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UZNESENIE  OZ  č.  32/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

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

na vedomie informáciu, že po vzdaní sa Ing. Moniky Belianskej mandátu poslankyne obecného 
zastupiteľstva bol obcou Pernek písomne oslovený ďalší náhradník na funkciu poslanca obecného 
zastupiteľstva - pán Roman Klíma. Pán Roman Klíma sa písomne vzdal mandátu poslanca listinou 
z 18.05.2021, doručenou obci Pernek dňa 02.06.2021, označenou ako „Vzdanie sa mandátu na poslanca 
Obecného zastupiteľstva v obci Pernek“. Obec Pernek následne písomne oslovila ďalšieho náhradníka 
na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, ktorým  je pán Ľuboš Vavrinčík.  

 
 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 32/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 32/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 
 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 32/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 32/2021:   0 
 

 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                     overovateľ 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  33/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

 
 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) konštatuje, 
že poslanec obecného zastupiteľstva pán Ľuboš Vavrinčík zložil a podpisom potvrdil zákonom 
ustanovený sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 33/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 33/2021 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 33/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 33/2021:   0 

 
 
 
 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 

 
 

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

Ing. Martin Ledník 
starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  34/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

 
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 12.07.2021 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: p. Gallová vyzvaná na sprístupnenie pozemku 
- Uznesenie OZ č. 82/20: Židovský cintorín - parcela je vytýčená, časť sa bude oplocovať 
- Uznesenie OZ č. 95/20: plní sa priebežne, časovo náročné 
- Uznesenie OZ č. 15/2021: oprava miestnej komunikácie by sa mala zrealizovať v letných 

mesiacoch 
- Uznesenie OZ č. 24/2021: obchodná verejná súťaž sa bude vyhodnocovať na dnešnom 

zasadnutí OZ 
- Uznesenie OZ č. 28/2021: p. Gallová vyzvaná na sprístupnenie pozemku 

 
 

 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 34/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 34/2021 hlasovali:   6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 
 
 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 34/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 34/2021:   0 
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Podpisy uznesenia OZ č. 34/2021 z 12.07.2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................                          .............................................................. 
                    Anton Gecler                                                                Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                     overovateľ 
 
 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  35/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

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

„Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2021, 
ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek č. 1/2020, č. 2/2020,  
č. 3/2020 a č. 2/2021“ (ďalej len „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 3/2021“). Vyhodnotenie 
pripomienok k návrhu VZN č. 3/2021 tvorí prílohu návrhu VZN č. 3/2021, o ktorom obecné 
zastupiteľstvo rokovalo na svojom zasadnutí dňa 12.07.2021 a je uložené na Obecnom úrade Pernek. 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 35/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 35/2021 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 35/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 35/2021:   0 

 
 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                  Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 

 

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

Ing. Martin Ledník 
starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  36/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek  

č. 3/2021, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek č. 1/2020, č. 2/2020, 
č. 3/2020 a č. 2/2021.   
 

 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 36/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 36/2021 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 36/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 36/2021:   0 

 
 

 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 

 

 

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

Ing. Martin Ledník 
starosta obce Pernek 



Obec Pernek,  
Pernek č. 48, 900 53 Pernek,                                                                            

IČO:  00 305 014, www.pernek.sk, e-mail: starosta@pernek.sk,  
tel. č. +421 34 778 42 46, +421 34 778 41 23 

 
 

7 
 

UZNESENIE  OZ  č.  37/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

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

„Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2021 
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Pernek“ (ďalej len „Vyhodnotenie pripomienok 
k návrhu VZN č. 4/2021“). Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 4/2021 tvorí prílohu návrhu 
VZN č. 4/2021, o ktorom obecné zastupiteľstvo rokovalo na svojom zasadnutí dňa 12.07.2021 a je 
uložené na Obecnom úrade Pernek. 
 

 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 37/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 37/2021 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 37/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 37/2021:   0 

 

 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                  Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 

 

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

Ing. Martin Ledník 
starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  38/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

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

všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva 
obce Pernek v znení pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2021 
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Pernek, ktorým sa vyhovelo a ktoré sú upravené v listine 
„Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2021 Rokovací 
poriadok Obecného zastupiteľstva obce Pernek“ uloženej na Obecnom úrade Pernek. 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 38/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 38/2021 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 38/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 38/2021:   0 

 

 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 

 

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

Ing. Martin Ledník 
starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  39/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) podľa § 29  
všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
obce Pernek schvaľuje predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek, a to  parcely  
KN-C č. 2508/3 (orná pôda), o výmere 301 m², ktorá sa nachádza v katastrálnom území Pernek (ďalej 
len „k. ú. Pernek“), obec Pernek, okres Malacky a je zapísaná na liste vlastníctva č. 509, vedenom 
Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom.                               

 
Obci Pernek bola doručená iba jedna cenová ponuka. Predkladateľom cenovej ponuky je Dalibor 

Jánoš, rod. Jánoš, nar. 18.01.1985, trvalý pobyt Pernek 18, 900 53 Pernek, ktorý ponúkol obci Pernek 
za odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti sumu 3.500,00 eur. 

 
Cenová ponuka bola predložená na základe Zámeru o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek, 

ktorého predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa nie je možný, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo 
uznesením OZ č. 24/2021 z 10.05.2021; zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek a na 
webovom sídle obce Pernek dňa 08.06.2021; zámer bol zvesený z úradnej tabule obce Pernek 
a stiahnutý z webového sídla obce Pernek dňa 24.06.2021. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj nehnuteľného majetku obce Pernek: parcely KN-C  

č. 2508/3 k. ú. Pernek (orná pôda), o výmere 301 m² v prospech žiadateľa – predkladateľa cenovej 
ponuky: Dalibor Jánoš, rod. Jánoš, nar. 18.01.1985, trvalý pobyt Pernek 18, 900 53 Pernek za 3.500,00 
eur. 

 
Na podmienky prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek, ktorý je predmetom 

tohto uznesenia, sa vzťahuje zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
obce Pernek. 

 
Prílohou tohto uznesenia je printscreen nehnuteľného majetku obce Pernek, ktorý je predmetom 

tohto uznesenia, podľa zámeru schváleného dňa 10.05.2021 uznesením OZ č. 24/2021. 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 39/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 7 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 39/2021 hlasovali:   7 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 39/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 39/2021:   0 
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Podpisy uznesenia OZ č. 39/2021 z 12.07.2021: 
 
 

 
 
 
 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 

 

 

 

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

Ing. Martin Ledník 
starosta obce Pernek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Pernek,  
Pernek č. 48, 900 53 Pernek,                                                                            

IČO:  00 305 014, www.pernek.sk, e-mail: starosta@pernek.sk,  
tel. č. +421 34 778 42 46, +421 34 778 41 23 

 
 

12 
 

UZNESENIE  OZ  č.  40/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

 
 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) prijíma  
na ďalšie konanie žiadosť o zámenu nehnuteľného majetku obce Pernek - časti parcely KN-E, parc. č. 
248 v k. ú. Pernek o výmere cca 48 m2 s nehnuteľným majetkom žiadateľov Petra Prokopa, rod. Prokop, 
Pernek 313, 900 53 Pernek a Anny Prokopovej, rod. Polákovej, Pernek 313, 900 53 Pernek, t. j. s časťou 
parcely KN-C parc. č. 149 v k. ú. Pernek o výmere cca 8 m2. 
  

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že pred schválením zámeny nehnuteľného majetku bude 
potrebné rokovať s vlastníkmi priľahlých nehnuteľností. 

 
Prílohou tohto uznesenia je katastrálna mapa nehnuteľného majetku obce Pernek a nehnuteľného 

majetku žiadateľov, ktorý je predmetom zámeny, zo žiadosti žiadateľov doručenej obci Pernek dňa 
19.05.2021 a zaevidovanej pod číslom doručenej pošty 412/21. 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 40/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 7 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 40/2021 hlasovali:   7 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 40/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 40/2021:   0 

 
 

 
 
 
 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 

 

 

 

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

Ing. Martin Ledník 
starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  41/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

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

žiadosti žiadateľa: Ing. Róbert Šimuna, nar. r. 1976, Pernek 393, 900 53 Pernek, doručenej obci Pernek 
dňa 20.05.2021 a zaevidovanej pod číslom doručenej pošty 422/2021, schvaľuje Zámer o predaji 
nehnuteľného majetku obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ďalej len „Zámer o predaji“), 
ktorého predmetom je pozemok o výmere cca 93 m² z parcely KN – C, parc. číslo 530/1 v katastrálnom 
území Pernek (ďalej len „predmetný pozemok“), druh pozemku: záhrada, za cenu 25 eur/m², upravenú 
v ustanovení § 7 ods. 1 písm. b) všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek  
č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek (ďalej len „VZN č. 3/2020“). 
Presná výmera pozemku bude známa po vyhotovení geometrického plánu na náklady žiadateľa. 
Predmetný pozemok je po celej dĺžke široký cca 2 m. 

 
Podľa § 5 písm. b) VZN č. 3/2020: „Dôvodom hodným osobitného zreteľa je pozemok  

vo vlastníctve obce Pernek o výmere väčšej ako 50 m2, nie však väčšej ako 100 m2, ktorý zároveň nie je 
širší viac ako 3 m, pre obec Pernek je nevyužiteľný a zároveň je priľahlý k nehnuteľnému majetku  
vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prejavila o tento pozemok záujem podaním 
písomnej žiadosti o odkúpenie tohto pozemku.“. 

 
Prílohou tohto uznesenia je katastrálna mapa zo žiadosti pána Ing. Róberta Šimuna o odkúpenie 

vyššie uvedeného pozemku. 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 41/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 7 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 41/2021 hlasovali:   7 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 41/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 41/2021:   0 

 
 

 
 
 
 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 

 

 

 

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

Ing. Martin Ledník 
starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  42/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

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

žiadosti žiadateľov: Martin Masarovič, nar. r. 1952, Pernek 167, 900 53 Pernek a Eva Karovičová,  
nar. r. 1948, rod. Masarovičová, Pernek 241, 900 53 Pernek (ďalej len „žiadatelia“), doručenej obci 
Pernek dňa 14.06.2021 a zaevidovanej pod číslom doručenej pošty 509/2021, schvaľuje Zámer 
o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ďalej len „Zámer o 
predaji“), ktorého predmetom je parcela KN-E, parc. č. 351/2 v katastrálnom území Pernek o výmere 
cca 43 m² (ďalej len „predmetný pozemok“), druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, za cenu 30 
eur/m², upravenú v ustanovení § 7 ods. 1 písm. c) všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 
3/2020 o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek (ďalej len „VZN č. 3/2020“). Presná 
výmera pozemku bude známa po vyhotovení geometrického plánu na náklady žiadateľa. 

 
Podľa § 5 písm. a) 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.“. 
 

Prílohou tohto uznesenia je katastrálna mapa zo žiadosti žiadateľov o odkúpenie vyššie 
uvedeného pozemku. 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 42/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 7 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 42/2021 hlasovali:   7 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 42/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 42/2021:   0 

 
 

 
 
 
 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 

 

 

 

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

Ing. Martin Ledník 
starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  43/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

 
 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) prijíma  
na ďalšie konanie žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Pernek: časť parcely KN-E, parc. 
č. 563 v k. ú. Pernek o výmere cca 180 m² žiadateľky: Eva Englišová, rod. Englišová, nar. r. 1950, trvalý 
pobyt Bratislava – Ružinov, adresa v Perneku: Pernek 144, 900 53 Pernek, doručenej obci Pernek dňa 
02.06.2021 a zaevidovanej pod číslom doručenej pošty 475/2021. 

 
Prílohou tohto uznesenia je katastrálna mapa zo žiadosti pani Ing. Evy Englišovej o odkúpenie 

vyššie uvedeného pozemku. 
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Obec Pernek,  
Pernek č. 48, 900 53 Pernek,                                                                            

IČO:  00 305 014, www.pernek.sk, e-mail: starosta@pernek.sk,  
tel. č. +421 34 778 42 46, +421 34 778 41 23 

 
 

22 
 

 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 43/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 7 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 43/2021 hlasovali:   7 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 43/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 43/2021:   0 

 
 

 
 
 
 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 

 

 

 

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

Ing. Martin Ledník 
starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  44/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

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

žiadosti žiadateľky: Anna Čermáková, nar. 1957, Pernek 51, 900 53 Pernek, doručenej obci Pernek dňa 
21.06.2021 a zaevidovanej pod číslom doručenej pošty 524/2021, schvaľuje Zámer o predaji 
nehnuteľného majetku obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ďalej len „Zámer o predaji“), 
ktorého predmetom je pozemok o výmere cca 32 m² z parcely KN – E, parc. číslo 517/1 v katastrálnom 
území Pernek (ďalej len „predmetný pozemok“), druh pozemku: ostatná plocha, za cenu 22 eur/m², 
upravenú v ustanovení § 7 ods. 1 písm. d) všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek  
č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek (ďalej len „VZN č. 3/2020“). 
Presná výmera pozemku bude známa po vyhotovení geometrického plánu na náklady žiadateľa. 

 
Podľa § 5 písm. a) 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.“. 

 
Prílohou tohto uznesenia je katastrálna mapa predmetného pozemku z aplikácie ZBGIS. 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 44/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 7 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 44/2021 hlasovali:   7 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 44/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 44/2021:   0 

 
 

 
 
 
 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 

 

 

 

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

Ing. Martin Ledník 
starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  45/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

Pernek Ing. Zuzany Zajičkovej, MBA, k Záverečnému účtu obce Pernek za rok 2020. 
 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 45/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 7 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 45/2021 hlasovali:   7 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 45/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 45/2021:   0 

 
 

 
 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 

 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  46/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek berie na vedomie Správu nezávislého audítora 

o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31.12.2020 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce 
Pernek, ktorú vypracoval nezávislý audítor: RVC Senica s.r.o, IČO: 36 259 560, M. Nešpora 925/8,  
905 01 Senica, licencia SKAU (Slovenská komora audítorov) č. 302. 

 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 46/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 7 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 46/2021 hlasovali:   7 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 46/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 46/2021:   0 

 
 

 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 

 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  47/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

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

obce Pernek a celoročné hospodárenie obce Pernek za rok 2020 bez výhrad.  
 
 
 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 47/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 7 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 47/2021 hlasovali:   7 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 47/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 47/2021:   0 

 
 

 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 

 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  48/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia  

za rok 2020 v sume 33 212,36 eur, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona  
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu obce Pernek. Suma 33 212,36 eur, 
ktorá predstavuje prebytok rozpočtového hospodárenia za r. 2020, sa týmto presúva do rezervného fondu 
obce Pernek, v ktorom sa po vykonaní tejto operácie nachádza suma spolu 72.762,04 eur. 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek berie na vedomie, že zostatok finančných operácií v sume 

0,00 eur bol v roku 2020 krytý prebytkom bežného rozpočtu. 
 

 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 48/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 7 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 48/2021 hlasovali:   7 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 48/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 48/2021:   0 
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Podpisy uznesenia OZ č. 48/2021 z 12.07.2021: 
 

 
 
 
 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 

 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  49/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje, že z rezervného fondu obce Pernek, v ktorom sa 

nachádza suma v celkovej výške 72.762,04 eur, sa na realizáciu projektu REKONŠTRUKCIA 
HASIČSKEJ ZBROJNICE PERNEK použije suma vo výške 35 000,00 eur. 

 
V prípade vyčerpania sumy 35 000,00 eur z rezervného fondu obce Pernek do 31.12.2021  

na realizáciu projektu REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE PERNEK, v rezervnom fonde 
obce Pernek k 31.12.2021 zostane suma 37.762,04 eur. 
 

 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 49/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 7 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 49/2021 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 49/2021 hlasovali:   0 
 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 49/2021:   1 
! Mgr. Lukáš Láni 

 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  50/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek na základe návrhu vtedajšej členky Komisie pre výstavbu, 

životné prostredie a dopravu zriadenej Obecným zastupiteľstvom obce Pernek Bc. Zuzany Pallovej 
schvaľuje prijatie pani Hany Zošťákovej, Pernek 138, 900 53 Pernek za členku Komisie pre výstavbu, 
životné prostredie a dopravu zriadenej Obecným zastupiteľstvom obce Pernek. 

 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 50/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 7 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 50/2021 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 50/2021 hlasovali:   0 
 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 50/2021:   1 
! Stanislav Valko 

 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  51/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek na základe návrhu člena Komisie pre financie a rozpočet 

zriadenej Obecným zastupiteľstvom obce Pernek Ivana Kahanca schvaľuje prijatie pána Mgr. Jozefa 
Smolinského, Pernek 402, 900 53 Pernek za člena Komisie pre financie a rozpočet zriadenej Obecným 
zastupiteľstvom obce Pernek. 

 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 51/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 7 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 51/2021 hlasovali:   7 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 51/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 51/2021:   0 

 
 

 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 

 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  52/2021  

neschválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek na základe návrhu poslanca a člena Komisie pre financie 

a rozpočet zriadenej Obecným zastupiteľstvom obce Pernek Mgr. Lukáša Lániho schvaľuje prijatie  
Mgr. Zuzany Pallovej, Pernek 65, 900 53 Pernek za člena Komisie pre financie a rozpočet zriadenej 
Obecným zastupiteľstvom obce Pernek. 

 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 52/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 7 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 52/2021 hlasovali:   3 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 52/2021 hlasoval:   1 
 Anton Gecler 
 
 

! ZDRŽALI  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 52/2021:   3 
! Ing. Miroslav Bokes 
! Ing. Vratko Piruš 
! Stanislav Valko 

 
 

Návrh uznesenia OZ č. 52/2021 nebol schválený, a preto ho starosta obce Pernek nepodpisuje. 
Overovatelia svojím podpisom iba osvedčujú, že poslanci Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

hlasovali o návrhu uznesenia OZ č. 52/2021 tak, ako je tu uvedené. 
 
 
 
..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 
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UZNESENIE  OZ  č.  53/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje Mgr. Lukáša Lániho za predsedu Komisie pre 

financie a rozpočet zriadenej Obecným zastupiteľstvom obce Pernek. 

 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 53/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 7 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 53/2021 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 53/2021 hlasovali:   0 
 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 53/2021:   1 
! Mgr. Lukáš Láni 

 
 

 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 

 

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

Ing. Martin Ledník 
starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  54/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na návrh Komisie pre financie a rozpočet zriadenej Obecným 

zastupiteľstvom obce Pernek, schvaľuje predaj prebytočného majetku obce – traktora ZETOR Z5611, 
rok výroby 1969, výrobné číslo 15514. Predaj sa uskutoční na základe obchodnej verejnej súťaže. 
Obecné zastupiteľstvo nestanovuje minimálnu kúpnu cenu. Kritériom na vyhodnotenie súťažných 
návrhov bude najvyššia ponúknutá cena. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie obchodnej 
verejnej súťaže sa uskutoční na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek. 
 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 54/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 7 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 54/2021 hlasovali:   7 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 54/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 54/2021:   0 

 
 

 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 

 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  55/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 12.07.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje opravu a doplnenie uznesenia OZ č. 36/2021 tak, 

že nové uznesenie je: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek  

č. 3/2021, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek č. 1/2020, č. 2/2020, 
č. 3/2020 a č. 2/2021 v znení pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 
3/2021, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek č. 1/2020, č. 2/2020, č. 
3/2020 a č. 2/2021, ktorým sa vyhovelo a ktoré sú upravené v listine „Vyhodnotenie pripomienok 
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2021, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne 
záväzné nariadenia obce Pernek č. 1/2020, č. 2/2020, č. 3/2020 a č. 2/2021“, uloženej na Obecnom úrade 
Pernek. 
 

 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 55/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2021 bolo pri hlasovaní o tomto uznesení 
prítomných 7 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 55/2021 hlasovali:   7 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 55/2021 hlasovali:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 55/2021:   0 

 

 
..............................................................                          .............................................................. 
                   Anton Gecler                                                                 Stanislav Valko 

             overovateľ                                                                      overovateľ 
 

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

starosta obce Pernek 



Obec Pernek,  
Pernek č. 48, 900 53 Pernek,                                                                            

IČO:  00 305 014, www.pernek.sk, e-mail: starosta@pernek.sk,  
tel. č. +421 34 778 42 46, +421 34 778 41 23 

 
 

37 
 

Príloha č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve obce Pernek 
 

                                                                                                               č. ....... / 21 1 

Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa2 

 
schválený3 uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

č. .... / 21 zo dňa 12.07.2021 
 
 

I. 
Všeobecné informácie 

 
Obec Pernek oznamuje, že dňa 20.05.2021 bola obci Pernek doručená žiadosť o odkúpenie 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek, vedeného Okresným úradom Malacky, katastrálnym 
odborom na liste vlastníctva č. 509. Ide o tento pozemok: 

• pozemok (register, číslo):  KN - C, parc. č. 530/1 katastrálne územie Pernek, 
• celková výmera pozemku podľa listu vlastníctva 1 936 m2, 
• predmetom žiadosti o odkúpenie pozemku4 je 93 m2, 
• druh pozemku Záhrada, 
• žiadateľ plánuje pozemok využívať na účel zelené plochy, chodník, iné 
• hodnota pozemku,5 ktorý je predmetom žiadosti o odkúpenie pozemku, schválená Obecným 

zastupiteľstvom obce Pernek: 25 eur/m2, čiže za celkovú požadovanú výmeru 2.325 eur, 
• účel, na ktorý má byť pozemok v prípade jeho predaja využívaný: zelené plochy, chodník, 

iné, 

                                                            
1 Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce sa v deň jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce a na internetovej 
stránke obce eviduje ako expedovaná pošta a v deň jeho zvesenia z úradnej tabule sa eviduje ako doručená pošta 
(§ 52 VZN č. 3/2020). 
2 Predmetom predaja nehnuteľného majetku obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa môže byť pozemok 
o výmere najviac 50 m2 (bez ohľadu na jeho šírku); resp. o výmere väčšej ako 50 m2, nie však väčšej ako 100 m2, 
ktorý nie je širší ako 3 m. Zároveň musí ísť o pozemok, ktorý je pre obec Pernek nevyužiteľný a ktorý je priľahlý 
k nehnuteľnému majetku žiadateľa (§ 5 VZN č. 3/2020). 
3 Schválenie zámeru o predaji nehnuteľného majetku obce nie je schválením predaja nehnuteľného majetku obce. 
Na schválenie zámeru o predaji nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa vyžaduje 
súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pernek, t. j. 5 zo 7 poslancov  
(§ 8 ods. 10 VZN č. 3/2020). 
4 Uvádza sa čo najpresnejšia predpokladaná výmera pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o odkúpenie 
nehnuteľného majetku obce [§ 4 ods. 2 písm. b) VZN č. 3/2020]. 
5 Minimálna hodnota nehnuteľného majetku obce pri predaji z dôvodu hodného osobitného zreteľa a možnosť jej 
zvýšenia obecným zastupiteľstvom až na 1,5 násobok je upravená v § 7 VZN č. 3/2020. 
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• žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce podal tento žiadateľ:6 Ing. Robert Šimuna, 
rod. Šimuna, rok narodenia 1976, trvalé bydlisko Pernek 393, 900 53 Pernek. 

 
Tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek a na internetovej stránke obce Pernek 

www.pernek.sk  dňa ................2021 na dobu 15 dní7. 

 
 

II. 
Poučenie o možnosti podať pripomienku 

 
Obec Pernek oznamuje, že k tomuto zámeru o predaji nehnuteľného majetku obce je možné 

podať pripomienku počas 10 – dňovej lehoty,8 ktorá začala plynúť odo dňa nasledujúceho po dni 
zverejnenia tohto zámeru. Posledným dňom na podanie pripomienky je ....................... 2021 .9      

V pripomienke možno uviesť najmä dôvody, pre ktoré by nehnuteľný majetok obce nemal byť 
prevedený na toho, kto požiadal o jeho odkúpenie, alebo pre ktoré by nemal byť prevedený  
vo výmere uvedenej v zámere. Pripomienku možno podať písomne Obecnému úradu Pernek, 900 53 
Pernek č. 48 (ďalej len „obecný úrad“), osobne na obecnom úrade, telefonicky: +421 34 778 41 23, 
alebo elektronicky (e-mailom) na: starosta@pernek.sk . 

Pripomienka musí byť odôvodnená a musí v nej byť uvedené, kto ju podáva.10  

Na oneskorene podanú pripomienku, anonymnú pripomienku alebo pripomienku, ktorá nie je 
odôvodnená, sa neprihliada.11 

 

III. 
Oprávnenie Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

neschváliť predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek sa môže rozhodnúť, že predaj nehnuteľného majetku obce 
neschvaľuje, najmä ak po vyvesení zámeru na úradnej tabuli vyjde najavo skutočnosť, ktorá neumožňuje 

                                                            
6 Ak je žiadateľom fyzická osoba, v zámere o predaji nehnuteľného majetku obce sa uvádza jej titul, 
meno, priezvisko, rodné priezvisko žiadateľa, rok narodenia (nie presný dátum narodenia) a adresa trvalého 
pobytu.  
Ak je žiadateľom právnická osoba, v zámere o predaji nehnuteľného majetku obce sa uvádza jej obchodné meno 
alebo názov, IČO, sídlo právnickej osoby a titul, meno a priezvisko členov jej štatutárneho orgánu. 
7 Zámer môže byť zverejnený aj na dlhšiu dobu; 15 dní je minimálna doba. Do dňa zverejnenia zámeru  
sa nezapočítava deň zverejnenia zámeru; prvý deň zverejnenia zámeru je až nasledujúci kalendárny deň  
(§ 8 ods. 11 VZN č. 3/2020). 
8 Ide o minimálnu lehotu na podanie pripomienok; čiže obec môže určiť aj dlhšiu lehotu na podanie pripomienok 
[§ 8 ods. 11 a § 9 písm. g) VZN č. 3/2020]. 
9 Ak posledný deň lehoty na podanie pripomienky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dňom 
lehoty na podanie pripomienky je najbližší nasledujúci pracovný deň. 
10 Ak pripomienku podáva fyzická osoba, uvedie titul, meno, priezvisko, rok narodenia, adresu trvalého pobytu 
a udelenie súhlasu obci so spracovaním týchto osobných údajov. Ak pripomienku podáva právnická osoba, 
uvedie svoje obchodné meno alebo názov, IČO, sídlo a údaj o tom, kto v mene právnickej osoby pripomienku 
podal [§ 8 ods. 12 VZN č. 3/2020]. 
11 § 8 ods. 12 posledná veta VZN č. 3/2020. 
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nehnuteľný majetok obce predať, alebo sa preukáže, že predaj nehnuteľného majetku obce by pre obec 
nebol výhodný.12 

 
IV. 

Povinná príloha k zámeru o predaji nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve obce Pernek 

 
Prílohou k tomuto zámeru je katastrálna mapa, ktorú k žiadosti o odkúpenie nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce Pernek priložil žiadateľ, ktorá v čase podania žiadosti obci Pernek nebola 
staršia ako jeden mesiac a na ktorej žiadateľ konkrétne vyznačil nehnuteľný majetok obce, ktorý má byť 
predmetom predaja.13 

 
 
 
 
Dátum zverejnenia tohto zámeru: .....................2021 
 

 

 

 

                                                                                    
                                                                                                  Ing. Martin Ledník 

                                                                                                           starosta obce Pernek 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tento zámer bol zvesený z úradnej tabule obce Pernek dňa .................... pod číslom doručenej 

pošty ..................................... . V rovnaký deň bol stiahnutý z internetovej stránky obce Pernek 

www.pernek.sk .14 

                                                            
12 § 9 písm. i) VZN č. 3/2020. 
13 § 4 ods. 2 písm. b) a § 9 písm. c) VZN č. 3/2020. 
14 § 52 VZN č. 3/2020. 



Obec Pernek,  
Pernek č. 48, 900 53 Pernek,                                                                            

IČO:  00 305 014, www.pernek.sk, e-mail: starosta@pernek.sk,  
tel. č. +421 34 778 42 46, +421 34 778 41 23 

 
 

40 
 

 



Obec Pernek,  
Pernek č. 48, 900 53 Pernek,                                                                            

IČO:  00 305 014, www.pernek.sk, e-mail: starosta@pernek.sk,  
tel. č. +421 34 778 42 46, +421 34 778 41 23 

 
 

41 
 

Príloha č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve obce Pernek 
 

                                                                                                               č. ....... / 21 15 
 

Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa16 

 
schválený17 uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

č. .... / 21 zo dňa 12.07.2021 
 
 

I. 
Všeobecné informácie 

 
Obec Pernek oznamuje, že dňa 14.06.2021 bola obci Pernek doručená žiadosť o odkúpenie 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek, vedeného Okresným úradom Malacky, katastrálnym 
odborom na liste vlastníctva č. 509. Ide o tento pozemok: 

• pozemok (register, číslo):  KN - E, parc. č. 351/2 katastrálne územie Pernek, 
• celková výmera pozemku podľa listu vlastníctva 43 m2, 
• predmetom žiadosti o odkúpenie pozemku18 je 43 m2, 
• druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
• žiadateľ plánuje pozemok využívať na účel dodatočné vysporiadanie pozemku pod časťou 

rodinného domu 
• hodnota pozemku,19 ktorý je predmetom žiadosti o odkúpenie pozemku, schválená Obecným 

zastupiteľstvom obce Pernek: 30 eur/m2, čiže za celkovú požadovanú výmeru 1.290 eur, 

                                                            
15 Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce sa v deň jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce a na internetovej 
stránke obce eviduje ako expedovaná pošta a v deň jeho zvesenia z úradnej tabule sa eviduje ako doručená pošta 
(§ 52 VZN č. 3/2020). 
16 Predmetom predaja nehnuteľného majetku obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa môže byť 
pozemok o výmere najviac 50 m2 (bez ohľadu na jeho šírku); resp. o výmere väčšej ako 50 m2, nie však väčšej 
ako 100 m2, ktorý nie je širší ako 3 m. Zároveň musí ísť o pozemok, ktorý je pre obec Pernek nevyužiteľný 
a ktorý je priľahlý k nehnuteľnému majetku žiadateľa (§ 5 VZN č. 3/2020). 
17 Schválenie zámeru o predaji nehnuteľného majetku obce nie je schválením predaja nehnuteľného majetku obce. 
Na schválenie zámeru o predaji nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa vyžaduje 
súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pernek, t. j. 5 zo 7 poslancov  
(§ 8 ods. 10 VZN č. 3/2020). 
18 Uvádza sa čo najpresnejšia predpokladaná výmera pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o odkúpenie 
nehnuteľného majetku obce [§ 4 ods. 2 písm. b) VZN č. 3/2020]. 
19 Minimálna hodnota nehnuteľného majetku obce pri predaji z dôvodu hodného osobitného zreteľa a možnosť jej 
zvýšenia obecným zastupiteľstvom až na 1,5 násobok je upravená v § 7 VZN č. 3/2020. 
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• účel, na ktorý má byť pozemok v prípade jeho predaja využívaný: dodatočné vysporiadanie 
pozemku, na ktorom je postavená časť rodinného domu 

• žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce podali títo žiadatelia:20 Martin Masarovič, 
rod. Masarovič, rok narodenia 1952, trvalé bydlisko Pernek 167, 900 53 Pernek a Eva 
Karovičova, rod. Masarovičová, rok narodenia 1948, trvalé bydlisko Pernek 241, 900 53 
Pernek. 

 
Tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek a na internetovej stránke obce Pernek 

www.pernek.sk  dňa ................2021 na dobu 15 dní21. 

 
 

II. 
Poučenie o možnosti podať pripomienku 

 
Obec Pernek oznamuje, že k tomuto zámeru o predaji nehnuteľného majetku obce je možné 

podať pripomienku počas 10 – dňovej lehoty,22 ktorá začala plynúť odo dňa nasledujúceho po dni 
zverejnenia tohto zámeru. Posledným dňom na podanie pripomienky je ....................... 2021 .23      

V pripomienke možno uviesť najmä dôvody, pre ktoré by nehnuteľný majetok obce nemal byť 
prevedený na toho, kto požiadal o jeho odkúpenie, alebo pre ktoré by nemal byť prevedený  
vo výmere uvedenej v zámere. Pripomienku možno podať písomne Obecnému úradu Pernek, 900 53 
Pernek č. 48 (ďalej len „obecný úrad“), osobne na obecnom úrade, telefonicky: +421 34 778 41 23, 
alebo elektronicky (e-mailom) na: starosta@pernek.sk . 

Pripomienka musí byť odôvodnená a musí v nej byť uvedené, kto ju podáva.24  

Na oneskorene podanú pripomienku, anonymnú pripomienku alebo pripomienku, ktorá nie je 
odôvodnená, sa neprihliada.25 

 

 

 

                                                            
20 Ak je žiadateľom fyzická osoba, v zámere o predaji nehnuteľného majetku obce sa uvádza jej titul, 
meno, priezvisko, rodné priezvisko žiadateľa, rok narodenia (nie presný dátum narodenia) a adresa trvalého 
pobytu.  
Ak je žiadateľom právnická osoba, v zámere o predaji nehnuteľného majetku obce sa uvádza jej obchodné meno 
alebo názov, IČO, sídlo právnickej osoby a titul, meno a priezvisko členov jej štatutárneho orgánu. 
21 Zámer môže byť zverejnený aj na dlhšiu dobu; 15 dní je minimálna doba. Do dňa zverejnenia zámeru  
sa nezapočítava deň zverejnenia zámeru; prvý deň zverejnenia zámeru je až nasledujúci kalendárny deň  
(§ 8 ods. 11 VZN č. 3/2020). 
22 Ide o minimálnu lehotu na podanie pripomienok; čiže obec môže určiť aj dlhšiu lehotu na podanie pripomienok 
[§ 8 ods. 11 a § 9 písm. g) VZN č. 3/2020]. 
23 Ak posledný deň lehoty na podanie pripomienky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dňom 
lehoty na podanie pripomienky je najbližší nasledujúci pracovný deň. 
24 Ak pripomienku podáva fyzická osoba, uvedie titul, meno, priezvisko, rok narodenia, adresu trvalého pobytu 
a udelenie súhlasu obci so spracovaním týchto osobných údajov. Ak pripomienku podáva právnická osoba, 
uvedie svoje obchodné meno alebo názov, IČO, sídlo a údaj o tom, kto v mene právnickej osoby pripomienku 
podal [§ 8 ods. 12 VZN č. 3/2020]. 
25 § 8 ods. 12 posledná veta VZN č. 3/2020. 
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III. 
Oprávnenie Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

neschváliť predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek sa môže rozhodnúť, že predaj nehnuteľného majetku obce 
neschvaľuje, najmä ak po vyvesení zámeru na úradnej tabuli vyjde najavo skutočnosť, ktorá neumožňuje 
nehnuteľný majetok obce predať, alebo sa preukáže, že predaj nehnuteľného majetku obce by pre obec 
nebol výhodný.26 

 
IV. 

Povinná príloha k zámeru o predaji nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve obce Pernek 

 
Prílohou k tomuto zámeru je katastrálna mapa, ktorú k žiadosti o odkúpenie nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce Pernek priložil žiadateľ, ktorá v čase podania žiadosti obci Pernek nebola 
staršia ako jeden mesiac a na ktorej žiadateľ konkrétne vyznačil nehnuteľný majetok obce, ktorý má byť 
predmetom predaja.27 

 
 
 
 
Dátum zverejnenia tohto zámeru: .....................2021 
 

 

 

 

                                                                                    
                                                                                                  Ing. Martin Ledník 

                                                                                                            starosta obce Pernek 

 

 

 

Tento zámer bol zvesený z úradnej tabule obce Pernek dňa .................... pod číslom doručenej 

pošty ..................................... . V rovnaký deň bol stiahnutý z internetovej stránky obce Pernek 

www.pernek.sk .28 

                                                            
26 § 9 písm. i) VZN č. 3/2020. 
27 § 4 ods. 2 písm. b) a § 9 písm. c) VZN č. 3/2020. 
28 § 52 VZN č. 3/2020. 
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Príloha č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve obce Pernek 
 

                                                                                                               č. ....... / 21 29 
 

Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa30 

 
schválený31 uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

č. .... / 21 zo dňa 12.07.2021 
 
 

I. 
Všeobecné informácie 

 
Obec Pernek oznamuje, že dňa 21.06.2021 bola obci Pernek doručená žiadosť o odkúpenie 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek, vedeného Okresným úradom Malacky, katastrálnym 
odborom na liste vlastníctva č. 509. Ide o tento pozemok: 

• pozemok (register, číslo):  KN - E, parc. č. 517/1 katastrálne územie Pernek, 
• celková výmera pozemku podľa listu vlastníctva 12 797 m2, 
• predmetom žiadosti o odkúpenie pozemku32 je 32 m2, 
• druh pozemku ostatná plocha, 
• žiadateľ plánuje pozemok využívať na účel parkovanie vozidla, skrášlenie pozemku 
• hodnota pozemku,33 ktorý je predmetom žiadosti o odkúpenie pozemku, schválená Obecným 

zastupiteľstvom obce Pernek: 22 eur/m2, čiže za celkovú požadovanú výmeru 704 eur, 

                                                            
29 Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce sa v deň jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce a na internetovej 
stránke obce eviduje ako expedovaná pošta a v deň jeho zvesenia z úradnej tabule sa eviduje ako doručená pošta 
(§ 52 VZN č. 3/2020). 
30 Predmetom predaja nehnuteľného majetku obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa môže byť 
pozemok o výmere najviac 50 m2 (bez ohľadu na jeho šírku); resp. o výmere väčšej ako 50 m2, nie však väčšej 
ako 100 m2, ktorý nie je širší ako 3 m. Zároveň musí ísť o pozemok, ktorý je pre obec Pernek nevyužiteľný 
a ktorý je priľahlý k nehnuteľnému majetku žiadateľa (§ 5 VZN č. 3/2020). 
31 Schválenie zámeru o predaji nehnuteľného majetku obce nie je schválením predaja nehnuteľného majetku obce. 
Na schválenie zámeru o predaji nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa vyžaduje 
súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pernek, t. j. 5 zo 7 poslancov  
(§ 8 ods. 10 VZN č. 3/2020). 
32 Uvádza sa čo najpresnejšia predpokladaná výmera pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o odkúpenie 
nehnuteľného majetku obce [§ 4 ods. 2 písm. b) VZN č. 3/2020]. 
33 Minimálna hodnota nehnuteľného majetku obce pri predaji z dôvodu hodného osobitného zreteľa a možnosť jej 
zvýšenia obecným zastupiteľstvom až na 1,5 násobok je upravená v § 7 VZN č. 3/2020. 
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• účel, na ktorý má byť pozemok v prípade jeho predaja využívaný: parkovanie vozidla, 
skrášlenie pozemku, 

• žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce podal tento žiadateľ:34 Anna Čermáková, 
rod. Čermáková, rok narodenia 1957, trvalé bydlisko Pernek 51, 900 53 Pernek. 

 
Tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek a na internetovej stránke obce Pernek 

www.pernek.sk  dňa ................2021 na dobu 15 dní35. 

 
 

II. 
Poučenie o možnosti podať pripomienku 

 
Obec Pernek oznamuje, že k tomuto zámeru o predaji nehnuteľného majetku obce je možné 

podať pripomienku počas 10 – dňovej lehoty,36 ktorá začala plynúť odo dňa nasledujúceho po dni 
zverejnenia tohto zámeru. Posledným dňom na podanie pripomienky je ....................... 2021 .37      

V pripomienke možno uviesť najmä dôvody, pre ktoré by nehnuteľný majetok obce nemal byť 
prevedený na toho, kto požiadal o jeho odkúpenie, alebo pre ktoré by nemal byť prevedený  
vo výmere uvedenej v zámere. Pripomienku možno podať písomne Obecnému úradu Pernek, 900 53 
Pernek č. 48 (ďalej len „obecný úrad“), osobne na obecnom úrade, telefonicky: +421 34 778 41 23, 
alebo elektronicky (e-mailom) na: starosta@pernek.sk . 

Pripomienka musí byť odôvodnená a musí v nej byť uvedené, kto ju podáva.38  

Na oneskorene podanú pripomienku, anonymnú pripomienku alebo pripomienku, ktorá nie je 
odôvodnená, sa neprihliada.39 

 

III. 
Oprávnenie Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

neschváliť predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek 
 

                                                            
34 Ak je žiadateľom fyzická osoba, v zámere o predaji nehnuteľného majetku obce sa uvádza jej titul, 
meno, priezvisko, rodné priezvisko žiadateľa, rok narodenia (nie presný dátum narodenia) a adresa trvalého 
pobytu.  
Ak je žiadateľom právnická osoba, v zámere o predaji nehnuteľného majetku obce sa uvádza jej obchodné meno 
alebo názov, IČO, sídlo právnickej osoby a titul, meno a priezvisko členov jej štatutárneho orgánu. 
35 Zámer môže byť zverejnený aj na dlhšiu dobu; 15 dní je minimálna doba. Do dňa zverejnenia zámeru  
sa nezapočítava deň zverejnenia zámeru; prvý deň zverejnenia zámeru je až nasledujúci kalendárny deň  
(§ 8 ods. 11 VZN č. 3/2020). 
36 Ide o minimálnu lehotu na podanie pripomienok; čiže obec môže určiť aj dlhšiu lehotu na podanie pripomienok 
[§ 8 ods. 11 a § 9 písm. g) VZN č. 3/2020]. 
37 Ak posledný deň lehoty na podanie pripomienky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dňom 
lehoty na podanie pripomienky je najbližší nasledujúci pracovný deň. 
38 Ak pripomienku podáva fyzická osoba, uvedie titul, meno, priezvisko, rok narodenia, adresu trvalého pobytu 
a udelenie súhlasu obci so spracovaním týchto osobných údajov. Ak pripomienku podáva právnická osoba, 
uvedie svoje obchodné meno alebo názov, IČO, sídlo a údaj o tom, kto v mene právnickej osoby pripomienku 
podal [§ 8 ods. 12 VZN č. 3/2020]. 
39 § 8 ods. 12 posledná veta VZN č. 3/2020. 
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Obecné zastupiteľstvo obce Pernek sa môže rozhodnúť, že predaj nehnuteľného majetku obce 
neschvaľuje, najmä ak po vyvesení zámeru na úradnej tabuli vyjde najavo skutočnosť, ktorá neumožňuje 
nehnuteľný majetok obce predať, alebo sa preukáže, že predaj nehnuteľného majetku obce by pre obec 
nebol výhodný.40 

 
IV. 

Povinná príloha k zámeru o predaji nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve obce Pernek 

 
Prílohou k tomuto zámeru je katastrálna mapa, ktorú k žiadosti o odkúpenie nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce Pernek priložil žiadateľ, ktorá v čase podania žiadosti obci Pernek nebola 
staršia ako jeden mesiac a na ktorej žiadateľ konkrétne vyznačil nehnuteľný majetok obce, ktorý má byť 
predmetom predaja.41 

 
 
 
 
Dátum zverejnenia tohto zámeru: .....................2021 
 

 

 

 

                                                                                    
                                                                                                  Ing. Martin Ledník 

                                                                                                            starosta obce Pernek 

 

 

 

 

 

 

Tento zámer bol zvesený z úradnej tabule obce Pernek dňa .................... pod číslom doručenej 

pošty ..................................... . V rovnaký deň bol stiahnutý z internetovej stránky obce Pernek 

www.pernek.sk .42 

                                                            
40 § 9 písm. i) VZN č. 3/2020. 
41 § 4 ods. 2 písm. b) a § 9 písm. c) VZN č. 3/2020. 
42 § 52 VZN č. 3/2020. 
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