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KOMISIA  PRE  FINANCIE  A  ROZPOČET 

 

Zápisnica č. 1/2021 
 

 
 

Dátum a čas zasadnutia: 27.05.2021 o 18:00 hod. 
Miesto zasadnutia:    Zasadacia miestnosť Obecného 

zastupiteľstva obce Pernek  
Zapisovateľ: JUDr. Katarína Gombárová 

 
 

Prítomní:  Mgr. Lukáš Láni – poslanec OZ Pernek a člen Komisie pre financie 
a rozpočet (ďalej aj „finančná komisia“, „komisia“ alebo „FK“)  
Ivan Kahanec – člen finančnej komisie 
JUDr. Katarína Gombárová – člen finančnej komisie 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – člen finančnej komisie 
Ing. Martin Ledník – starosta obce Pernek 
Bc. Zuzana Pallová – hosť  

 
 

Komisia pre financie a rozpočet je uznášaniaschopná, prítomní sú všetci štyria jej členovia. 
 
 

Návrh programu rokovania komisie 
1) Voľba predsedu komisie 
2) Stanovisko k odporúčanej výške Rezervného fondu, vzhľadom na zamýšľané investície 
3) Nové dane (rozvoj, užívanie verejného priestranstva,...), ich predpoklady a možnosti kontroly 
4) Projekty podporené z dotačnej schémy BSK (sadbová výsadba, cyklochodník) 
5) Riešenie situácie rímsko-katolíckeho cintorína 
6) Navrhovaný projekt „Reprezentatívne vstupy do obce“ 
7) Námety a návrhy k zlepšeniu, zefektívneniu a zvýšeniu transparentnosti hospodárenia obce 
8) Zber kuchynského odpadu od 1.7.2021 a obdržanie ponuky 
9) HZ – aktuálne ponuky BOZP, ďalšie potreby, verejné obstarávania 
10) Záverečný účet za r. 2020 
 
Uznesenie FK č. 1/2021 z 27.05.2021 

Komisia pre financie a rozpočet schvaľuje návrh programu rokovania komisie. 
 
 ZA SCHVÁLENIE  uznesenia:    4 

 Mgr. Lukáš Láni 
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 Ivan Kahanec 
 JUDr. Katarína Gombárová 
 PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia:   0 
 !      ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia:   0 

 
 

1) Voľba predsedu komisie 
 

Členstva a predsedníctva Komisie pre financie a rozpočet (ďalej aj „FK“), ako aj mandátu poslankyne 
obecného zastupiteľstva sa vzdala Ing. Monika Belianska k 10.05.2021. 
 
Mgr. Lukáš Láni:  Podľa jeho názoru predsedom komisie nemusí byť poslanec OZ, za predsedu FK 
navrhol PhDr. JUDr. Lukáša Chadalíka. Mgr. Lukáš Láni nemá záujem o funkciu predsedu komisie. 
 
Ivan Kahanec:  Uvádza, že by to časovo nestíhal. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Mám záujem kandidovať na funkciu predsedníčku FK. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Navrhol, aby predsedníčkou FK bola Bc. Zuzana Pallová, keď sa stane 
členkou FK. 
 
Bc. Zuzana Pallová:  Za predsedu komisie navrhla PhDr. JUDr. Lukáša Chadalíka. 
 
Ing. Martin Ledník:  Za predsedníčku FK navrhol JUDr. Katarínu Gombárovú. 
 
Hlasovanie: 
 
JUDr. Katarína Gombárová:   2 hlasy (Za:  Gombárová, Kahanec) 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  2 hlasy   (Za:  Chadalík, Láni) 
 
Predseda FK nebol zvolený. 

 
 

2) Stanovisko k odporúčanej výške Rezervného fondu, vzhľadom na zamýšľané investície 
 

 
Mgr. Láni navrhol, aby sa rezervný fond stanovil:  nevyhnutné výdavky x počet mesiacov 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  navrhol pol roka 
Mgr. Lukáš Láni:   navrhol pol roka 
Ivan Kahanec:  postačujúce sú 3 mesiace (nevyhnutné mesačné výdavky) 
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PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  3 mesiace sú málo; stanovme balík, ktorý bude v rezervnom fonde 
a ostatné dajme na hasičskú zbrojnicu. 
 
Ing. Martin Ledník:  Keď je živelná pohroma, oslovíš štát. Minulý rok sme dávali do rezervného 
fondu 13 000 eur, tento rok dávame do rezervného fondu 32 000 eur. 
 
Mgr. Lukáš Láni:  trvá na 6 mesiacoch 
 
JUDr. K. Gombárová:  Navrhuje 3 mesiace, na účte netreba zhromažďovať príliš veľa peňazí, pri 
živelných pohromách pomáha štát. 
 
Ivan Kahanec:  Odnesie Ti most, náklady platíš postupne, platíš zálohu, medzitým to riešiš s inými 
inštitúciami, ktoré postupne poukazujú peniaze. Nikdy neplatíš celú sumu na začiatku v jeden deň. 
 
Ing. Martin Ledník:  Podľa pána Osuského (ekonóm) je nerozumné držať veľa peňazí na rezervnom 
fonde a zároveň si požičiavať. 
 
Ing. Martin Ledník:  Požiadal o určenie sumy rezervného fondu, pod ktorú sa nemá ísť 
 
Mgr. Láni:   Nechce pevnú sumu, aby sa nemusela meniť každý rok. Treba kompromis medzi 3 až 6 
mesiacmi. 
 
Za 5 mesiacov sú:  Mgr. Láni, JUDr. K. Gombárová a PhDr. JUDr. Chadalík 
Za 4 mesiace je:  Ivan Kahanec 
 
Ing. Martin Ledník:  V dome smútku nefunguje chladiarenský box. Zosnulého privezú tesne pred 
obradom. Môžeme sa dohodnúť, že na budúci rok dáme do rozpočtu náklady na opravu 
chladiarenského boxu. 
 
Mgr. Lukáš Láni:  na základe rozpočtu obce na r. 2021 vypočítal, že nevyhnutné ročné výdavky obce, 
ktoré sa nedajú odložiť:  213 400 eur.  213 400 eur : 12 = cca 17 000 eur / mesiac x 5 mesiacov = 
85 000 eur = minimálna suma rezervného fondu na 5 mesiacov. 
 
JUDr. K. Gombárová:  Mali by sme prihliadať aj na mieru rizika. To, že príde veľká voda a utrhne 
všetky mosty, je nepravdepodobné.  
 
Ing. Martin Ledník:  V potoku končí aj voda z rín, ciest, čističiek, žúmp. 
 
JUDr. K. Gombárová:  najskôr sa malo riešiť číslo a až potom mesiace 
 
Mgr. L. Láni:  Práve to som nechcel, lebo keď najskôr uvidíš číslo, Ťa to ovplyvní. 
 
Ivan Kahanec:  Keď máš 85 000 eur na účte v rezervnom fonde a rozbité chodníky a tých 85 000 eur 
z rezervného fondu nevyužiješ... 
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Mgr. L. Láni:  Áno, aj takto sa na to dá pozerať. 
 
Ing. Martin Ledník:  Keby sa niečo stalo, najskôr sa obrátim na štát a až potom budem vec riešiť 
z financií obce. 
 
JUDr. K. Gombárová:  Keď sa tu zhodneme, že v rezervnom fonde má byť 85 000 eur a takto to 
odporučíme obecnému zastupiteľstvu, znamená to, že odporučíme obecnému zastupiteľstvu, aby 
z rezervného fondu nebolo na hasičskú zbrojnicu použité nič? 
 
Mgr. L. Láni:  Áno. 
 
JUDr. K. Gombárová:  To podľa mňa nie je správne.   
 
Ivan Kahanec:  Môžeme stanoviť nižší variant rezervného fondu, napríklad na 3 mesiace výdavkov 
a počítať s tým, že si na prípadné vyššie okamžité výdavky požičať v banke. To ale predpokladá, že 
obec bude mať vždy voľnú úverovú kapacitu, a teda FK odporúča obci v takom prípade stanoviť si 
limit na úverové zaťaženie napríklad 150 000 eur. 
 
Ing. Martin Ledník:  Po presunutí 32 000 eur – prebytku hospodárenia za r. 2020, bude v rezervnom 
fonde cca 72 000 eur, ak sa rozhodneme celý prebytok hospodárenia vložiť do rezervného fondu, čo 
nemusíme. 
 
 
Uznesenie FK č. 2/2021 z 27.05.2021 
 
Komisia pre financie a rozpočet schvaľuje odporučenie pre obecné zastupiteľstvo, že výška 
rezervného fondu musí byť najmenej na pokrytie 5 mesiacov nevyhnutných výdavkov obce pri 
maximálnom úverovom limite alebo vo výške 3 mesiacov nevyhnutných výdavkov obce pri 
úverovom zaťažení, ktoré umožňuje čerpanie úveru na pokrytie ďalších 3 mesiacov 
nevyhnutných výdavkov.  

Príklad pre r. 2021: Odporúčaná výška rezervného fondu je 89 900 EUR; pre prípad, že úverové 
zaťaženie bude maximálne, teda 60 % z bežných ročných príjmov, maximálny úverový limit je 
približne 260 000 EUR.  

Alebo výška rezervného fondu bude minimálne 53 300 EUR pre prípad, že úverové zaťaženie bude 
na úrovni, kedy umožňuje čerpanie úveru vo výške ďalších minimálne 53 300 EUR, teda úverové 
zaťaženie by bolo najviac 206 700 EUR.  

Takto bude obec schopná pokryť úplný výpadok príjmov na 3 mesiace. Za predpokladu, že by príjmy 
vypadli ako v minulosti (v r. 2008/2009), bude táto suma (53 300 EUR) postačovať na 6 mesiacov 
nevyhnutných výdavkov obce. Pre prípad mimoriadnej udalosti, kde bude potrebné kryť mimoriadne 
vysoké náklady, bude obec stále schopná si požičať ďalšie finančné prostriedky. 
 
 ZA SCHVÁLENIE  uznesenia FK č. 2/2021:    4 

 Mgr. Lukáš Láni 
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 Ivan Kahanec 
 JUDr. Katarína Gombárová 
 PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík 

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

 
 

3) Nové dane (rozvoj, užívanie verejného priestranstva,...), ich predpoklady a možnosti 
kontroly  

 
Mgr. Lukáš Láni:  Najvyššia položka je miestny poplatok za rozvoj, ktorý bude na 5 – 10 rodinných 
domov ročne. Potrebujeme to skontrolovať, aby to neušlo. 
 
Ing. Martin Ledník:  Tam Ti nemá čo ujsť. 
 
JUDr. K. Gombárová:  Podkladom na vyrubenie miestneho poplatku za rozvoj je právoplatné 
stavebné povolenie. 
 
PhDr. JUDr. L. Chadalík:  Koľko je rozbehnutých stavebných konaní? 
 
Ing. M. Ledník:  Presne neviem, ale okolo päť. 
 
Mgr. Lukáš Láni:  Aby kontrolórka na to dohliadala. 
 
JUDr. K. Gombárová:  Procesné lehoty na vyrubenie miestneho poplatku sú upravené v zákone č. 
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. 
 
Ing. M. Ledník:  Už pri začatí stavebného konania ľudí upozorňujem, že je tu zavedený miestny 
poplatok za rozvoj. Jeden zo stavebníkov mi povedal, že vie, že je tu zavedený miestny poplatok za 
rozvoj. 
 
JUDr. K. Gombárová:  Obec má zo zákona povinnosť každoročne predkladať správu o vyrubovaní 
a výnose miestneho poplatku za rozvoj, vzor správy je v prílohe VZN o miestnom poplatku za rozvoj. 
 
JUDr. K. Gombárová:  Daň za ubytovanie. 
 
Bc. Zuzana Pallová:  Pani Fabianová ponúka ubytovanie pre robotníkov. 
 
JUDr. K. Gombárová:  Obec by ju mala vyzvať na prihlásenie sa na platenie dane.  
 
Mgr. L. Láni:  Navrhuje, aby to bolo hlavnej kontrolórke doplnené do jej činnosti, že má dozerať na 
platenie miestnej dane za ubytovanie. 
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Ing. Martin Ledník:   Problémom je parkovanie kamióna na začiatku obce. Na základe objektívnej 
zodpovednosti je potrebné zistiť majiteľa vozidla a postupovať v zmysle zákona. 
 
JUDr. Chadalík:  Daň za predajné automaty – na pumpe Oliva pribudol automat. Bolo to oznámené 
obci v zmysle VZN? 
 
Ing. M. Ledník:  Áno. 
 
Mgr. Láni:  Poplatok za rozkopávky? 
 
Ing. M. Ledník:  Áno, ohlasujú aj platia. 
 
Ing. M. Ledník:  Navrhuje predaj prebytočného starého traktora za sumu, kto dá viac, t. j. nedávať 
spodnú hranicu vzhľadom na v minulosti neúspešné verejné obchodné súťaže o predaji tohto traktora. 
 
 
Uznesenie FK č. 3/2021 z 27.05.2021 
 
Komisia pre financie a rozpočet odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Pernek predať starý 
traktor ZETOR ako prebytočný majetok obce, pričom vzhľadom na v minulosti neúspešné 
verejné obchodné súťaže, ktorých predmetom bol predaj predmetného traktora, komisia 
odporúča neurčovať minimálnu predajnú hodnotu traktora. Traktor by mal byť predaný 
tomu, kto zaň ponúkne obci vyššiu sumu. 
 
 ZA SCHVÁLENIE  uznesenia FK č. 3/2021:    4 

 Mgr. Lukáš Láni 
 Ivan Kahanec 
 JUDr. Katarína Gombárová 
 PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík 

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

 
 

4) Projekty podporené z dotačnej schémy BSK (sadbová výsadba, cyklochodník) 
 

 
PhDr. JUDr. L. Chadalík:  BSK poskytol obci na Náučný cyklochodník dotáciu vo výške 8 000 eur; 
spoluúčasť obce je 25 % z celkovej sumy, t. j. spoluúčasť obce je 2 700 eur, celkové náklady na 
Náučný cyklochodník sú 10 700 eur. Bol tu dopravný inžinier z DI MA, ktorý povedal, že s tým nemá 
problém. 
 
Ing. M. Ledník:  Dopravný inžinier povedal, že sa musí urobiť projekt dopravného značenia. 
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Bc. Zuzana Pallová:  Sadbová výsadba sa bude prejednávať na stavebnej komisii. Obci bola 
poskytnutá Dotácia z BSK vo výške 4 700 eur. Spoluúčať obce je 25 % (1 600 eur), celkové náklady 
sú cca 6 300 eur. 

 

5) Riešenie situácie rímsko-katolíckeho cintorína 
 

 
Ing. Martin Ledník:  Pošlem oficiálnu žiadosť o odpredaj celej farskej záhrady na Arcidiecézu, aj 
s našou predstavou o cene, s prihliadnutím na cenu, za ktorú cirkev predala pozemok za účelom 
cintorína v okrese Malacky. 
 

 

6) Navrhovaný projekt „Reprezentatívne vstupy do obce“ 
 

 
Projekt „Reprezentatívne vstupy do obce“ navrhuje Bc. Pallová a PhDr. JUDr. L. Chadalík 
 
Ing. Martin Ledník:  Ja by som sa nepúšťal tento rok do ďalších projektov, keďže máme Náučný 
chodník, Sadbovú výsadbu, chodníky. 
 
Členovia FK súhlasia s uvedeným vyjadrením starostu Ing. M. Ledníka. 

 

7) Námety a návrhy k zlepšeniu, zefektívneniu a zvýšeniu transparentnosti hospodárenia 
obce 

 
Členovia komisie sa zhodujú v tom, že je potrebné dbať o to, aby daňovníci a poplatníci platili aj nové 
miestne dane a miestny poplatok za rozvoj v zmysle nových VZN a že materiály obce bude starosta 
preposielať aj predsedom komisií. Predsedovia komisií rozpošlú materiály členom komisií. 
 
JUDr. K. Gombárová:  Navrhla, aby v pripravovanom Rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva 
bol určený časový limit 3 – 5 minút na prejavy na zasadnutí obecného zastupiteľstva a aby bol na 
tento účel zakúpený časovač, aby zasadnutie obecného zastupiteľstva malo pravidlá, aby bolo vecné 
a aby sa jeden človek mohol vyjadriť na OZ k tej istej veci najviac 2-krát, aby zasadnutie OZ netrvalo 
zbytočne dlho. 
 

 

8) Zber kuchynského odpadu od 1.7.2021 a obdržanie ponuky 
 

 
Ing. Martin Ledník:  Poslancom som poslal cenové ponuky na Zber kuchynského odpadu, bude jeden 
120 l kontajner. Boli doručené 3 cenové ponuky. Ja by som zmluvu uzatvoril s účinnosťou do konca 
roka.  
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Uznesenie FK č. 4/2021 z 27.05.2021 
 
Komisia pre financie a rozpočet odporúča starostovi obce Pernek uzatvoriť zmluvu na Zber 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu s predkladateľom pre obec najvýhodnejšej 
cenovej ponuky: EKOHEAT s. r. o., IČO: 46023909, Osadná 2, 831 03 Bratislava, na obdobie do 
31.12.2021. 
 
 ZA SCHVÁLENIE  uznesenia FK č. 4/2021:    4 

 Mgr. Lukáš Láni 
 Ivan Kahanec 
 JUDr. Katarína Gombárová 
 PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík 

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

 

9) HZ – aktuálne ponuky BOZP, ďalšie potreby, verejné obstarávania 
 
Mgr. L. Láni:  Je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k prípadnému porušeniu príslušnej legislatívy. 
 
PhDr. JUDr. L. Chadalík:  Stavebné povolenie je už právoplatné? 
 
Ing. M. Ledník:  Áno. 

 

10) Záverečný účet za r. 2020 
 
Členovia komisie sa dohodli, že si odkomunikujú Záverečný účet obce na Slacku a pripravia v tejto 
veci uznesenie pre obecné zastupiteľstvo. 
 
 
JUDr. Katarína Gombárová navrhla za predsedu komisie Ivana Kahanca, pretože rozumie financiám. 
 
Bc. Zuzana Pallová má záujem zúčastniť sa voľby, a preto Mgr. Lukáš Láni navrhol, aby sa voľba 
predsedu komisie odložila na ďalšie stretnutie finančnej komisie, ak OZ zvolí Bc. Zuzanu Pallovú do 
funkcie členky finančnej komisie. 

 

Zasadnutie komisie skončené 27.05.2021 o 22:48 hod. 
Prítomní: 

Titul, meno, priezvisko: Podpis: 
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Mgr. Lukáš Láni (člen / predseda komisie)  

Ivan Kahanec (člen komisie)  

JUDr. Katarína Gombárová (člen komisie, zapisovateľka)  

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík (člen komisie)  

Ing. Martin Ledník (starosta obce Pernek)  

Bc. Zuzana Pallová – hosť  

 


