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Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)1 v spojení s § 9 ods. 1 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov2; a na základe § 6 ods. 2 zákona 
o obecnom zriadení3 v spojení s § 81 ods. 8 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov4, vydáva toto 
 

 
 
 

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 
 
 
 
 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 1/2020 o nájme nebytových priestorov  
vo vlastníctve obce Pernek  

sa dopĺňa takto: 
 
 

 
1 § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom 
zriadení“) upravuje právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy: 
„Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou 
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas 
Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.“. 

2 Ustanovenie § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov upravuje povinnosť 
obecného zastupiteľstva určiť Zásady hospodárenia s majetkom obce. 

3 § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení upravuje právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach 
štátnej správy prenesenej na obec: „Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie 
len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou 
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené 
spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.“. 

4 § 81 ods. 8 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov: „Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom 
od prevádzkovateľa kuchyne.“. 
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1. Do všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2020 o nájme nebytových priestorov  
vo vlastníctve obce Pernek sa medzi § 17 a § 18 dopĺňa § 17a, ktorý znie: 

 
 

„§ 17a 
Platenie zábezpeky za jednorazové využitie priestorov Kultúrneho domu 

 

Usporiadateľ, bez ohľadu na to, či má v obci Pernek trvalý pobyt alebo sídlo, je povinný zaplatiť obci 
Pernek za jednorazové využitie priestorov Kultúrneho domu aj zábezpeku vo výške 200 eur. 
Zábezpeku obec vráti usporiadateľovi po tom, ako usporiadateľ odovzdá obci Pernek nepoškodené 
priestory a zariadenie Kultúrneho domu. V prípade poškodenia priestorov alebo zariadenia Kultúrneho 
domu sa zábezpeka alebo jej časť použije na opravu poškodených priestorov alebo zariadenia 
Kultúrneho domu.“ 

 
 

 

Čl. II 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi  

v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek  
č. 11/2020  

sa mení a dopĺňa takto: 
 
 

1. Do ustanovenia § 3 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 2/2020 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré má názov: „Zodpovednosť  
za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi“, sa dopĺňa odsek 12, 
ktorý znie: 
 
„O výmenu zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad s určitým objemom za zbernú 
nádobu na zmesový komunálny odpad s iným objemom5 je potrebné požiadať obec Pernek osobne,  
e-mailom, telefonicky alebo písomne najneskôr do 30. novembra príslušného kalendárneho 
roka. Na základe žiadosti podľa predchádzajúcej vety obec Pernek zabezpečí výmenu zbernej 
nádoby na zmesový komunálny odpad za zbernú nádobu s iným objemom k 1. januáru 
nasledujúceho kalendárneho roka. Zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad nemožno 
vymeniť za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad s iným objemom počas príslušného 
kalendárneho roka, ale vždy iba k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.“  
 
 

2. Zo všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi sa vypúšťa doterajšie znenie ustanovenia § 10.6 

 
5 t. j. o výmenu 120 l zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad za 240 l zbernú nádobu a naopak. 

6 Doterajšie znenie ustanovenia § 10 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 2/2020 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré bolo účinné do 31.12.2020 a ktoré sa vypúšťa: 
„Na základe § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 a § 81 ods. 21 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. obec Pernek nezabezpečuje 
vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z dôvodu, že najmenej 50 % 
obyvateľov obce Pernek kompostuje vlastný odpad.“. 
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3. Z čl. II všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 11/2020, ktorým sa menia a dopĺňajú 
všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek č. 4/2019 a č. 2/2020, sa vypúšťa bod č. 4.7 

 
4. Do všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi sa dopĺňa nové ustanovenie § 10, ktoré znie: 
 

 
§ 10 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom8 
 

(1) V obci Pernek sa zavádza zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. 
 

(2) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa zhromažďuje do 120 litrovej zbernej nádoby hnedej 
farby s nápisom „Zber kuchynského odpadu“, ktorá je umiestnená pri pohostinstve „U Zaíčka“ 
oproti Obecnému úradu Pernek. 

 
(3) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (ďalej len „kuchynský odpad“) sa vhadzuje do zbernej 

nádoby podľa odseku 2 bez obalu alebo v kompostovateľných vreciach. 
 
(4) Vývoz kuchynského odpadu sa vykonáva jedenkrát za týždeň. 

 
(5) Ak 120 litrová zberná nádoba na zber kuchynského odpadu nebude postačovať, obec Pernek 

zabezpečí umiestnenie ďalších zberných nádob na zber kuchynského odpadu a obyvateľov obce 
Pernek o tom upovedomí vyhlásením v miestnom rozhlase alebo na svojom webovom sídle, alebo 
iným vhodným spôsobom. 

 
(6) V prípade potreby môže obec Pernek na účel zberu kuchynského odpadu zabezpečiť  

pre domácnosti vhodné nádoby alebo kompostovateľné vrecia na zhromažďovanie kuchynského 
odpadu pred jeho vynesením do 120 litrovej zbernej nádoby podľa odseku 2. 

 
(7) Do zbernej nádoby na zber kuchynského odpadu patria 

a) šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky, 
b) nespotrebované ovocie a zelenina, 
c) kávové a čajové zvyšky, 
d) vaječné škrupiny, 
e) starý chlieb a pečivo, 
f) zvyšky jedla, pokrmov a polievok – bez obalov, 
g) zvyšky potravín ako mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia – bez obalov, 
h) potraviny po uplynutí záručnej doby alebo inak znehodnotené – bez obalov a 
i) použité papierové utierky a vreckovky. 

 
 

 
7 Čl. II bod 4. VZN č. 11/2020, účinný od 01.01.2021, ktorý sa vypúšťa, znie: „V ustanovení § 10 sa text: 
„najmenej 50 % obyvateľov obce Pernek“ nahrádza textom: „100 % domácností“.“ 

8 § 81 ods. 21 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov: „Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu  
pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100 % domácností 
kompostuje vlastný odpad.“. 
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(8) Do zbernej nádoby na zber kuchynského odpadu nepatria 
a) triedené zložky komunálneho odpadu, 
b) použitý jedlý olej a tuky v domácnosti, 
c) zelený odpad zo záhrady, 
d) zvieracie kosti, 
e) exkrementy zvierat, 
f) cigaretové ohorky a 
g) nebezpečný odpad. 

 
 

 
Čl. III 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve obce Pernek   

sa dopĺňa takto: 
 

 
1. Do § 19 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku 

vo vlastníctve obce Pernek, ktorý má názov: „Minimálna hodnota nehnuteľného majetku obce 
Pernek, ktorého predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa nie je možný“, sa dopĺňa odsek 4 
a odsek 5, ktoré znejú: 
 
(4)      „Ak podľa znaleckého posudku minimálna hodnota nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

obce Pernek nedosahuje ani 20 eur/m2, na určenie minimálnej hodnoty nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve obce Pernek sa použije sadzba 20 eur/m2. Tým nie je dotknuté 
oprávnenie obecného zastupiteľstva zvýšiť minimálnu hodnotu nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve obce Pernek, určenú podľa predchádzajúcej vety, najviac na 1,5 – násobok  
za podmienok ustanovených v § 19 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek  
č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek.9 

 
9 Ide o zrovnoprávnenie nadobúdateľov nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek, ktorého predaj 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa nie je možný, s nadobúdateľmi nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 
Pernek, ktorí nadobúdajú nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Ak teda podľa znaleckého posudku hodnota pozemku vo vlastníctve obce Pernek, ktorého predaj z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa nie je možný, nebude dosahovať 20 eur/m2 [t. j. najnižšiu sadzbu pri predaji 
nehnuteľného majetku (pozemku) vo vlastníctve obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa - § 7 ods. 1 
písm. a) VZN č. 3/2020], obecné zastupiteľstvo bude povinné zvýšiť hodnotu nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve obce Pernek, uvedenú v znaleckom posudku, na 20 eur/m2.  

Takto povinne zvýšenú hodnotu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek bude môcť obecné 
zastupiteľstvo ešte zvýšiť, a to najviac na 1,5 – násobok [napr. 20 eur/m2 x 1,2 alebo 20 eur/m2 x 1,4 alebo  
20 eur/m2 x 1,5 a pod.], ak budú splnené podmienky ustanovené v § 19 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia 
obce Pernek (VZN) č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek (napr. ak výmera 
pozemku vo vlastníctve obce Pernek prevyšuje 150 m2 alebo ak má byť pozemok využívaný na podnikanie a pod). 

Zvýšenie minimálnej hodnoty nehnuteľného majetku obce Pernek, ktorý podľa znaleckého posudku nedosahuje 
ani 20 eur/m2, na sumu 20 eur/m2, bude povinnosťou obecného zastupiteľstva. 

Táto povinnosť vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, podľa ktorého: „Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech 
rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.“. 
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(5)      „Ak podľa znaleckého posudku minimálna hodnota nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
obce Pernek dosahuje sumu 20 eur/m2 alebo prevyšuje sumu 20 eur/m2, na určenie 
minimálnej hodnoty nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek sa použije suma 
uvedená v znaleckom posudku alebo vyplývajúca zo znaleckého posudku. Tým nie je 
dotknuté oprávnenie obecného zastupiteľstva zvýšiť minimálnu hodnotu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve obce Pernek, uvedenú v znaleckom posudku, najviac na 1,5 – násobok 
za podmienok ustanovených v § 19 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek  
č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek.“. 

 
 

2. Do § 36 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve obce Pernek, ktorý má názov: „Minimálna hodnota nehnuteľného majetku obce, ktorý 
je predmetom obchodnej verejnej súťaže“, sa dopĺňa odsek 6 a odsek 7, ktoré znejú: 
 
(6)      „Ak podľa znaleckého posudku minimálna hodnota nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

obce Pernek nedosahuje ani 20 eur/m2, na určenie minimálnej hodnoty nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve obce Pernek sa použije sadzba 20 eur/m2. Tým nie je dotknuté 
oprávnenie obecného zastupiteľstva zvýšiť minimálnu hodnotu nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve obce Pernek, určenú podľa predchádzajúcej vety, najviac na 1,5 – násobok  
za podmienok ustanovených v § 19 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek  
č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek.“.10 

 
(7)      „Ak podľa znaleckého posudku minimálna hodnota nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

obce Pernek dosahuje sumu 20 eur/m2 alebo prevyšuje sumu 20 eur/m2, na určenie 
minimálnej hodnoty nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek sa použije suma 
uvedená v znaleckom posudku alebo vyplývajúca zo znaleckého posudku. Tým nie je 
dotknuté oprávnenie obecného zastupiteľstva zvýšiť minimálnu hodnotu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve obce Pernek, uvedenú v znaleckom posudku, najviac na 1,5 – násobok 
za podmienok ustanovených v § 19 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek  
č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek.“. 

 

 

Následné ďalšie zvýšenie najviac na 1,5 násobok (napr. 20 x 1,2 alebo 20 x 1,5 a pod.) bude možnosťou,  
nie povinnosťou obecného zastupiteľstva. 

Príklad č. 1:  Znaleckým posudkom bola stanovená hodnota nehnuteľného majetku (pozemku) vo vlastníctve obce 
Pernek na 7,50 eur/m2. Keďže táto hodnota nedosahuje ani 20 eur/m2, obecné zastupiteľstvo v zmysle 
novelizovaného VZN č. 3/2020 v znení VZN č. 3/2021 stanovuje minimálnu hodnotu nehnuteľného majetku 
(pozemku) vo vlastníctve obce Pernek na 20 eur/m2. Vzhľadom na skutočnosť, že výmera predmetného pozemku 
prevyšuje 150 m2, obecné zastupiteľstvo v zmysle VZN č. 3/2020 zvyšuje minimálnu hodnotu nehnuteľného majetku 
(pozemku) vo vlastníctve obce Pernek na 1,3 – násobok, t. j. 20 eur/m2 x 1,3 = 26 eur/m2. 

Príklad č. 2:  Znaleckým posudkom bola stanovená hodnota nehnuteľného majetku (pozemku) vo vlastníctve obce 
Pernek na 7,50 eur/m2. Keďže táto hodnota nedosahuje ani 20 eur/m2, obecné zastupiteľstvo v zmysle 
novelizovaného VZN č. 3/2020 v znení VZN č. 3/2021 stanovuje minimálnu hodnotu nehnuteľného majetku 
(pozemku) vo vlastníctve obce Pernek na 20 eur/m2. Vzhľadom na okolnosti prípadu si obecné zastupiteľstvo 
neuplatňuje možnosť ďalšieho zvýšenia hodnoty nehnuteľného majetku (pozemku) vo vlastníctve obce Pernek  
až na 1,5-násobok, a teda žiadateľovi o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek bude 
nehnuteľný majetok (pozemok) vo vlastníctve obce Pernek predaný za cenu 20 eur/m2. 

10 V prípade predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek na základe obchodnej verejnej súťaže ide 
o určenie rovnakých podmienok, aké boli stanovené pri predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek, 
ktorého predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa nie je možný.  
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3. Do ustanovenia § 53 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2020 o prevode 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek, ktoré má názov „Prechodné ustanovenie“,  
sa dopĺňa odsek 3, odsek 4 a odsek 5, ktoré znejú: 
 
(3) 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 (ďalej 
len „VZN č. 3/2021“), sa nevzťahuje na žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve obce Pernek, ktorého predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa nie je možný, 
na základe ktorej obecné zastupiteľstvo pred nadobudnutím účinnosti VZN č. 3/2021 
starostom podpísaným uznesením schválilo Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce 
Pernek, ktorého predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa nie je možný. 
 

(4) VZN č. 3/2021 sa vzťahuje na žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
obce Pernek, ktorého predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa nie je možný, doručenú 
obci Pernek pred nadobudnutím účinnosti VZN č. 3/2021, na základe ktorej obecné 
zastupiteľstvo po nadobudnutí účinnosti VZN č. 3/2021 starostom podpísaným uznesením 
schválilo Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek, ktorého predaj z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa nie je možný. 

 
(5) VZN č. 3/2021 sa vzťahuje na všetky žiadosti o odkúpenie nehnuteľného majetku  

vo vlastníctve obce Pernek, ktorého predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa nie je možný, 
doručené obci Pernek po nadobudnutí účinnosti VZN č. 3/2021. 
 
 

 
Čl. IV 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 2/2021 Zásady hospodárenia a majetkom obce 
Pernek   

sa dopĺňa takto: 
 

1. Do § 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 2/2021 Zásady hospodárenia s majetkom 
obce Pernek, ktorý má názov: „Podmienky prenechávania hnuteľných vecí vo vlastníctve obce 
Pernek do užívania (nájmu) fyzickým osobám a právnickým osobám“ sa v odseku 1 za prvú vetu, 
ktorá znie: „Hnuteľnú vec vo vlastníctve obce Pernek, určenú týmto nariadením, možno odplatne 
prenechať do užívania (ďalej len „prenajať“) fyzickej osobe alebo právnickej osobe na základe 
písomnej nájomnej zmluvy.“ dopĺňajú ďalšie dve vety, ktoré znejú: 
 
„Písomná nájomná zmluva podľa predchádzajúcej vety nie je potrebná, ak ide o prenájom 
traktora s vlečkou na odvezenie drobného stavebného odpadu, zeminy alebo nadrozmernej veci 
na Zberné miesto odpadov v obci Pernek a ak ide o prenájom traktora s kosačkou alebo iným 
príslušenstvom, ktoré nie je vlečkou. Písomná nájomná zmluva nie je potrebná ani vtedy, ak 
ide o prenájom stola, lavice a prístrešku z pivného setu a nájomné bolo zaplatené vopred, 
najneskôr pri prevzatí týchto vecí nájomcom.“. 
 
Úplné znenie ustanovenie § 5 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 2/2021 
Zásady hospodárenia s majetkom obce Pernek v znení všeobecne záväzného nariadenia  
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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 teda je: 
 
 „Hnuteľnú vec vo vlastníctve obce Pernek, určenú týmto nariadením, možno odplatne prenechať 
do užívania (ďalej len „prenajať“) fyzickej osobe alebo právnickej osobe na základe písomnej 
nájomnej zmluvy. Písomná nájomná zmluva podľa predchádzajúcej vety nie je potrebná, ak 
ide o prenájom traktora s vlečkou na odvezenie drobného stavebného odpadu, zeminy alebo 
nadrozmernej veci na Zberné miesto odpadov v obci Pernek a ak ide o prenájom traktora 
s kosačkou alebo iným príslušenstvom, ktoré nie je vlečkou. Písomná nájomná zmluva nie je 
potrebná ani vtedy, ak ide o prenájom stola, lavice a prístrešku z pivného setu a nájomné bolo 
zaplatené vopred, najneskôr pri prevzatí týchto vecí nájomcom.“. 
 
 

2. Do § 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 2/2021 Zásady hospodárenia s majetkom 
obce Pernek, ktorý má názov: „Podmienky prenechávania hnuteľných vecí vo vlastníctve obce 
Pernek do užívania (nájmu) fyzickým osobám a právnickým osobám“ sa dopĺňa odsek 6, ktorý 
znie: 
 
„Fyzická osoba bez ohľadu na to, či má v obci Pernek trvalý pobyt a právnická osoba bez ohľadu 
na to, či má v obci Pernek sídlo, sú povinné za prenájom stola, lavice a prístrešku z pivného setu 
zaplatiť okrem nájomného aj zábezpeku vo výške nájomného za tieto veci. Zábezpeku obec vráti 
fyzickej osobe a právnickej osobe pri vrátení nepoškodených prenajatých vecí, uvedených 
v predchádzajúcej vete, fyzickou osobou a právnickou osobou. V prípade poškodenia prenajatej 
veci sa zábezpeka alebo jej časť použije na opravu poškodenej prenajatej veci alebo na zakúpenie 
novej veci za poškodenú alebo stratenú prenajatú vec.“. 
 
 

 
Čl. V 

Účinnosť 

 
(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 55/2021  

zo dňa 12.07.2021. 
 

(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 20.07.2021. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Pernek. 

 
 
 
 
 

                                                                                                 Ing. Martin Ledník 
                                                                                                 starosta obce Pernek 
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Toto schválené 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 (ďalej len „VZN  

č. 3/2021“) bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 20.07.2021 pod číslom expedovanej pošty: 

...................... . V rovnaký deň bolo zverejnené aj na webovom sídle obce Pernek www.pernek.sk. 

 

Toto schválené VZN č. 3/2021 bolo zvesené z úradnej tabule obce Pernek dňa ........................ 

pod číslom doručenej pošty: ............................... . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


