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UZNESENIE  OZ  č.  1/2021 
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 22.02.2021  

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) schvaľuje 

novú právnu formu uznesení obecného zastupiteľstva, ktorá spočíva v tom, že: 
1. každé uznesenie obecného zastupiteľstva prijaté odo dňa 22.02.2021 sa bude uvádzať 

samostatne na „hlavičkovom papieri“ obce Pernek, ktorého náležitosťami sú erb obce Pernek 
a korešpondenčná adresa obce Pernek, 

2. na každom uznesení obecného zastupiteľstva bude uvedený: 
a) menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali „za“ schválenie uznesenia, 
b) menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali „proti“ prijatiu uznesenia, 
c) menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, 
d) menný zoznam poslancov, ktorí sa rozhodli nehlasovať o prijatí uznesenia, 

 
3. na každom uznesení obecného zastupiteľstva bude uvedený titul, meno, priezvisko a podpisy 

overovateľov;  
4. ak na uznesení obecného zastupiteľstva nebude uvedený podpis overovateľa alebo 

overovateľov, uznesenie OZ bude platné, ak bude podpísané starostom (t. j. aj bez podpisu 
overovateľa, resp. overovateľov; § 12 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov), 

5. každé uznesenie OZ, s ktorým starosta obce Pernek súhlasí, starosta podpíše osobitne, 
6. starosta obce Pernek môže pozastaviť výkon uznesenia OZ, ktoré podľa názoru starostu 

odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho 
schválenia obecným zastupiteľstvom (§ 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov), 

7. v každom uznesení OZ bude uvedený odtlačok veľkej okrúhlej úradnej pečate obce Pernek 
používanej pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy, 

8. v uznesení OZ môžu byť uvedené aj ďalšie náležitosti, napríklad  
a) celkový počet poslancov OZ,  
b) počet poslancov OZ, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí OZ, na ktorom bolo 

uznesenie OZ prijaté,  
c) počet poslancov, ktorí hlasovali „za“, „proti“, ktorí sa hlasovania zdržali 

a ktorí nehlasovali, 
d) dôvod, pre ktorý poslanec OZ hlasoval „proti“ prijatiu uznesenia OZ, alebo 

pre ktorý sa zdržal hlasovania alebo pre ktorý nehlasoval a pod. 
 

Uznesenia obecného zastupiteľstva, schválené do 31.12.2020, boli uvádzané v Zozname uznesení 
prijatých na danom zasadnutí obecného zastupiteľstva, pričom podpis starostu obce Pernek sa vzťahoval 
na všetky uznesenia obecného zastupiteľstva uvedené nad jeho podpisom. Do 31.12.2020 overovatelia 
nepodpisovali uznesenia OZ, a menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali „za“ alebo „proti“ prijatiu 
uznesenia, poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania a poslancov, ktorí nehlasovali, bol uvedený iba 
v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
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Zmena právnej formy uznesení sa vzťahuje na uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté 

od 22.02.2021. 
 
Obecné zastupiteľstvo zároveň odporúča, aby všetky uznesenia OZ prijaté na danom zasadnutí 

OZ boli zviazané šnúrou a aby miesto zviazania uznesení OZ bolo prelepené papierovou lepiacou 
páskou, na ktorú bude odtlačená veľká okrúhla úradná pečať obce Pernek používaná pri výkone 
pôsobnosti v rámci územnej samosprávy. Prelepenie zviazania uznesení OZ bude opatrené podpismi 
overovateľov a starostu. 

 
 
 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 1/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2021 bolo prítomných 5 poslancov OZ. 

 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 1/2021 hlasovali:  5 

 Ing. Monika Belianska 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 

 
 
 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 1/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 1/2021:   0 
 
 
 
 
 
..............................................................                          .............................................................. 
             Ing. Monika Belianska                                                           Anton Gecler 

               overovateľ                                                                     overovateľ 
 
 
 
 

.............................................................. 
Ing. Martin Ledník 

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  2/2021 
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 22.02.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) 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.  

 
K 22.02.2021 nie sú splnené tieto uznesenia obecného zastupiteľstva z týchto dôvodov: 

- Uznesenie OZ č. 52/20: čaká sa na stanovisko Paták, s.r.o., 
- Uznesenie OZ č. 60/20: žiadateľka čaká na vypracovanie znaleckého posudku, 
- Uznesenie OZ č. 62/20: prenájom sa schvaľuje na dnešnom zasadnutí OZ, 
- Uznesenie OZ č. 76/20: výsledok verejného obstarávania sa schvaľuje na dnešnom zasadnutí 

OZ, 
- Uznesenie OZ č. 77/20: predaj sa schvaľuje na dnešnom zasadnutí OZ, 
- Uznesenie OZ č. 82/20: čaká sa na vytýčenie parcely, 
- Uznesenie OZ č. 95/20: plní sa priebežne, časovo náročné, 
- Uznesenie OZ č. 96/20: žiadateľka nepodpísala zmluvu. 

 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 2/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2021 bolo prítomných 5 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 2/2021 hlasovali:   5 

 Ing. Monika Belianska 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 2/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 2/2021:   0 

 
 

..............................................................                          .............................................................. 
            Ing. Monika Belianska                                                          Anton Gecler 

              overovateľ                                                                    overovateľ 

 

.............................................................. 
Ing. Martin Ledník 

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  3/2021 
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 22.02.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) schvaľuje 

„Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2021 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pernek“ (ďalej len „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 
č. 1/2021“). Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 1/2021 tvorí prílohu návrhu VZN č. 1/2021, 
o ktorom obecné zastupiteľstvo rokovalo na svojom zasadnutí dňa 22.02.2021 a je uložené na Obecnom 
úrade Pernek. 
 

 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 3/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2021 bolo prítomných 5 poslancov OZ. 

 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 3/2021 hlasovali:   5 

 Ing. Monika Belianska 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 

 
 
 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 3/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 3/2021:   0 
 
 

 
 

..............................................................                          .............................................................. 
            Ing. Monika Belianska                                                          Anton Gecler 

              overovateľ                                                                    overovateľ 
 
 
 
 

.............................................................. 
Ing. Martin Ledník 

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  4/2021 
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 22.02.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pernek 
v znení pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2021 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu obce Pernek, ktorým sa vyhovelo a ktoré sú upravené v listine „Vyhodnotenie 
pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2021 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu obce Pernek“ uloženej na Obecnom úrade Pernek. 
 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 4/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2021 bolo prítomných 5 poslancov OZ. 

 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 4/2021 hlasovali:   5 

 Ing. Monika Belianska 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 

 
 
 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 4/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 4/2021:   0 
 
 

 

 
..............................................................                          .............................................................. 
             Ing. Monika Belianska                                                         Anton Gecler 

              overovateľ                                                                    overovateľ 
 
 
 
 

.............................................................. 
Ing. Martin Ledník 

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  5/2021 
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 22.02.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) schvaľuje 

návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 (ďalej len „návrh plánu kontrolnej činnosti“), ktorý 
predložila obecnému zastupiteľstvu hlavná kontrolórka obce Pernek Ing. Zuzana Zajičková, MBA. 
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek a na webovom sídle 
obce Pernek dňa 27.01.2021 a zvesený z úradnej tabule obce Pernek a stiahnutý z webového sídla obce 
Pernek bol dňa 12.02.2021. 

 
 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 5/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2021 bolo prítomných 5 poslancov OZ. 

 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 5/2021 hlasovali:   5 

 Ing. Monika Belianska 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 

 
 
 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 5/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 5/2021:   0 
 
 
 
 
..............................................................                          .............................................................. 
             Ing. Monika Belianska                                                          Anton Gecler 

               overovateľ                                                                    overovateľ 
 
 
 

.............................................................. 
Ing. Martin Ledník 

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  6/2021 
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 22.02.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) na základe 

odporúčania komisie na vyhodnotenie ponúk zriadenej na účely tohto verejného obstarávania, ktorej 
členmi sú: 

1. Ing. Miroslav Bokes – poslanec OZ, 
2. Ľubomír Hozlár – poslanec OZ, 
3. Mgr. Lukáš Láni – poslanec OZ, 
4. Ing. Vratko Piruš – poslanec OZ a  
5. Ján Greguš – odborný poradca, 

 
schvaľuje 

 
výsledok verejného obstarávania na Modernizáciu verejného osvetlenia, v ktorom uspel 

uchádzač: ELViP, s.r.o., IČO: 35892676, sídlo: Pezinská 1100/60, 901 01 Malacky (ďalej len „úspešný 
uchádzač“), ktorý verejné osvetlenie v obci Pernek zmodernizuje za sumu 21 646,72 eur s DPH. 
V rámci modernizácie verejného osvetlenia úspešný uchádzač uskutoční najmä tieto práce: 

1. Demontáž svietidiel (62 ks), 
2. Demontáž výložníkov (62 ks), 
3. Montáž LED svietidiel (62 ks), 
4. Montáž výložníkov (62 ks) 
5. Demontáž rozvádzača verejného osvetlenia (1ks) 
6. Montáž nového rozvádzača verejného osvetlenia (1ks). 
 

 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 6/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2021 bolo prítomných 5 poslancov OZ. 

 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 6/2021 hlasovali:   5 

 Ing. Monika Belianska 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 6/2021 hlasoval:   0 
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! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 6/2021:   0 

 
 
 

Podpisy vzťahujúce sa k uzneseniu OZ č. 6/2021 z 22.02.2021:    
 
 
 
 
 
 
..............................................................                          .............................................................. 
            Ing. Monika Belianska                                                           Anton Gecler 

              overovateľ                                                                     overovateľ 
 
 
 
 
 

.............................................................. 
Ing. Martin Ledník 

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  7/2021 
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 22.02.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) schvaľuje 

vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 4 000 eur (slovom: štyritisíc eur) na nákup techniky 
na údržbu chodníkov a verejnej zelene. 

 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 7/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2021 bolo prítomných 5 poslancov OZ. 

 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 7/2021 hlasovali:   5 

 Ing. Monika Belianska 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 

 
 
 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 7/2021 hlasoval:   0  
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 7/2021:   0 
 
 
 
 
 
..............................................................                          .............................................................. 
           Ing. Monika Belianska                                                            Anton Gecler 

           overovateľ                                                                        overovateľ 
 
 
 
 

.............................................................. 
Ing. Martin Ledník 

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  8/2021 
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 22.02.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) na základe 

písomných žiadostí nájomcov nebytových priestorov v Kultúrnom dome Pernek: 
1. Wyka s. r. o., IČO: 520 752 90, 900 53 Pernek 267 (masérske služby a i.), 
2. Adriana Klobušická Jánošová, IČO: 435 853 70, 900 53 Pernek 18 (kaderníctvo, holičstvo, 

denné a večerné líčenie a i.), 
3. Slavomíra Klímová, IČO: 442 577 16, 900 53 Pernek 367 (pedikér), 
 
ktorí žiadajú o odpustenie nájomného za užívanie nebytových priestorov v Kultúrnom dome 

Pernek za obdobie od 19.12.2020 až do ukončenia núdzového stavu spojeného so šírením koronavírusu, 
 

schvaľuje 
 

odpustenie nájomného nájomcom: Wyka s. r. o., Adriana Klobušická Jánošová a Slavomíra 
Klímová v plnej výške za obdobie od 19.12.2020 do dňa rozhodnutia štátneho orgánu o povolení 
otvorenia prevádzok v tých predmetoch podnikania, v ktorých títo nájomcovia v obci Pernek 
podnikajú. 

 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 8/2021: 

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2021 bolo prítomných 5 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 8/2021 hlasovali:   5 

 Ing. Monika Belianska 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 8/2021 hlasoval:   0    
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 8/2021:   0  
 
 
..............................................................                          .............................................................. 
             Ing. Monika Belianska                                                           Anton Gecler 

                overovateľ                                                                    overovateľ 
 

.............................................................. 
Ing. Martin Ledník 

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  9/2021 
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 22.02.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) schvaľuje 

predaj časti parcely KN-E č. 517/1 v obci Pernek, katastrálne územie Pernek (ďalej len „k. ú. 
Pernek“), druh pozemku: ostatná plocha, a to novovytvorené parcely: KN-C č.  517/60 k. ú. Pernek 
o výmere 1 m2 a KN-C č. 517/61 k. ú. Pernek o výmere 21 m2, za cenu 22 eur/m2; obe 
novovytvorené parcely spolu o výmere 22 m2 za cenu spolu 484,00 eur (slovom: 
štyristoosemdesiatštyri eur), z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi: Ivan Kahanec, rod. 
Kahanec, nar. 06.03.1982, trvalý pobyt: 900 53 Pernek č. 375 (ďalej len „žiadateľ“). 

 
Novovytvorené parcely KN-C č. 517/60 k. ú. Pernek a KN-C č. 517/61 k. ú. Pernek boli vytvorené 

na základe Geometrického plánu č. 236/2020 (ďalej len „GP č. 236/2020“) na oddelenie pozemkov  
p. č. 517/23, 517/60-61 a určenie vlastníckych práv, ktorý vyhotovila dňa 14.01.2021 Ing. Martina Štítna 
zo spoločnosti SLEMI Geodézia s.r.o., IČO: 504 872 64, Lachova 1599/2, 851 03 Bratislava.  
GP 236/2020 dňa 15.01.2021 autorizačne overila Ing. Paulína Slezáková – autorizovaný geodet 
a kartograf. Dňa 25.01.2021 GP 236/2020 úradne overila Ing. Edita Majzlíková z Okresného úradu 
Malacky, katastrálny odbor. 

 
Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

žiadateľovi bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek a na webovom sídle obce Pernek dňa 
02.11.2020; zvesený z úradnej tabule obce Pernek a stiahnutý z webového sídla obce Pernek bol dňa 
19.11.2020. 

 
Podľa § 5 ods. 1 písm. a) všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2020 o prevode 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek (ďalej len „VZN č. 3/2020“): „Dôvodom hodným 
osobitného zreteľa je pozemok vo vlastníctve obce Pernek o výmere najviac 50 m2, ktorý je pre obec 
Pernek nevyužiteľný a zároveň je priľahlý k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve alebo 
v spoluvlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prejavila o tento pozemok záujem 
podaním písomnej žiadosti o odkúpenie tohto pozemku.“. 

 
V súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. a) VZN č. 3/2020 novovytvorené parcely KN-C č. 517/60 

k. ú. Pernek a KN-C č. 517/61 k. ú. Pernek o výmere spolu 22 m2 sú pre obec Pernek nevyužiteľné a sú 
priľahlé k nehnuteľnému majetku žiadateľa. 

 
Prílohou tohto uznesenia je printscreen novovytvorených parciel KN-C č. 517/60 k. ú. Pernek 

a KN-C č. 517/61 k. ú. Pernek podľa GP č. 236/2020: 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 9/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2021 bolo prítomných 5 poslancov OZ. 

 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 9/2021 hlasovali:   5 

 Ing. Monika Belianska 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 

 
 
 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 9/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 9/2021:   0 
 
 
 
Podpisy vzťahujúce sa k uzneseniu OZ č. 9/2021 z 22.02.2021:    
 
 
 
 
 
 
..............................................................                          .............................................................. 
             Ing. Monika Belianska                                                           Anton Gecler 

                overovateľ                                                                    overovateľ 
 
 
 
 
 
 

.............................................................. 
Ing. Martin Ledník 

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  10/2021 
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 22.02.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) odkladá rozhodovanie 

o prenájme časti parciel KN-E č. 209 a KN-C č. 210 k. ú. Pernek spolu o výmere 543 m2  
na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva z dôvodu, že je potrebné zistiť, či neúspešná 
uchádzačka o nájom týchto parciel pani Darina Gallová, Toryská, Bratislava, bude mať prístup 
k rodinnému domu nachádzajúcemu sa vedľa parcely KN-E č. 209 k. ú. Pernek, ktorý vlastní.  

 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 10/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2021 bolo prítomných 5 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 10/2021 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 

 
 
 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 10/2021 hlasoval:   0  

 
! ZDRŽALA  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 10/2021:   1   

! Ing. Monika Belianska 
 

 
 

 
..............................................................                          .............................................................. 
            Ing. Monika Belianska                                                           Anton Gecler 

               overovateľ                                                                    overovateľ 

 
 

 
.............................................................. 

Ing. Martin Ledník 
starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  11/2021 
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 22.02.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) na základe  
§ 21 ods. 1 písm. a) všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve obce Pernek (ďalej len „VZN č. 3/2020“) zamieta žiadosť o odkúpenie 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek – parcely KN-C č. 2508/3 o výmere 301 m2 (orná 
pôda) v obci Pernek, katastrálne územie Pernek (ďalej len „k. ú. Pernek“), zapísanej na liste vlastníctva 
č. 509 vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, ktorú podal pán Dalibor Jánoš, 
nar. 1985, bytom 900 53 Pernek 18, ktorý má záujem užívať predmetnú parcelu na účel: „záhrada, 
stavba rodinného domu“. 

 
Podľa § 21 ods. 3 písm. b) VZN č. 3/2020: „Ak obecné zastupiteľstvo uznesením prijatým 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov prijme žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce 
na ďalšie konanie, žiadateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť a predložiť obci Pernek originál 
znaleckého posudku na určenie hodnoty nehnuteľného majetku obce, o odkúpenie ktorého žiada; 
znalecký posudok nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom starší ako šesť 
mesiacov.“. 

 
Žiadateľ predčasne, ešte pred prejednaním jeho žiadosti obecným zastupiteľstvom predložil 

znalecký posudok č. 14/2021, ktorý vypracoval znalec Ing. Augustín Jurkovič na určenie hodnoty 
parcely KN-C č. 2508/3 k. ú. Pernek o výmere 301 m2 (orná pôda), podľa ktorého hodnota tejto 
nehnuteľnosti je 7,31 eur/m2, t. j. 2 200,31 eur. 

 
V zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o majetku obcí“), orgány obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech 
rozvoja obce, zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať jej majetok. 

 
Pretože zo žiadosti o odkúpenie parcely KN-C č. 2508/3 k. ú. Pernek je zrejmé, že pozemok KN-

C č. 2508/3 k. ú. Pernek by sa mal v prípade jeho predaja stať zastavanou plochou a nádvorím, v zmysle 
§ 7 ods. 1 a 2 zákona o majetku obcí nie je možné schváliť predaj tohto pozemku ako ornej pôdy. 

 
Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 

v znení neskorších predpisov: „Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné 
nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Podkladom na 
vyznačenie zmeny poľnohospodárskeho druhu pozemku v katastri je právoplatné rozhodnutie, záväzné 
stanovisko alebo stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy a geometrický plán, ak je 
predmetom zmeny časť pozemku evidovaná v katastri.“. 

 
Obecné zastupiteľstvo odporúča riešiť túto vec dohodou so žiadateľom o prekvalifikovaní 

druhu pozemku za účelom následného predaja. 
 
Prílohou tohto uznesenia je printscreen parcely KN-C č. 2508/3 k. ú. Pernek, ktorá je predmetom 

tohto uznesenia, z aplikácie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky „ZBGIS“. 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 11/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2021 bolo prítomných 5 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 11/2021 hlasovali:   5 

 Ing. Monika Belianska 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 

 
 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 11/2021 hlasoval:   0  
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 11/2021:   0 
 
 
 
..............................................................                          .............................................................. 
              Ing. Monika Belianska                                                          Anton Gecler 

                overovateľ                                                                    overovateľ 
 

 
.............................................................. 

Ing. Martin Ledník 
                                                             starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  12/2021 
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 22.02.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) na základe  
§ 2 ods. 1, § 21 ods. 1 písm. a) všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2020 o prevode 
nehnuteľného majetku obce Pernek (ďalej len „VZN č. 3/2020“) zamieta žiadosť o odkúpenie 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek – časť parcely KN-E č. 517/1 (druh pozemku: 
ostatná plocha) o výmere cca 139 m2 v obci Pernek, katastrálne územie Pernek (ďalej len „k. ú. 
Pernek“), zapísanej na liste vlastníctva č. 509 vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym 
odborom, ktorú podal pán Ing. Juraj Baláž, nar. 1976, bytom Štúrova 155, 901 01 Malacky, ktorý 
má záujem užívať predmetnú parcelu na účel: „príjazdová cesta k záhrade na parcelných číslach: 
592/1, 592/2, 593/2.“. Parcela KN-E č. 517/1 k. ú. Pernek má registri KN-C číslo 517/23 k. ú. Pernek. 

 
Dôvodom zamietnutia žiadosti pána Ing. Juraja Baláža o odkúpenie časti parcely KN-E  

č. 517/1 k. ú. Pernek o výmere cca 139 m2 je skutočnosť, že v zmysle § 2 ods. 1 VZN č. 3/2020 obec 
Pernek nemôže predať pozemok, ktorý je pre obec Pernek využiteľný. Tá časť parcely KN-E  
č. 517/1 k. ú. Pernek, o ktorú pán Ing. Juraj Baláž žiada, je jediným prístupom ku Kostolnému potoku 
v danej časti obce Pernek; tento prístup ku Kostolnému potoku je nevyhnutný na zabezpečenie 
ochrany pred požiarmi. Zároveň sa na predmetnej časti parcely KN-E č. 517/1 k. ú. Pernek nachádza 
verejná studňa. 

 
Prílohou tohto uznesenia je: 
- printscreen žiadanej časti parcely KN-E č. 517/1 k. ú. Pernek zo žiadosti pána Ing. Juraja 

Baláža, 
- dva printscreeny parcely z aplikácie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky „ZBGIS“ – jeden podľa registra „E“: KN-E č. 517/1 k. ú. Pernek a druhý podľa 
registra „C“ 517/23 k. ú. Pernek, nakoľko žiadateľ v žiadosti o odkúpenie nehnuteľného 
majetku obce uviedol číslo parcely „KN-C 517/23“; právny stav tejto parcely je však vedený 
v registri „KN-E“ (517/1). 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 12/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2021 bolo prítomných 5 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 12/2021 hlasovali:   5 

 Ing. Monika Belianska 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 

 
 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 12/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 12/2021:   0 
 

 
..............................................................                          .............................................................. 
            Ing. Monika Belianska                                                            Anton Gecler 

              overovateľ                                                                      overovateľ 

 
.............................................................. 

Ing. Martin Ledník 
                                                             starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  13/2021 
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 22.02.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“)  
 

neschvaľuje udelenie plnomocenstva  
 

pánovi Milanovi Mackovičovi, nar. 1946, bytom 851 01 Bratislava – Petržalka, na: 

- zastupovanie pri zvolaní a konaní Zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov 
v poľovnom revíri Kuchyňa – Pernek, ktoré budú konané v súlade so zákonom č. 274/2009 
Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zastupovanie vo veciach uznania zmeny hraníc a užívania poľovného revíru. 
 

Vo veciach výkonu práva poľovníctva podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych 
predpisov bude obec Pernek zastupovať starosta obce Pernek. 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 13/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2021 bolo prítomných 5 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 13/2021 hlasovali:   5 

 Ing. Monika Belianska 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 13/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 13/2021:   0 

 
 
..............................................................                          .............................................................. 
             Ing. Monika Belianska                                                           Anton Gecler 

                overovateľ                                                                    overovateľ 
 
 

.............................................................. 
Ing. Martin Ledník 

                                                             starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  14/2021 
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 22.02.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) na základe 

návrhu poslanca OZ pána Antona Geclera schvaľuje zamestnankyne obce Pernek: pani Annu 
Žáčkovú a pani Danu Mičekovú do funkcie členov Komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť. 

 
Zároveň OZ berie na vedomie vzdanie sa pána Stanislava Valka funkcie predsedu tejto 

komisie verejným vyhlásením na zasadnutí OZ dňa 22.02.2021. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje do funkcie predsedu tejto komisie Antona Geclera – 

poslanca OZ. 
 
Po pristúpení pani Anny Žáčkovej a pani Dany Mičekovej do Komisie pre kultúru, šport 

a sociálnu oblasť má táto komisia týchto členov: 
1. Stanislav Valko – poslanec OZ,  
2. Anton Gecler – poslanec OZ, predseda komisie, 
3. Viera Jadrníčková – člen, 
4. Bc. Zuzana Pallová – člen, 
5. Anna Žáčková – člen, 
6. Dana Mičeková – člen. 

 

 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 14/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2021 bolo prítomných 5 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 14/2021 hlasovali:   5 
 Ing. Monika Belianska 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 

 
 
 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 14/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 14/2021:   0 
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Podpisy vzťahujúce sa k uzneseniu OZ č. 14/2021 z 22.02.2021:    
 

 
 
 
 
..............................................................                          .............................................................. 
             Ing. Monika Belianska                                                          Anton Gecler 

                overovateľ                                                                   overovateľ 
 
 
 
 
 

.............................................................. 
Ing. Martin Ledník 

                                                             starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  15/2021 
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 22.02.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) na základe 

odporúčania Komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu  
 

schvaľuje  
 

k podaniu označenému ako: „Spoločný list vlastníkov nehnuteľností ohľadne dobudovania 
miestnej komunikácie“, doručenému obci Pernek dňa 04.02.2021 (zaevidovanému pod č. 106/21) 

vo veci dobudovania – rekonštrukcie miestnej komunikácie k parcelným číslam 176 – 150  
(pri Strži), 

 
toto stanovisko: 

 
1. Podľa Slovenskej technickej normy STN 73 6110 z r. 2004, ktorá má názov „Projektovanie 

miestnych komunikácií“, najužšou miestnou komunikáciou je kategória „C 3“, ktorej šírka 
jedného jazdného pruhu je 2,75 m; minimálna šírka dvojpruhovej miestnej komunikácie 
kategórie „C 3“ bez krajnice je 5,5 m. 

2. STN 73 6110 je dostupná napr. na: https://cyklokoalicia.sk/doc/STN_73_6110.pdf (napr. str. 
28 a 29 tejto STN). 

3. Podľa STN 73 6110, str. 28: „Jazdný pás jednopruhový sa smie navrhnúť iba na 
komunikáciách s dĺžkovým obmedzením najviac 100 m alebo tam, kde je spojený 
s parkovaním.“. 

4. Aktuálna šírka cesty, ktorá je predmetom podania dotknutých občanov, nepostačuje na 
vybudovanie miestnej komunikácie. 

5. Zúženie cesty je spôsobené tým, že občania majú z časti nehnuteľného majetku obce Pernek 
vytvorené záhradky, čím zúžili priestor, na ktorom by mohla byť miestna komunikácia. 

6. Je preto potrebné, aby v mieste žijúci občania usporiadali svoje právne vzťahy 
voči nehnuteľnému majetku obce Pernek v danom mieste tak, aby v danom mieste mohla byť 
vybudovaná miestna komunikácia v súlade s príslušnými slovenskými technickými normami. 

7. Do usporiadania právnych vzťahov voči nehnuteľnému majetku obce Pernek v danom mieste  
zo strany dotknutých občanov, bude obec Pernek vykonávať nevyhnutnú údržbu predmetnej 
cesty podľa svojich finančných možností. 

 
Prílohou tohto uznesenia je printscreen ortofotomapy danej oblasti z aplikácie Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky „ZBGIS“. 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 15/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2021 bolo prítomných 5 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 15/2021 hlasovali:   5 
 Ing. Monika Belianska 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 

 
 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 15/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 15/2021:   0 
 
 
 
..............................................................                          .............................................................. 
             Ing. Monika Belianska                                                           Anton Gecler 

                overovateľ                                                                    overovateľ 
 
 
 

.............................................................. 
Ing. Martin Ledník 

                                                             starosta obce Pernek 


