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UZNESENIE  OZ  č.  56/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.09.2021 

 
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 13.09.2021 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: pozemok je sprístupnený, čaká sa na vymeranie hranice medzi 

pozemkami, 
- Uznesenie OZ č. 82/20: Židovský cintorín – pozemok vyčistený, predpoklad oplocovania 

a výsadby v týždni 20.09.2021 – 26.09.2021, 
- Uznesenie OZ č. 95/20: plní sa priebežne, časovo náročné, 
- Uznesenie OZ č. 39/2021 (predaj parcely KN-C 2508/3 k. ú. Pernek) kúpna cena zaplatená, 

zmluva je pred podpisom, 
- Uznesenie OZ č. 40/2021 (zámena pozemkov KN-E č. 248 a KN-C č. 149 oba k. ú. Pernek) 

– nesplnené. 

 
 

 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 56/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 56/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 56/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 56/2021:   0 
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Podpisy k uzneseniu OZ č. 56/2021, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek dňa 13.09.2021: 

 

 

  
 
 
 
..............................................................                          .............................................................. 
                 Ľuboš Vavrinčík                                                              Mgr. Lukáš Láni 

              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 

 
 

3 

 

 
UZNESENIE  OZ  č.  57/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.09.2021 

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

„Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 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 „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 5/2021“). Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 
č. 5/2021 tvorí prílohu návrhu VZN č. 5/2021, o ktorom obecné zastupiteľstvo rokovalo na svojom 
zasadnutí dňa 13.09.2021 a je uložené na Obecnom úrade Pernek. 

 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 57/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 57/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 57/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 57/2021:   0 
 
 
 

 
..............................................................                          .............................................................. 
                 Ľuboš Vavrinčík                                                              Mgr. Lukáš Láni 

              overovateľ                                                                      overovateľ 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  58/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.09.2021 

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

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“) v znení 
pripomienok k návrhu VZN č. 5/2021, ktorým sa vyhovelo a ktoré sú upravené v listine „Vyhodnotenie 

pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 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“ uloženej na Obecnom úrade Pernek. 

 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 58/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 58/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 58/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 58/2021:   0 

 

 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                 Ľuboš Vavrinčík                                                              Mgr. Lukáš Láni 

              overovateľ                                                                      overovateľ 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  59/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.09.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) schvaľuje 
predaj hnuteľného majetku obce – traktora ZETOR Z 5611 za cenu 4 059,00 eur (slovom: 
štyritisícpäťdesiatdeväť eur) predkladateľovi najvyššej cenovej ponuky: Boris Tunega, Trenčianske 
Mitice. V prípade, ak  tento záujemca písomne vezme svoju cenovú ponuku späť, OZ poveruje starostu 
obce Ing. Martina Ledníka na rokovanie s ďalšími záujemcami postupne podľa výšky predkladaných 
ponúk. 

 

 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 59/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 59/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 59/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 59/2021:   0 
 

 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                 Ľuboš Vavrinčík                                                              Mgr. Lukáš Láni 

              overovateľ                                                                      overovateľ 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  60/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.09.2021 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) neprijíma  
na ďalšie konanie žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Pernek: časť parcely KN-E, parc. 
č. 351/1 v k. ú. Pernek o výmere cca 307 m², ktorú podal žiadateľ: Ing. Jakub Slávik, MSc., nar. r. 1995, 
trvalý pobyt: Za Oravcom 454, Trenčianska Turná 913 21 (ďalej len „žiadateľ“), doručenú obci Pernek 
dňa 12.08.2021 a zaevidovanú pod číslom doručenej pošty 685/21. 
 

Dôvodom neprijatia žiadosti žiadateľa na ďalšie konanie je skutočnosť, že na parcele KN-E, 
parc. č. 351/1 v k. ú. Pernek sa nachádza autobusová zastávka, stojisko kontajnerov a elektrický stĺp. 

 
Prílohou tohto uznesenia je katastrálna mapa zo žiadosti žiadateľa o odkúpenie vyššie uvedeného 

pozemku.   
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 60/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 60/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 60/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 60/2021:   0 

 

 

 

 

..............................................................                          .............................................................. 
                 Ľuboš Vavrinčík                                                              Mgr. Lukáš Láni 

              overovateľ                                                                      overovateľ 
 
 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  61/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.09.2021 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) odkladá  
na najbližšie zasadnutie OZ schvaľovanie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Pernek: časť 
parcely KN-E, parc. č. 563 v k. ú. Pernek, o odkúpenie ktorej požiadala žiadateľka: Eva Englišová, rod. 
Englišová, nar. r. 1950, trvalý pobyt Bratislava – Ružinov, adresa v Perneku: Pernek 144, 900 53 Pernek 
(ďalej len „žiadateľka“). 
 
 OZ zároveň odporúča žiadateľke, aby dala upraviť predložený geometrický plán na oddelenie 
predmetného pozemku, t. j. aby bola parcela KN-E, parc. č. 563 v k. ú. Pernek zúžená o cca 2 m v smere 
od jej aktuálneho oplotenia, a to z dôvodu, aby nedochádzalo k obmedzovaniu dopravnej situácie na 
danom území a aby obec Pernek mohla zabezpečovať nerušenú údržbu danej komunikácie v zimnom 
období. 
 
 Prílohou tohto uznesenia je geometrický plán predložený žiadateľkou. 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 61/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 61/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 61/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 61/2021:   0 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................                          .............................................................. 
                 Ľuboš Vavrinčík                                                              Mgr. Lukáš Láni 

              overovateľ                                                                      overovateľ 
 
 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  62/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.09.2021 

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

predaj časti parcely KN-C č. 530/1 v obci Pernek, katastrálne územie Pernek (ďalej len „k. ú. 
Pernek“), druh pozemku: záhrada, a to novovytvorenej parcely: KN-C č.  530/8 k. ú. Pernek 
o výmere 93 m2 za cenu 25 eur/m2, spolu 2.325,00 eur (slovom: dvetisíctristodvadsaťpäť eur), 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi: Róbert Šimuna, rod. Šimuna, nar. 1976, trvalý 
pobyt: 900 53 Pernek č. 393 (ďalej len „žiadateľ“). 

 
Novovytvorená parcela KN-C č. 530/8 k. ú. Pernek bola vytvorená na základe Geometrického 

plánu č. 13/2021 (ďalej len „GP č. 13/2021“) na oddelenie pozemku p. č. 530/8 k. ú. Pernek, ktorý 
vyhotovil dňa 10.05.2021 Ing. Miroslav Žigo, IČO: 14 023 679, Drotárska cesta 41, 811 02 Bratislava. 
GP 13/2021 dňa 10.05.2021 autorizačne overila Ing. Alexandra Žigová, autorizovaný geodet a kartograf. 
Dňa 13.05.2021 GP 13/2021 úradne overila Ing. Petra Valentová z Okresného úradu Malacky, 
katastrálny odbor. 

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

žiadateľovi bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek a na webovom sídle obce Pernek dňa 
05.08.2021; zvesený z úradnej tabule obce Pernek a stiahnutý z webového sídla obce Pernek bol dňa 
25.08.2021. 

 
Podľa § 5 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“): „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.“. 

 

V súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b) VZN č. 3/2020 novovytvorená parcela KN-C č. 530/8 
k. ú. Pernek o výmere 93 m2 je pre obec Pernek nevyužiteľná a je priľahlá k nehnuteľnému majetku  
žiadateľa. 

 
Podľa § 7 ods. 1 písm. b) VZN č. 3/2020 minimálna hodnota pozemku vo vlastníctve obce Pernek, 

na ktorý sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa, sa určuje podľa druhu pozemku takto: b) ak ide 
o záhradu: 25 eur/m2. 

 
Prílohou tohto uznesenia je printscreen novovytvorenej parcely KN-C č. 530/8 k. ú. Pernek podľa 

GP č. 13/2021: 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 62/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 62/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 62/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 62/2021:   0 
 

 

 

 

 

 
..............................................................                          .............................................................. 
                 Ľuboš Vavrinčík                                                              Mgr. Lukáš Láni 

              overovateľ                                                                      overovateľ 
 
 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  63/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.09.2021 

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

predaj parcely KN-E č. 351/2 v obci Pernek, katastrálne územie Pernek (ďalej len „k. ú. Pernek“), 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 43 m2 za cenu 30 eur/m2, spolu 1.290,00 eur 
(slovom: tisícdvestodeväťdesiat eur), z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľom: Martin 
Masarovič, rod. Masarovič, nar. 1952, trvalý pobyt: 900 53 Pernek č. 167 a Eva Karovičová, rod. 
Masarovičová, nar. 1948, trvalý pobyt: 900 53 Pernek č. 241 (ďalej len „žiadatelia“). 

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

žiadateľom bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek a na webovom sídle obce Pernek dňa 
05.08.2021; zvesený z úradnej tabule obce Pernek a stiahnutý z webového sídla obce Pernek bol dňa 
25.08.2021. 

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

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek (ďalej len „VZN č. 3/2020“): „Dôvodom hodným 

osobitného zreteľa je pozemok vo vlastníctve obce Pernek o výmere najviac 50 m2, ktorý je pre obec 

Pernek nevyužiteľný a zároveň je priľahlý k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve alebo 

v spoluvlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prejavila o tento pozemok záujem 

podaním písomnej žiadosti o odkúpenie tohto pozemku.“. 

 

V súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. a) VZN č. 3/2020 parcela KN-E č. 351/2 k. ú. Pernek 
o výmere 43 m2 je pre obec Pernek nevyužiteľná a je priľahlá k nehnuteľnému majetku žiadateľov. 

 
Podľa § 7 ods. 1 písm. c) VZN č. 3/2020 minimálna hodnota pozemku vo vlastníctve obce Pernek, 

na ktorý sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa, sa určuje podľa druhu pozemku takto: c) ak ide 
o zastavanú plochu a nádvorie: 30 eur/m2. 

 
Prílohou tohto uznesenia je printscreen parcely KN-E č. 351/2 k. ú. Pernek. 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 63/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 63/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 63/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 63/2021:   0 

 
 

 

 

 

 
..............................................................                          .............................................................. 
                 Ľuboš Vavrinčík                                                              Mgr. Lukáš Láni 

              overovateľ                                                                      overovateľ 
 
 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  64/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.09.2021 

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

prvú zmenu rozpočtu obce Pernek na rok 2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004  
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov podľa priloženého návrhu: 

 
Zostatok po likvidácii Poľnohospodárskeho družstva Pernek vo výške 30 082,28 eur, ktorý bol 

poukázaný na účet obce Pernek, bude použitý na financovanie projektu „Rekonštrukcia hasičskej 
zbrojnice Pernek“. 

 
 

 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 64/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 64/2021 hlasovali:  5 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 
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 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 64/2021 hlasoval:   0 
 
!       ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 64/2021:   1 

!      Ľubomír Hozlár 
 

 

 

 

 
..............................................................                          .............................................................. 
                 Ľuboš Vavrinčík                                                              Mgr. Lukáš Láni 

              overovateľ                                                                      overovateľ 
 
 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  65/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.09.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek berie na vedomie, že na maliarske práce v budove Základnej 

školy pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek boli použité finančné prostriedky obce Pernek  
vo výške 4.526,36 €. 

 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 65/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 65/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 65/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 65/2021:   0 

 

 

 
 
..............................................................                          .............................................................. 
                 Ľuboš Vavrinčík                                                              Mgr. Lukáš Láni 

              overovateľ                                                                      overovateľ 
 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  66/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.09.2021 

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

na vedomie ukončenie Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom o zákazku „Modernizácia verejnej 
infraštruktúry v obci Pernek“. Vzhľadom na skutočnosť, že verejné obstarávanie na túto zákazku  
sa uskutočnilo v apríli 2020 a súčasné ceny stavebných materiálov sú výrazne vyššie oproti ponúknutým 
cenám, úspešný uchádzač: Jozef Hackl, IČO: 37445669, požiadal o ukončenie zmluvného vzťahu.  

 
Zmluvný vzťah bude ukončený písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá bude zverejnená  

na webovom sídle obce Pernek www.pernek.sk. 
 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Pernek Ing. Martina Ledníka zabezpečením 

vyhlásenia nového verejného obstarávania na zákazku „Modernizácia verejnej infraštruktúry v obci 
Pernek“ do 30. septembra 2021. 

 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 66/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 66/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 
 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 66/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 66/2021:   0 

 
 

..............................................................                          .............................................................. 
                 Ľuboš Vavrinčík                                                              Mgr. Lukáš Láni 

              overovateľ                                                                      overovateľ 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  67/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.09.2021 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) berie na 
vedomie, že obci Pernek bola dňa 25.08.2021 doručená listina označená ako: „Výpoveď z pracovného 

pomeru, § 67 Zákona 311/2001 Z. z., Zákonník práce“, v ktorej hlavná kontrolórka obce Pernek  
Ing. Zuzana Zajičková, MBA uviedla ako dátum skončenia pracovného pomeru k obci Pernek  
31. október 2021. 
 
 Podľa § 18a ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 
„Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.“. 

  

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 67/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 67/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 67/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 67/2021:   0 

 

 

..............................................................                          .............................................................. 
                 Ľuboš Vavrinčík                                                              Mgr. Lukáš Láni 

              overovateľ                                                                      overovateľ 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  68/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.09.2021 

 
V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“): „Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné 

zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania 

voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného 

kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 

14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní a údaje 

potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“. 

 

V zmysle § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení: „Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní 

voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.“. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) 
vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Pernek, ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva dňa 25.10.2021 o 18:00 hod. v Spoločenskej sále Kultúrneho domu obce Pernek. 

 
Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra je povinný odovzdať Obecnému úradu Pernek,  

900 53 Pernek 48, písomnú prihlášku do tejto voľby najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby 
hlavného kontrolóra, t. j. najneskôr dňa 11.10.2021.  

 
Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce Pernek je 11 hodín mesačne.  
 
Plat hlavného kontrolóra sa spravuje ustanovením § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), pričom na obec Pernek 
(s počtom obyvateľov do 1 000) sa vzťahuje koeficient 1,28.  

 
Podľa § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení (Rozsah kontrolnej činnosti): „Kontrolnou 

činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení 

a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa 

osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania 

sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení 

obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov 

obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.“.  
 
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína 

dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 
 
Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je minimálne stredoškolské 

vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. 
 
Hlavný kontrolór obce Pernek môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť. 
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Hlavný kontrolór obce Pernek môže byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných 
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto povolenie sa nevzťahuje na 
právnickú osobu, ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný počas pôsobnosti kandidáta 
na funkciu hlavného kontrolóra obce alebo počas pôsobnosti zvoleného hlavného kontrolóra obce v jej  
riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne. Verejný zoznam právoplatne odsúdených právnických 
osôb vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. 

 
Prihláška uchádzača o funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek musí obsahovať:  
 
a) titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, 

e-mailovú adresu, telefónne číslo a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 

b) štruktúrovaný profesijný životopis, 
c) úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; na funkciu 

hlavného kontrolóra obce sa vyžaduje minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené 
maturitnou skúškou, 

d) čestné vyhlásenie o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát na funkciu hlavného 
kontrolóra podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť,  

e) čestné vyhlásenie o tom, či kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je ku dňu podania 
prihlášky členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť a ak áno, je potrebné uviesť ich obchodné meno, právnu 
formu, IČO a sídlo,  

f) čestné vyhlásenie kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra, že ku dňu podania prihlášky 
nemá dlh voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, daňovému úradu, ani voči obci 
Pernek,  

g) čestné vyhlásenie kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra, že nevykonáva funkciu 
uvedenú v § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, ktorá je nezlučiteľná s funkciou hlavného 
kontrolóra obce (t. j. funkciu poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej 

zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce Pernek, prokurátora 

alebo právneho čakateľa prokuratúry, sudcu a pod.). 
h) informáciu o tom, či kandidát na funkciu hlavného kontrolóra ku dňu podania prihlášky 

vykonáva funkciu hlavného kontrolóra aj v inej obci, 
i) návrh koncepcie výkonu funkcie hlavného kontrolóra; odporúčaný rozsah návrhu koncepcie 

je jedna strana A4,  
j) údaje potrebné na to, aby obec mohla podľa osobitného zákona bezodkladne požiadať 

Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky o vydanie výpisu z registra trestov;  ide o tieto 
údaje:   

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo 
k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku,  

2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu 
a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 

3. štátne občianstvo, 
4. pohlavie, 
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.  
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Prihláška sa podáva v zalepenej obálke s nápisom „Voľba hlavného kontrolóra obce“. 
Čestné vyhlásenia môžu byť uvedené na jednej listine alebo v tom istom dokumente, v ktorom kandidát 
na funkciu hlavného kontrolóra uviedol ostatné požadované informácie. 

 

 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 68/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 68/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 68/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 68/2021:   0 

 

 

 

 

..............................................................                          .............................................................. 
                 Ľuboš Vavrinčík                                                              Mgr. Lukáš Láni 

              overovateľ                                                                      overovateľ 
 
 

 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  69/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.09.2021 

 
 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) odporúča, 
starostovi obce Pernek Ing. Martinovi Ledníkovi zabezpečiť vypracovanie všeobecne záväzného 
nariadenia obce Pernek upravujúceho postup pri udeľovaní čestného občianstva obce Pernek. 

 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 69/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 69/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 69/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 69/2021:   0 

 

 

 

..............................................................                          .............................................................. 
                 Ľuboš Vavrinčík                                                              Mgr. Lukáš Láni 

              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 

 
 

29 

 

UZNESENIE  OZ  č.  70/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.09.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek berie na vedomie, že Občianske združenie Pernecké ONÉ, 

IČO: 536 957 55, Pernek 390, spolupracuje s obcou Pernek na príprave a realizácii projektu Náučného 
cykloturistického chodníka okolím Perneka. Občianske združenie Pernecké ONÉ sa zaväzuje, že  
po vybudovaní Náučného cykloturistického chodníka sa bude bezplatne podieľať na jeho udržiavaní. 

 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 70/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 70/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 70/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 70/2021:   0 

 
 
 

 

..............................................................                          .............................................................. 
                 Ľuboš Vavrinčík                                                              Mgr. Lukáš Láni 

              overovateľ                                                                      overovateľ 
 
 

 

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

starosta obce Pernek 


