodli, že v najbližších dňoch nejakí traja 

predstavitelia obce – poslanci, poprípade, dohodneme sa, či pôjdem aj ja alebo nie, pôjdu za pánom 
farárom a pokúsime sa to posunúť ďalej.  

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  To znamená, že o tri mesiace, keď sa tu stretneme, tak dozvieme 

sa výsledok, aj nejakú sumu. 
 

                                                           
4 Pozn. zapisovateľky:  V uznesení obecného zastupiteľstva obce v okrese Malacky, ktorej Rímsko – katolícka 
cirkev predala pozemky s rozlohou 6 290 m2 za 16 800 eur, t. j. za cca 2,67 eur/m2. 
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Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Koncom októbra sa tu stretneme. 
 
 
 

8. Prerokovanie špecifikácie činnosti pre verejné obstarávanie (zákazka 
s nízkou hodnotou) – Zber a zneškodnenie zmesového komunálneho 

odpadu a objemného odpadu v obci Pernek v roku 2021. 
 

Starosta:  Na pracovnej porade sme preberali, ako nastaviť podmienky verejného obstarávania. 
Zhodli sme sa, že by sme šli do štvortýždňovej frekvencie vývozu. Verejné obstarávanie bude rozdelené 
na tri položky: zber, zneškodnenie a zákonný poplatok. Zákonný poplatok závistí od úrovne vytriedenia, 
čiže ten je daný, nevychádza z ponuky firmy. Budeme robiť verejné obstarávanie na zmesový  
aj na objemný odpad. V návrhu uznesenia je rozdelenie na zber, zneškodnenie, zákonný poplatok 
a zmesový a objemný odpad; 4 – týždňový interval vývozov, čiže 13 vývozov za rok. K tomuto máme 
otázku?  

 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Nejaký záväzný termín, kedy toto pôjde preč? Hneď zajtra? 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Zadanie... 
 
Starosta:  Ja by som chcel, aby sme na konci septembra mali už uzavreté toto verejné obstarávanie. 

Buď tento týždeň, alebo najneskôr na budúci týždeň. Lebo môže sa stať, že nebudeme spokojní 
s výsledkom. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Do podmienok dávame aj podmienku, že vývozová spoločnosť musí 

byť schopná vážiť každú jednu nádobu. To by nám malo pomôcť v nasledujúcich rokoch zmeniť 
výpočet poplatkov pre občanov, domácnosti, tak, aby to bolo férovejšie, tak, aby tí, čo vyvážajú 
prázdnejšie nádoby, budú platiť menej; a tí, čo budú vyvážať plnšie a ťažšie, budú platiť viac.  

 
Starosta:  To samotné opatrenie nádoby čipom nie je predmetom tohto verejného obstarávania. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  To budeme riešiť v samostatnom. Očipovanie si vyriešime koncom 

roka, nakoľko tá suma za jednu nádobu bude okolo 3 až 4 eur, obec to výjde okolo 1 500 eur, čiže 
v limite, ktorý nie je potrebné „ponukovať“ a ísť do výberového konania. 

 
Mário Gecler:  V takomto prípade na koľko vychádza kilogram odpadu? 
 
Starosta:  To teraz nevieme povedať. Tá cena výjde z toho verejného obstarávania. Tam je 

podstatné to, že podstatne vyššia nákladová položka z tej fakturácie je zvoz. Auto sem dôjde, ani nie tie 
kilá zozbieraného..., ale to, že to auto sem každé dva týždne dôjde. Toto je dôvod, preprava, prečo sme 
sa rozhodli, že ten interval zvozu bude... ďalej tá potreba, ľudia nemajú potrebu dávať tie nádoby každé 
dva týždne von a je to podstatná časť nákladov, ktorú chceme odbúrať. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Týmto dosiahneme aj to, že keď budeme mať takto nastavené  

to výberko a budú tak nastavené ceny, tak v prípade, že niekto má teraz menšiu nádobu, 120 litrovú 
a nestačilo by mu to, tak by mu stačilo prejsť na vyššiu nádobu. Bude platiť len za tú váhu navyše, 
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pretože za vývoz nádoby bude tá istá cena, či to bude 120 l, 240 l, lebo to auto sem musí prísť tak či tak 
a bude platiť len za viac kíl, ktoré vojdú do väčšej nádoby.  

 
Starosta:  Keď si zoberieme, že koľko sa tvorí zmesového odpadu, to množstvo zmesového 

odpadu ide výrazným spôsobom dole, naproti tomu sa zvyšuje množstvo vytriedenia. V r. 2018 bolo 
zmesového 230 ton, minulý rok 170 ton a tento rok predpokladám, že to bude 150 – 160 ton. Naproti 
tomu podiel vytriedených zložiek sa zvyšuje. A od tohto sa počíta úroveň vytriedenia, ktorá takisto išla 
hore – zo 16,84 za rok 2018, za rok 2019 sme mali viac ako 41. 

 
Mário Gecler:  Čiže to znamená, že ak nenaplním kontajner, takisto budem platiť za váhu? 
 
Starosta:  Nie, nebavíme sa ešte o poplatku.  
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Nastavenie poplatku budeme riešiť až po ukončení výberového 

konania. A potom bude na dohode, že či ešte zostaneme rok s týmto aktuálnym režimom, alebo už 
pôjdeme od nového roka na tento nový. 

 
Starosta:  Ešte k tej úrovni vytriedenia, z tých 41 % nám vyšlo, alebo je zákonom dané, že 

zákonný poplatok za skládkovanie je 12 eur. Ale keby sme zostali na nejakých 15 % alebo 20 %-ách, 
tak ten poplatok je výrazne vyšší, neviem, či by sme nešli nad 30 eur, a on sa každoročne zvyšuje.  
My musíme dbať na to alebo snažiť sa, aby to vytriedenie stúpalo každý rok. 

 
Poslanec Anton Gecler:  Čím nižšie triedenie, tým vyšší poplatok. Čím je vyššie triedenie, tým je 

nižší.  
 
 
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 64/20. Poslanec Mgr. Lukáš Láni číta návrh 

uznesenia:  
 
 

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. 
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Za schválenie:  7 
Ing. Monika Belianska 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Ľubomír Hozlár 
Mgr. Lukáš Láni 
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Ing. Vratko Piruš 
Stanislav Valko 

 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 
 

 
 

9. Rôzne. 
 
 

Podujatia 
 
 

Starosta:  Čo sa týka podujatí, asi sa zhodneme, že podujatia v interiéri nemá veľký význam 
chystať a organizovať. Bývalo zvykom posedenie pre dôchodcov, čiže to by znamenalo zhromaždiť 
najrizikovejšie skupiny obyvateľstva do jednej miestnosti. Aj keď názory na koronavírus sú rôzne, 
niekto povie, že je to ľahšia chrípka, to nebudeme asi teraz hodnotiť, ale budeme sa snažiť predísť 
nejakým problémom. Takže ja by som bol za, aby sme teda ani hodovú zábavu, ani... 

 
Mário Gecler:  Nám chodia maily, otec je členom klubu remeselníkov, že sa akcie rušia. 
 
Starosta:  Ako došla táto situácia, tak my sme neorganizovali ani jedno podujatie. Nevieme 

predpokladať, aké opatrenie bude o týždeň alebo o dva. Teraz je možno maximálna účasť 500 ľudí  
na podujatí vonku a o týždeň to môže byť 100 alebo môže byť zakázané to podujatie. 

 
Mário Gecler:  Neviem, aký je limit, ale dávajú pokuty až 20 000 eur. 
 
Starosta:  Áno, 20 000 eur tam je pokuta. 
 
Starosta:  Bavili sme sa, jubilantom, dôchodcom teda by sa rozniesli 10 – eurové poukážky, to by 

si asi komisia zobrala na starosť. A jubilantom by sme vymysleli... 
 
Poslanec Anton Gecler:  Dohodneme sa zajtra. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Ktorá komisia? Finančná? 
 
Starosta:  Nie, kultúrna.  
 
Poslanec Anton Gecler:  Zídeme sa zajtra spolu s pracovníčkami obecného úradu, sa dohodneme 

čo a ako. 
 
Starosta:  Tým dôchodcom by sme tie poukážky... 
 
Starosta:  Z exteriérových podujatí, čo sme robievali o tomto čase, bol guláš. Ja si myslím, že 

jeden rok sa zaobídeme bez... 
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Poslanec Anton Gecler:  Keď sme sa aj bez vatry minuli... 
 
Starosta:  Minuli sme sa bez podujatí, ktoré tu boli tradične už 50 rokov. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Keď sa ten guláš neurobil v lete, tak teraz určite nie.  
 
Poslanec Anton Gecler:  Tých dôchodcov doriešime, sme sa bavili o tom.  
 
 
 

Parkovanie pri kostole 
 
 

Starosta:  Do rôzneho máme ešte? 
 
Poslanec Anton Gecler:  Ja by som mal pripomienku, či by nebolo dobré, dať ku kostolu, že je to 

parkovisko určené len pre návštevníkov kostola a cintorína, pretože včera v nedeľu, horný koniec – 
z oboch strán boli po chodníkoch zaparkované vozidlá a keď sa išlo do kostola, tak pomaly nebolo kde 
zaparkovať, pretože zas tam parkovali... parkujú tam hodne turisti, väčšinou Bratislavčania, ktorí idú do 
hôr na turistiku. 

 
Poslanec Ľubomír Hozlár:  Pokiaľ by sme to chceli nejako obmedziť, muselo by tam byť značenie 

parkovacích miest a vyhradiť tam napr. šesť pre návštevníkov kostola a musela by tam byť značka, že 
je to parkovisko. 

 
Starosta:  Do toho by som zatiaľ nešiel.  

 
Poslanec Ľubomír Hozlár:  Tam si s tým asi neporadíme. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  To môže každý potom povedať, že ide na cintorín. 
 
Starosta:  Zatiaľ toto neriešme. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Nie je to zlý nápad, určite. 
 
Poslanec Ľubomír Hozlár:  Ale muselo by to byť značené. Tam by musel vyjadriť dopravný 

inžinier... 
 
 

Zriadenie Farskej ekonomickej rady 
 
 
Starosta:  Do diskusie, do rôzneho? 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Ja sa chcem spýtať, možno mi budete vedieť odpovedať niektorí, 

ktorí ste tu, že prečo v Perneku, v perneckej farnosti, nie je zriadená Farsko – ekonomická rada?  
Farsko – ekonomická rada je poradným orgánom celej farnosti, pán farár je štatutár. Parkovanie, 
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o ktorom sa hovorilo, sa rieši v rámci Farsko – ekonomickej rady. Takisto problematika financovania, 
resp. cintorína, pán farár tu sám povedal na tom zasadnutí v decembri, že on o tejto cene rozhodovať 
nemôže, nakoľko nemá Farsko – ekonomickú radu a má „poradníkov“, ktorí sú evidovaní na diecéze 
v Bratislave, čiže on nemôže rozhodnúť. To znamená, kebyže pán farár má Farsko – ekonomickú radu, 
tak títo ľudia môžu rozhodnúť o takýchto veciach a môžeme predísť tomuto celému, čo sa tu vlastne 
deje. Čiže moja otázka je, prečo v Perneku nie je zriadená Farsko – ekonomická rada a čo s tým vieme 
spraviť? 

 
Poslanec Anton Gecler:  Na to je ťažko odpovedať. Ja Ti poviem len toľko, že on už v kostole 

vyzval viackrát ľudí, že potreboval by také niečo zriadiť, lenže nie je záujem zo strany ľudí. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Chcem ešte dodať, že nie sú to len financie, ale je to veľa iných 

vecí. Pán farár mi povedal: Dnes tu som, zajtra tu nie som a vy nebudete vedieť ani, kadiaľ je ťahaná 
elektrina do kostola, nebudete vedieť, kde je vodovod, nebudete vedieť, kde sú poistky, nebudete vedieť 
nič. Mali by sme sa nad tým zamyslieť a takéto niečo spraviť, aby veci fungovali. Pevne verím, že sa 
nejakí ľudia nájdu, ktorí do tej rady pôjdu a bude to fungovať. 

 
Starosta:  Sme sa bavili, že by išli poslanci za pánom farárom, toto by mohla byť jedna z tém, aby 

tá farská rada bola ustanovená. 
 
Mário Gecler:  A kto tú farskú radu schvaľuje? 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Na to sú pravidlá. Tá rada sa volí v rámci kostola.  
 
Poslanec Ľubomír Hozlár:  Buď sa volí priamo, napríklad pán farár po omši povie: ,Tuto Monika 

bude členka. Má niekto nejakú výhradu?´ Dá sa to robiť aj tajným hlasovaním na lístky. Je to vždy  
na farárovi. Voľakedy tu bola farská rada, ale vtedy ten farár, ktorý tu bol... 

 
Poslanec Stanislav Valko:  Ten to zrušil. 
 
Starosta:  Môže pán farár povedať. ,Ja nechcem?´ 
 
Poslanec Ľubomír Hozlár:  Neviem. 
 
Poslanec Anton Gecler:  Tento pán farár viackrát nabádal ľudí, že je sám na všetko, že on by 

potreboval... V Jablonovom má, ale tu v Perneku nemá. On by bol rád, keby boli ľudia, ktorí by mu 
poradili, pomohli, aby to spolu nejak viedli. 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Prečo niekoho neosloví? Ja tomu nerozumiem. Prečo 

v Jablonovom má, tam je záujem a tu nie je záujem? 
 
Poslanec Anton Gecler:  Však on nemôže povedať: ,Tak chceš ísť, nechceš ísť.´ 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Nemôže to dať príkazom. 
 
Poslanec Ľubomír Hozlár:  Lukáš, toto je inštitúcia, ktorá je absolútne mimo pána farára.  

Tá iniciatíva, keď nevzíde z nás, on to nemôže. 
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Starosta:  Ja si myslím, že teraz je možno aj vhodný okamih, že tá iniciatíva by išla od nás 
a poprípade by sme aj nejakých ľudí navrhli. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Postup by mal byť, že farár vyzve veriacich, tí navrhnú kandidátov, 

farár vyberie 3 až 5. 
 
Mário Gecler:  Aké má povinnosti a práva takáto rada? 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Poradný orgán a zabezpečujú materiálne veci vo farnosti. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Sú tu definované nejaké úlohy, ale vyslovene práva a povinnosti  

tu nie sú. 
 
Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Farár by sa mal venovať len duchovnej činnosti a tie 

praktické veci okolo by mali byť na týchto ľuďoch. 
 

Mário Gecler:  Je v právomoci farskej rady, ohľadom farskej záhrady, odsúhlasiť to bez toho, aby 
to išlo na vrchnosť, ktorá to zamietne? 

 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  To nie. Tá rada má odporúčací význam. 
 
Poslanec Ľubomír Hozlár:  Exekutívna moc tam nie je. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Farár sa venuje duchovnej činnosti. Farsko – ekonomická rada 

rieši veci... 
 

Poslankyňa Ing. Monika Belianska:  Prevádzkové. 
 
Starosta:  Tá právomoc je poradná, aj to je dosť významné.  
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Pán farár povedal, že musí mať Farsko – ekonomickú radu a keď 

ju nemá, musí mať aspoň 3 poradníkov. Keď som sa ho spýtal, kto sú tí poradcovia, odpovedal, že to mi 
nemôže povedať. Na zastupiteľstve v decembri povedal, že ich mená sú uložené v Bratislave na diecéze. 
To znamená, že je dosť pravdepodobné, že tí ľudia ani nie sú z našej obce.  
 
 
 
 

10. Diskusia. 
 
 
 

11. Schvaľovanie uznesení obecného zastupiteľstva. 
 

Uznesenia obecného zastupiteľstva boli schvaľované osobitne v rámci každého bodu schváleného 
programu rokovania obecného zastupiteľstva. 
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12. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
            

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva  
o 19:23 hod.  

 
 
 

 
V Perneku dňa 07.09.2020 

 

 

 

 

..............................................................                             .............................................................. 
             Ing. Miroslav Bokes                                                             Ľubomír Hozlár                                                                    
              overovateľ zápisnice                                                           overovateľ zápisnice 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 


