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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, vydáva toto 
 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek 

č.  5 / 2021, 

ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek  

č. 2 / 2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pernek  

v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3 / 2021 
 
 
 
 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 2/2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce 
Pernek v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2021 

sa dopĺňa takto: 
 

 
1. Do § 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 2/2021 Zásady hospodárenia s majetkom 

obce Pernek v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2021, ktorým sa menia 

a dopĺňajú všeobecné záväzné nariadenia obce Pernek č. 1/2020, č. 2/2020, č. 3/2020 a č. 2/2021, 

ktorý má názov: „Podmienky prenechávania hnuteľných vecí vo vlastníctve obce Pernek do 
užívania (nájmu) fyzickým osobám a právnickým osobám“ sa v odseku 3 písm. a) dopĺňa bod 6., 
ktorý znie:  
 
„Podľa odseku 1 možno prenajať 

a) fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci Pernek a právnickej osobe so sídlom v obci Pernek 
6.  veľkokapacitný reťazový kontajner za 25 eur za každý, aj začatý mesiac;“ 

                                                           
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. 
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2. Do § 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 2/2021 Zásady hospodárenia s majetkom 

obce Pernek v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2021, ktorým sa menia 

a dopĺňajú všeobecné záväzné nariadenia obce Pernek č. 1/2020, č. 2/2020, č. 3/2020 a č. 2/2021, 

ktorý má názov: „Podmienky prenechávania hnuteľných vecí vo vlastníctve obce Pernek do 
užívania (nájmu) fyzickým osobám a právnickým osobám“ sa v odseku 3 písm. b) dopĺňa bod 6., 
ktorý znie:  

 

„Podľa odseku 1 možno prenajať 

b) fyzickej osobe, ktorá nemá v obci Pernek trvalý pobyt a právnickej osobe, ktorá nemá v obci 

Pernek sídlo 
6.  veľkokapacitný reťazový kontajner za 35 eur za každý, aj začatý mesiac;“ 

 

 

3. Úplné znenie ustanovenia § 5 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 2/2021 
Zásady hospodárenia s majetkom obce Pernek v znení všeobecne záväzného nariadenia obce 
Pernek č. 3/2021 a č. 5/2021 teda je: 

 

 

§ 5 

„Podmienky prenechávania hnuteľných vecí vo vlastníctve obce Pernek 
do užívania (nájmu) fyzickým osobám a právnickým osobám 

 

 

(3) Podľa odseku 1 možno prenajať  

a) fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci Pernek a právnickej osobe so sídlom v obci Pernek 

1. stôl z pivného setu, a to za 2 eurá/1ks/deň/, 
2. lavicu z pivného setu, a to za 1,50 eur/1ks/deň/, 
3. prístrešok, a to za 10 eur/1ks/deň/, 
4. traktor s vlečkou na odvezenie drobného stavebného odpadu, zeminy alebo nadrozmernej 

veci na Zberné miesto odpadov v obci Pernek, a to za 12 eur za každú aj začatú 
polhodinu, 

5. traktor s kosačkou alebo iným príslušenstvom, ktoré nie je vlečkou, a to za 8 eur  
za každú aj začatú polhodinu, 

6. veľkokapacitný reťazový kontajner za 25 eur za každý, aj začatý mesiac; 
 

b) fyzickej osobe, ktorá nemá v obci Pernek trvalý pobyt a právnickej osobe, ktorá nemá v obci 

Pernek sídlo 

1. stôl z pivného setu, a to za 4 eurá/1ks/deň/, 
2. lavicu z pivného setu, a to za 2,50 eur/1ks/deň/, 
3. prístrešok, a to za 18 eur/1ks/deň/, 
4. traktor s vlečkou na odvezenie drobného stavebného odpadu, zeminy alebo nadrozmernej 

veci na Zberné miesto odpadov v obci Pernek, a to za 18 eur za každú aj začatú 
polhodinu, 

5. traktor s kosačkou alebo iným príslušenstvom, ktoré nie je vlečkou, a to za 14 eur  
za každú aj začatú polhodinu, 

6. veľkokapacitný reťazový kontajner za 35 eur za každý, aj začatý mesiac.“ 
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Čl. II 

Účinnosť 

 

(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 58/2021 zo dňa 

13.09.2021. 

 

(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 16.09.2021. 

 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Pernek. 

 
 
 
 
 

                                                                                                 Ing. Martin Ledník 
                                                                                                 starosta obce Pernek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto schválené všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 5/2021, ktorým sa dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie obce Pernek č. 2/2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pernek v znení 

všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2021 (ďalej len „VZN č. 5/2021“), bolo vyvesené  

na úradnej tabuli obce Pernek dňa 16.09.2021 pod číslom expedovanej pošty: ...................... . V rovnaký 

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

 

Toto schválené VZN č. 5/2021 bolo zvesené z úradnej tabule obce Pernek dňa ........................ 

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


