Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek,
ktoré sa uskutočnilo dňa 13. septembra 2021 o 18:00 hod.
v spoločenskej sále Kultúrneho domu Pernek

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia, voľba pracovných komisií a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu VZN obce Pernek č. 5/2021, ktorým sa dopĺňa VZN obce
Pernek č. 2/2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pernek v znení VZN obce Pernek č. 3/2021
4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku obce – traktora ZETOR
Z5611
5. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – časť parcely KN – E, parc. č.
351/1 v k. ú. Pernek, o výmere cca 307 m²
6. Prerokovanie a schvaľovanie zámeru predaja pozemku vo vlastníctve obce – časť parcely KN – E,
parc. č. 563 v k. ú. Pernek, o výmere 220 m²
7. Prerokovanie a schvaľovanie predaja pozemkov vo vlastníctve obce
• časť parcely KN – C, parc. č. 530/1 v k. ú. Pernek, o výmere 93 m²
• parc. KN – E, parc. č. 351/2 v k. ú. Pernek, o výmere 43 m²
8. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zmenu rozpočtu obce Pernek na rok 2021
9. Rôzne
a. Projekty a investičné aktivity obce
b. Návrh na udelenie čestného občianstva Dr.h.c Antonovi SRHOLCOVI „in memoriam“
10. Vystúpenie občanov s návrhmi a podnetmi
11. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
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Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva obce Pernek:
Ing. Miroslav Bokes
Anton Gecler
Ľubomír Hozlár
Mgr. Lukáš Láni
Ing. Vratko Piruš
Ľuboš Vavrinčík

Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva obce Pernek:
Stanislav Valko – ospravedlnený

Neprítomná je aj hlavná kontrolórka obce Pernek Ing. Zuzana Zajičková, MBA.

1. Otvorenie zasadnutia, voľba pracovných komisií a schvaľovanie
návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Pernek (ďalej aj „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“)
zvolal a vedie starosta obce Pernek Ing. Martin Ledník (ďalej len „starosta“), ktorý privítal
prítomných a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomných je šesť
zo siedmich poslancov obecného zastupiteľstva.
Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík z občianskeho združenia Pernecké ONÉ navrhol doplnenie
návrhu programu zasadnutia OZ o návrh na udelenie čestného občianstva obce Pernek
„in memoriam“ aj biskupovi Antonovi Richterovi.

Za schválenie návrhu PhDr. JUDr. Lukáša Chadalíka na doplnenie návrhu programu
zasadnutia OZ: 6
Ing. Miroslav Bokes
Anton Gecler
Ľubomír Hozlár
Mgr. Lukáš Láni
Ing. Vratko Piruš
Ľuboš Vavrinčík
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Starosta dáva hlasovať o návrhu programu zasadnutia OZ ako celku, aj s návrhom
na doplnenie programu zasadnutia OZ, ktorý predniesol PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:

Za schválenie návrhu programu rokovania OZ ako celku: 6
Ing. Miroslav Bokes
Anton Gecler
Ľubomír Hozlár
Mgr. Lukáš Láni
Ing. Vratko Piruš
Ľuboš Vavrinčík
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta navrhol pracovné komisie zasadnutia OZ:
Zapisovateľ: JUDr. Katarína Gombárová
Návrhová komisia:

Ing. Vratko Piruš, Anton Gecler

Overovatelia zápisnice: Ľuboš Vavrinčík, Mgr. Lukáš Láni

Starosta dáva hlasovať o navrhnutých pracovných komisiách zasadnutia OZ:

Za schválenie navrhnutých pracovných komisií zasadnutia OZ: 6
Ing. Miroslav Bokes
Anton Gecler
Ľubomír Hozlár
Mgr. Lukáš Láni
Ing. Vratko Piruš
Ľuboš Vavrinčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
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2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta uvádza nesplnené uznesenia OZ tak, ako sú uvedené v návrhu uznesenia OZ č. 56/2021.
Poslanec OZ Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ č. 56/2021:

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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3. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu VZN obce Pernek č. 5/2021,
ktorým sa dopĺňa VZN obce Pernek č. 2/2021 Zásady hospodárenia
s majetkom obce Pernek v znení VZN obce Pernek č. 3/2021

Starosta: Návrh VZN č. 5/2021 bol zverejnený 17.8.2021, zvesený z úradnej tabule a stiahnutý
z webového sídla obce bol 03.09.2021; k návrhu VZN č. 5/2021 boli podané pripomienky. Týmto VZN
č. 5/2021 sa dopĺňa VZN č. 2/2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pernek o ustanovenie
o prenájme veľkokapacitného reťazového kontajnera. Pôvodný návrh nájomného za prenájom
veľkokapacitného reťazového kontajnera bol 20 eur mesačne pre Pernečanov; a 30 eur mesačne
pre „nepernečanov“. V rámci pripomienok starosta navrhol, aby nájomné za prenájom
veľkokapacitného reťazového kontajnera bolo stanovené „za každý aj začatý mesiac“. Starosta uviedol,
že pri navrhnutí sumy 20 eur mesačne, resp. „za každý, aj začatý mesiac“ pre Pernečanov a 30 eur
mesačne, resp. „za každý, aj začatý mesiac“ pre „nepernečanov“ vychádzal z cien, ktoré má stavebná
firma v Kuchyni, ktorá 3x taký veľký veľkokapacitný kontajner prenajíma za 50 eur mesačne.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: V rámci pripomienok navrhol 3 eurá/deň podľa obce Rohožník,
lebo je to výhodnejšie pre obec. Obec v súčasnosti buduje projekt Hasičskej zbrojnice a peniaze bude
potrebovať.
Starosta: Na porade poslancov OZ Pernek bola dohodnutá výška nájomného za prenájom
veľkokapacitného reťazového kontajnera vo výške 25 eur za každý, aj začatý mesiac pre Pernečanov,
resp. 35 eur za každý, aj začatý mesiac pre „nepernečanov“. Starosta ďalej uvádza, že obec Rohožník
ponúka aj dopravu veľkokapacitného reťazového kontajnera, čo obec Pernek nerobí.
Poslanec Anton Gecler: Hovoril som, že na deň to dávať, ale keď je problém s tou dopravou, tak
som súhlasil s návrhom.
Poslanec Ľubomír Hozlár: Tiež navrhoval stanovenie nájomného za deň, ale vzhľadom na tú
dopravu. To sú aké kontajnery?
Starosta: 5-kubíkové kontajnery
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 57/2021.
Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ č. 57/2021:

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
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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

Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ č. 58/2021:

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
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!

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

4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného
majetku obce – traktora ZETOR Z5611

Starosta: Oznámenie o predaji hnuteľného majetku obce – traktora ZETOR Z5611 bolo
zverejnené 05.08.2021, zvesené z úradnej tabule obce a stiahnuté z webového sídla obce bolo
02.09.2021. Lehota na predloženie cenových ponúk bola stanovená do 31.08.2021; obci Pernek boli
doručené 4 cenové ponuky, jednu cenovú ponuku predkladateľ stiahol, čiže platné zostali 3 cenové
ponuky.
Zapisovateľka JUDr. Katarína Gombárová: Všetky ponuky sú v zalepených obálkach?
Starosta: Áno, môžete skontrolovať.
Poslanec Mgr. Lukáš Láni: Za mňa v poriadku, je tu súhlas so spracovaním osobných údajov.
Poslanec Ing. Miroslav Bokes: Súhlas so spracovaním osobných údajov je.
Poslanec Ľubomír Hozlár: Súhlas so spracovaním osobných údajov je.

Por.
č.
1.

2.

3.

Kto predložil cenovú ponuku

Výška cenovej ponuky
v eur

Poslanec Ing. Miroslav Bokes číta:
Pán Jakub Korman z Kútov

2 100 eur

Poslanec Mgr. Lukáš Láni číta:
Boris Tunega, Trenčianske Mitice

4 059 eur

Poslanec Ľubomír Hozlár číta:
Mgr. Martin Brodský, Brezno

3 150 eur
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Poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia OZ č. 59/2021:

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

5. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – časť
parcely KN – E, parc. č. 351/1 v k. ú. Pernek, o výmere cca 307 m²

Starosta: Ide o pozemok, kde je autobusová zastávka v smere na Pezinskú Babu, stojisko
kontajnerov. Žiadateľ si tam chce zriadiť prejazd.
Poslanec Ľubomír Hozlár: To je jediný možný príjazd na jeho pozemok?
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Poslanec Ing. Miroslav Bokes: Myslím, že áno.
Starosta: K tomuto má niekto niečo?
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Pýta sa, či k tomuto zasadala príslušná komisia a či to daná komisia
riešila.
Starosta: Nezasadala k tomu komisia, pretože to je tak jednoznačné...
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Načo je komisia zriadená?
Starosta: Komisia je poradný orgán OZ a ak by si poslanci nevedeli rady...
Poslanec Ľubomír Hozlár: Je nejaká iná možnosť, ako sa dostať na ten pozemok?
Poslanec Ing. Vratko Piruš: Tam kedysi bol vjazd. Žiadateľ žiada odkúpiť pozemok, kde je
autobusová zastávka. Za mňa v žiadnom prípade. Vjazd sa tam dá zriadiť.
Starosta: Autom tadiaľ prejde, musí žiadať o premostenie potoka, neprejde tam s ťažkými
mechanizmami.
Poslanec Ing. Vratko Piruš: Ten človek má zo svojho pozemku vstup na obecný, nie je tam nič
súkromné.
Poslanec Ing. Miroslav Bokes: Je tam autobusová zastávka, trafo stanica a stojisko kontajnerov.
Žiadateľ si tam chce umiestniť vodomernú šachtu, ale tú si môže zriadiť aj na svojom pozemku,
cez obecný môže viesť potrubie.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Kedy naposledy zasadala majetková komisia? Vtedy, keď som bol
jej členom?
Poslanec Ing. Miroslav Bokes: Áno.
Starosta: Toto je tak jednoznačné...
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Myslím si, že to nie je jednoznačné, keď niektorí poslanci OZ ani
nevedia, kde sa predmetný pozemok nachádza. Preto si myslím, že tzv. majetková komisia mala k tejto
veci určite zasadnúť a informovať so svojím stanoviskom poslancov OZ.
Poslanec Ing. Miroslav Bokes: Vtedy na komisii sa vytipovali pozemky, je to rozpracované,
napr. pán Šimuna. Môžeme urobiť variantu, že dotiahnime to dokonca, alebo rozbehnime ďalšie veci.
Ja som toho názoru, že veci treba robiť postupne.

Poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia OZ č. 60/2021:
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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.

10
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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

Starosta prerušil zasadnutie OZ o 18:46 hod. z dôvodu, že pravdepodobne prasklo vodovodné
potrubie na Jablonovskej ceste, hlavný prívod vody do Perneka.
Poslanci OZ Ing. Vratko Piruš a Anton Gecler boli na obhliadke miesta, voda vyteká,
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti bola nahlásená porucha.
Zasadnutie OZ pokračuje od 19:00 hod.

6. Prerokovanie a schvaľovanie zámeru predaja pozemku vo vlastníctve
obce – časť parcely KN – E, parc. č. 563 v k. ú. Pernek,
o výmere 220 m²

Starosta: Je to parcela v Kostolnej, ktorú sme boli pozerať. Už pri obhliadke sme povedali
žiadateľom, aby posunuli plot, aby bolo miesto na odhŕňanie snehu a aby tam bola širšia cesta, resp.
priestranstvo. Žiadatelia to ale zamerali so súčasným oplotením, preto ich žiadame o úpravu
geometrického plánu.

Poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia OZ č. 61/2021:
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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

7. Prerokovanie a schvaľovanie predaja pozemkov vo vlastníctve obce
• časť parcely KN – C, parc. č. 530/1 v k. ú. Pernek, o výmere 93 m²
• parc. KN – E, parc. č. 351/2 v k. ú. Pernek, o výmere 43 m²

Starosta: Je to parcela pri záhrade bývalej drevenice, zámer o predaji nehnuteľného majetku obce
bol schválený na zasadnutí OZ 12.07.2021, zverejnený bol 05.08.2021, zvesený z úradnej tabule
a stiahnutý z webového sídla obce Pernek bol 25.08.2021. Nová parcela má číslo 530/8, cena je
stanovená v súlade s VZN, celková cena je 2 325 eur. Toto je jedna z tých parciel, ktorým sa venovala
komisia pre majetok obce.
Poslanec OZ Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ č. 62/2021:

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“).
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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

Starosta: Pozemok, ktorý je súčasťou návrhu uznesenia OZ č. 63/2021, sme boli tiež pozerať, je
to pozemok pod časťou rodinného domu. Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce bol zverejnený
05.08.2021; zvesený z úradnej tabule obce Pernek a stiahnutý z jej webového sídla bol 25.8.2021.
Je to celá parcela KN-E 351/2 k. ú. Pernek, cena je 30 eur/m2, lebo je to zastavaná plocha a nádvorie.
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 63/2021:
Poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia OZ č. 63/2021:

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
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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

8. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zmenu rozpočtu obce Pernek
na rok 2021

Starosta: Poprosil by som Ing. Miroslava Bokesa, lebo sa to týka Hasičskej zbrojnice, aby
povedal pár slov k prácam, ktoré sa tam urobili. Týka sa to aj príjmu 30 082,28 eur, čo je zostatok
z likvidácie Poľnohospodárskeho družstva Pernek, ktorý bol poukázaný na účet obce Pernek ako
kapitálový príjem.
Poslanec Ing. Miroslav Bokes: Po diskusii s pani, ktorá robí verejné obstarávania, sme sa
rozhodli, že fázu 1, t.j. zemné a búracie práce nebudeme obstarávať, ale urobíme ich ako DHZ Pernek.
Rozpočet na prvú fázu bol 25 186 eur s DPH. Od 03.06.2021 dodnes sme zorganizovali 14 brigád, kde
sa odpracovalo 489 hodín, dnes je fáza 1, t.j. zemné a búracie práce ukončená, môže nastať druhá fáza.
Zemné a búracie práce stáli 1 397 eur, je tam likvidácia sute a zapožičanie náradia, úspora 94 %.
Poslanec Ing. Miroslav Bokes: V auguste bolo verejné obstarávanie, boli oslovené 3 firmy,
ozvala sa jedna na hrubú stavbu – rozpočet je 76 291,71 eur. Táto cena je navýšená, pretože ceny išli
hore. Z Rezervného fondu obce Pernek sme dali 35 000 eur, čiže spolu máme 65 000 eur, a teda
potrebujeme dokryť do 76 000 eur. Na pracovnej porade poslancov OZ a starostu dňa 08.09.2021
sme sa rozprávali, že príjem z likvidácie Poľnohospodárskeho družstva by sme použili na Hasičskú
zbrojnicu, lebo ceny stavebných materiálov vzrástli, a teda nebol by potrebný žiadny úver. Polovica
základových pásov zostáva, čiže objem betónu, ako je predpokladaný v cene, bude menší. Schválením
týchto peňazí môžeme hneď podpísať zmluvu a je reálne, aby sa budúci týždeň práce, betonáže,
rozbehli.
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Starosta: My potrebujeme na to, aby sme uskutočnili hrubú stavbu, ešte cca 11 000 eur. Chceme
oddialiť branie úveru na túto investíciu. Ak sa dohodneme, že ideme presunúť týchto 30 000 eur, alebo
menej, nemusíme riešiť úver.
Poslanec Mgr. Lukáš Láni: Ďalšie obstarávania už bežia?
Starosta: Zatiaľ nie. Nechceli sme robiť to, že ešte nemáme začatú hrubú stavbu a už budeme
riešiť strechu. Pri týchto cenách stavebných materiálov by...
Poslanec Ing. Miroslav Bokes: Keď sme pripravovali podklady, oproti tomu je to 50 % - tné
navýšenie oproti februáru 2021 a marcu 2021 k tomu, čo teraz bola vysúťažená cena.
Poslanec Anton Gecler: Na porade sme sa bavili, že presunieme celých 30 000 eur, aby sme
nemuseli znova meniť rozpočet.
Poslanec Ing. Miroslav Bokes: Je kalkulovaná plechová krytina, cena ocele vystrelila
dvojnásobne.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Verejné obstarávanie bolo iba na hrubú stavbu?
Starosta: Áno.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Celý príjem z likvidácie Poľnohospodárskeho družstva idete
presunúť do Hasičskej zbrojnice?
Starosta: Áno.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Ja si myslím, že obec sa má rozvíjať všestranne, a teda investovať
by sa malo nielen do Hasičskej zbrojnice, ale aj na projekty, na ktoré boli poskytnuté dotácie
z Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj „BSK“). Je potrebné opraviť cesty a chodníky alebo inú
verejnú infraštruktúru. Na projekty, na ktoré boli poskytnuté dotácie z BSK, si aj sami zháňame peniaze;
tie projekty - náučný chodník - budú slúžiť všetkým. Zásadne nesúhlasím s tým, aby sa celých
30 000 eur z likvidácie Poľnohospodárskeho družstva presunulo iba na Hasičskú zbrojnicu. Nie som
vôbec proti Hasičskej zbrojnici. Myslím si, že celé tie peniaze by sa nemali vložiť do jedného projektu.
Skúste časť tých prostriedkov rovnomerne rozdeliť na projekty, ktoré tu sú a na ktorých pracujú iné
občianske združenia, pretože takto investované peniaze budú slúžiť všetkým.
Ivan Kahanec: Robilo sa výberko na archeologický prieskum?
Starosta: Áno, pri výkopových prácach bol prítomný archeológ, nič sa nenašlo. Archeológ bude
prítomný aj pri ďalších výkopových prácach, keď sa budú robiť siete a vodomerná šachta. Nie je to tak,
že obec bude robiť iba Hasičskú zbrojnicu. Tých 30 000 eur nám prišlo vhod, že nemusíme brať úver.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: My ako občianske združenie1 sa musíme doprosovať o 300 eur,
o 400 eur. Ja osobne si myslím, že tých 30 000 eur by sa malo rovnomerne rozdeliť.

1

Pozn. zapisovateľky: t. j. Pernecké ONÉ
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Mgr. Zuzana Pallová: Obec by mala vykúpiť časť pozemku na Družstve a zriadiť tam zberný
dvor.
Starosta: Veľmi odbočujeme.
Mgr. Zuzana Pallová: Fifty – fifty rozdeliť.2
Poslanec Mgr. Láni: Pri predaji majetku obce budeme mať navyše medzi 7 000 eur – 10 000 eur,
čo by malo zmysel dať na tieto ďalšie projekty. Keď toto použijeme celé na zbrojnicu, OK, odložíme
úver. A tieto ďalšie pritekajúce peniaze by sme mali použiť na tieto ďalšie projekty.
Starosta: My budeme dofinancovávať z vlastných financií projekt cyklochodníka, aj projekt
verejnej zelene.
Poslanec Mgr. Lukáš Láni: Na cyklochodník sa navýšilo iba raz na značenie.
Starosta: V pôvodnom rozpočte3 boli smerovníky narátané na 500 eur, napokon stáli 4 000 eur,
čiže o 3 500 eur; 500 eur za rekognoskáciu terénu. Poďme rozmýšľať nad tým, či budeme navážať
makadam a zametať chodník. Podľa mňa to je cykloturistický chodník v teréne, ja som ho prešiel. Obec
bude tento projekt dofinancovávať, ale trošku si to strážme podľa pôvodného rozpočtu. Podľa mňa
nie je nutné, aby tam bol bager tento víkend. Poďme podľa rozpočtu predloženého na BSK; všetko, čo
je mimo rozpočtu na BSK, nám nikto nepreplatí. Poďme teda najskôr spraviť veci, ktoré sú v tomto
rozpočte, pretože tie sú najdôležitejšie.
Mgr. Zuzana Pallová: Nie je pravda, že sme nedali zemné práce. Toto je proste tá prax. My sme
si našli sponzorov. My sme to nedali do rozpočtu, lebo sme nováčikovia. Obec tento projekt podporila,
za čo ďakujeme. Je to projekt obce. My sme ušetrili veľa peňazí obci na tom, že my ako dobrovoľníci
budeme stavať náučné tabule, nebude ich robiť žiadna firma. Spolupracujme ako občianske združenia4,
my Vám prídeme pomôcť, keď budete potrebovať.
Starosta: Obec to bude dofinancovávať 5 000 eurami.5
Mgr. Zuzana Pallová: Veľa peňazí sme ušetrili.
Starosta: Robme najskôr to, čo je v rozpočte predloženom na BSK.
Poslanec Mgr. Lukáš Láni: Ale aj pri Hasičskej zbrojnici bol rozpočet rôzny, iná cena bola
predpokladaná, iná cena bola napokon reálna.
Starosta: Nestavajme to tak, že keď pôjde 30 000 eur z likvidácie Poľnohospodárskeho družstva
na Hasičskú zbrojnicu, že ostatné projekty sú zamietnuté.
Poslanec Ing. Miroslav Bokes: DHZ Pernek v minulosti opravovalo cesty.

2

Pozn. zapisovateľky:
Pozn. zapisovateľky:
4
Pozn. zapisovateľky:
5
Pozn. zapisovateľky:
3

Tých 30 000 eur z likvidácie Poľnohospodárskeho družstva.
v pôvodnom rozpočte na náučný chodník.
DHZ Pernek a Pernecké ONÉ
Projekt náučného cykloturistického chodníka okolím Perneka.
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Starosta: Máme sponzorsky materiál a budeme ďalej riešiť cesty.
Mgr. Zuzana Pallová: Poukazuje na cestu v dezolátnom stave.
Poslanec Ing. Miroslav Bokes: Bol to studený asfalt, robila sa Kostolná a ďalšie cesty, ale potom
došiel materiál, ktorého bolo 600 kg.
Starosta: Tona.
Poslanec Ing. Miroslav Bokes: Robili sme pasportizáciu ciest. Vratko to môže potvrdiť.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Martin, nikto nebude chodiť na cyklochodník metličkou zametať.
Robíme to prvýkrát, preto boli v rozpočte iné ceny. Cykloznačenie musí byť podľa slovenskej technickej
normy, preto to navýšenie. Okresný úrad Bratislava vydal rozhodnutie podľa zákona o ochrane prírody
a krajiny o povolení zriadenia cyklotrasy v Perneku. Potrebný je aj projekt dopravného značenia pred
obcou Pernek, čo bude pre obec výhodné, pretože cca 1 km pred obcou Pernek bude najvyššia dovolená
rýchlosť znížená na 50 km/h.
Starosta: Nikto nehovorí, že ste pochybili.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Ako Zuzana6 povedala, peniaze by mali byť použité komplexne.
Je pravda, že ceny stavebných materiálov rastú.
Starosta: Čo sa týka projektov na BSK, poďme najskôr robiť to, čo je v rozpočte.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Tak ako Miro7, aj my máme fázy, ktoré musíme splniť voči
Cykloklubu, aby nám bolo pridelené číslo cyklotrasy.
Zapisovateľka JUDr. Katarína Gombárová: Ak je rozpočet zlý, prečo podľa neho postupovať,
ak je jasné, že realita je iná. Myslím si, že by si sa mal8 stretnúť s Pernecké ONÉ, aby ste si vyjasnili,
koľko to ešte bude stáť.
Starosta: Zajtra máme stretnutie s ONÉ kvôli značeniu, môžeme tam prebrať aj tieto veci.
Pozývam aj poslancov.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Áno, zajtra máme stretnutie, budem rád. A ešte musím uviesť, že
tie peniaze navyše na tento projekt „zostanú v lese“, nikto si ich nezoberie domov, bude to slúžiť
všetkým.9
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 64/2021.
Poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia OZ č. 64/2021:

6

Pozn. zapisovateľky: Mgr. Zuzana Pallová
Pozn. zapisovateľky: poslanec OZ Ing. Miroslav Bokes
8
Pozn. zapisovateľky: t.j. starosta obce Pernek s občianskym združením Pernecké ONÉ.
9
Pozn. zapisovateľky: t. j. peniaze budú investované do Náučného cykloturistického banského chodníka okolím
Perneka, ktorý bude slúžiť všetkým.
7
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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



PROTI PRIJATIU uznesenia OZ č. 64/2021 hlasoval: 0

!

ZDRŽAL SA HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 64/2021: 1
! Ľubomír Hozlár
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Poslanec OZ Ľubomír Hozlár odôvodňuje zdržanie sa hlasovania o prijatí uznesenia OZ
č. 64/2021 vyjadrením, že sa nestotožňuje s tým, aby všetky peniaze z likvidácie Poľnohospodárskeho
družstva boli poukázané na Hasičskú zbrojnicu. Poslanec OZ Ľubomír Hozlár uvádza, že nemá nič proti
Hasičskej zbrojnici, ale je potrebné nájsť nejaký kľúč, aby boli financované aj iné veci; aby v prípade,
ak obec dostane takéto peniaze, bol kľúč, aby sa použili aj na financovanie iných vecí.

9. Rôzne
a. Projekty a investičné aktivity obce
b. Návrh na udelenie čestného občianstva Dr.h.c Antonovi SRHOLCOVI „in
memoriam“

Starosta: Maľovanie v Základnej škole s Materskou školou nie je investícia, ale údržba. Boli
vymaľované aj miestnosti, ktoré sa neplánovali – kuchyňa, jedáleň. Škola bola naposledy vymaľovaná
pred 12 rokmi, škôlka 1 alebo 2 roky dozadu. Ešte je potrebné vymaľovať schodisko. Stálo to viac, ako
bolo pôvodne plánované, pôvodne to malo stáť 3 500 eur.
Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ č. 65/2021:

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
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!

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

Starosta: Modernizácia verejnej infraštruktúry – pri starom cintoríne, od križovatky, smerom
k fare. Od uskutočnenia verejného obstarávania uplynul rok a pol, rok a pol sa posudzovala žiadosť,
zatiaľ vzrástli ceny materiálov. Dodatky k zmluve by sa robiť nemali a ani by som ich nechcel robiť.
Zmluva by mala byť ukončená a následne by malo byť vyhlásené nové verejné obstarávanie. Keď
vyhlásime verejné obstarávanie v septembri 2021; v októbri 2021 a v novembri 2021 by sa to dalo
zrealizovať, to by ceny až tak nevrástli.
Poslanec Ing. Miroslav Bokes: Betonáž 5 % – 10 % nárast; drevo, oceľ a iné 200 % nárast.
Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ č. 66/2021:

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
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!

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

Starosta: Ja sa to verejné obstarávanie budem snažiť vyhlásiť v čo najkratšom čase, ja nebudem
čakať do konca septembra 2021; aby sme sa vyhli ďalšiemu prípadnému rastu cien.
Starosta: Hlavná kontrolórka obce Pernek dala výpoveď z pracovného pomeru. Bude vyhlásené
výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Pernek.
Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ č. 67/2021:

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
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Starosta: Návrh uznesenia OZ č. 68/2021 sa týka vyhlásenia novej voľby hlavného kontrolóra
obce Pernek a je trochu dlhšie.
Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ č. 68/2021:

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.
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Hlavný kontrolór obce Pernek môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť.
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

Poslanec Ľubomír Hozlár: Čo sa týka dátumov v uznesení OZ č. 68/2021, zasadnutie OZ,
plánované v októbri, by sa malo „posúvať“?
Mgr. Zuzana Pallová: Musí tam byť toľko dokladov?
Zapisovateľka JUDr. Katarína Gombárová: Hlavný kontrolór môže podnikať len so súhlasom
OZ, tých dokladov tam musí byť toľko, pretože v zmysle zákona o obecnom zriadení obecné
zastupiteľstvo ustanovuje náležitosti prihlášky. Povinnosť predložiť údaje potrebné pre zabezpečenie
výpisu z registra trestov ustanovuje zákon o obecnom zriadení. V uznesení OZ č. 68/2021 je priamo
uvedené, ktoré údaje má kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce poskytnúť. Ja si neviem
predstaviť radového občana, ako by sa „hrabal“ v zákone o registri trestov.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Výpis z registra trestov môže predložiť aj kandidát na funkciu
hlavného kontrolóra, je to rovnocenné.
Zapisovateľka JUDr. Katarína Gombárová: Môže, ale podľa zákona o obecnom zriadení má
o výpis z registra trestov žiadať obec na základe údajov predložených kandidátom na funkciu hlavného
kontrolóra obce.10
10

Pozn. zapisovateľky: § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
„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
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Návrh občianskeho združenia Pernecké ONÉ na udelenie čestného občianstva obce
Pernek pánovi Antonovi Srholcovi a pánovi Antonovi Richterovi in memoriam
Starosta: Pokiaľ ide o návrh občianskeho združenia Pernecké ONÉ na udelenie čestného
občianstva obce Pernek pánovi Srholcovi a pánovi Richterovi „in memoriam“ – mali by byť rovnaké
pravidlá pre všetkých, ktorým by sa obec Pernek rozhodla udeliť čestné občianstvo a tieto pravidlá by
mali byť upravené vo VZN.
Poslanec Ing. Vratko Piruš: Je to potrebné mať také VZN?
Poslanec Mgr. Lukáš Láni: Ja si tiež myslím.
Starosta: Ja si myslím, že by sme mali mať predpis.
Poslanec Ing. Vratko Piruš: Ja túto potrebu necítim.
Poslanec Ľubomír Hozlár: Ani ja.
Zapisovateľka JUDr. Katarína Gombárová: Obce a mestá bežne majú VZN-ká o udeľovaní
čestného občianstva, mali by byť formalizované pravidlá, „aby to nebola krčma“, bolo by dobré určiť
termín, dokedy má byť návrh VZN o udelení čestného občianstva obce Pernek vypracovaný a ako má
vyzerať listina o udelení čestného občianstva obce Pernek. VZN by malo stanoviť aj kritériá na to, komu
udeliť čestné občianstvo obce, aby to nebolo zneužívané.
Poslanec Anton Gecler: Kedy by ste chceli to udeliť?11
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Pán Anton Srholec, osobnosť európskeho formátu, tu nemá ani
informačnú tabuľu. Nemám nič proti vypracovaniu VZN o udeľovaní čestného občianstva obce.
Po konzultácii s istým človekom v Perneku sme navrhli aj ďalšiu osobu na udelenie čestného občianstva
obce in memoriam.12 Pán Anton Richter bol významnou osobnosťou v rámci cirkevnej hierarchie.13
Dôvodom na udelenie čestných občianstiev obce Pernek „in memoriam“ pánovi Srholcovi a pánovi
Richterovi je aj to, že súčasťou náučného chodníka bude aj náučný panel, kde budú spomenuté aj tieto
dve osobnosti, ktoré pôsobili v Perneku. Náučný chodník chceme otvárať do konca roka 2021.
Starosta: Keďže pán Srholec bol členom aj DHZ Pernek, mal by mať plastiku alebo tabuľu...14
Poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia OZ č. 69/2021:

je aj doklad o vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety obec
bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre
Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
11
Pozn. zapisovateľky: Pýta sa PhDr. JUDr. Lukáša Chadalíka.
12
Pozn. zapisovateľky: Pána Richtera.
13
Pozn. zapisovateľky: Biskup Anton Richter pôsobil v obci Pernek v r. 1959 - 1974. Rímsko-katolícky kňaz
Anton Srholec pôsobil v obci Pernek v r. 1974 – 1978. [zdroj: www.pernek.sk/pernecka-farnost/]
14
Pozn. zapisovateľky: Na Hasičskej zbrojnici.
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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

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Bude vo VZN aj udeľovanie ocenení obce, nielen občianstva?
Pretože zákon o obecnom zriadení upravuje aj iné ocenenia udeľované obcou.
Zapisovateľka JUDr. Katarína Gombárová: Môže byť.

Interval odvozu komunálneho odpadu
a kúpenie a prenajímanie štiepkovača

Starosta: Ľudia si zvykli na 4-týždňový interval odvozu odpadu.
Starosta: K dotáciám - dostali sme aj 3 000 eur, kúpili by sme štiepkovač za malý traktor, ktorý
by sa použil na údržbu obecných pozemkov, a mohol by sa prenajímať občanom.
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Náučný cykloturistický banský chodník okolím Perneka a sadbová úprava
(dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja)
Starosta: Mali sme stretnutie s arboristkou a členkou stavebnej komisie pani Hanou Zošťákovou,
ceny sú vyššie, ako v rozpočte. Zajtra by sme sa mali stretnúť ohľadom cyklochodníka.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Môžeme to posunúť.
Starosta: Asi by som to neposúval, pretože treba zadať výrobu panelov do stojanov.
Starosta: Môže byť o 18:00 hod.?
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Áno.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Pôvodne sme chceli Náučný turistický chodník. BSK poskytovanie
dotácií v danom roku zrušil, avšak následne boli vyhlásené dotácie na cyklochodník. Obec Pernek
dostala od BSK na cyklochodník dotáciu 8 000 eur. Cykloznačenie musí byť podľa slovenskej
technickej normy, jediná organizácia akreditovaná Ministerstvom školstva SR je Slovenský cykloklub.
Starosta: Zatiaľ nemáme stanovisko dopravného inžiniera (ohľadom cyklochodníka).
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Zatiaľ nie.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: K projektu cyklochodníka môžem uviesť najmä to, že to bolo
na začiatku o byrokracii. Bolo potrebné vybaviť súhlasné stanovisko od Štátnej ochrany prírody
v Modre; ďalej od Lesov SR, ktoré bolo najťažšie vybaviť; a stanovisko z Okresného úradu Malacky.
Na základe uvedených stanovísk bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, ktorým bolo
povolené zriadenie cyklotrasy v CHKO15 Malé Karpaty. Taktiež bolo potrebné kontaktovať Slovenský
cykloklub. Od cykloklubu sme mali stanovené podmienky, aby nám následne pridelil evidenčné číslo
cyklotrasy. Ak by sme podmienky nesplnili, boli by vyznačili cyklotrasu iba po Staré bane. S tým som
sa ja osobne nestotožnil, napísal som list, ktorý Martin16 poslal Slovenskému cykloklubu. Stanovili nám
podmienku premostenia, zárezy v teréne a vyčistenie trasy od náletov a lístia. Následne, po doručení
vyjadrenia obce, súhlasili a evidenčné číslo cyklotrasy bolo obci pridelené. Mali sme už niekoľko brigád
v teréne, je tam spravený mostík ako jedna z podmienok, smerom do Kostolnej doliny to treba vyčistiť,
preto by tam mal byť bagrík. Zohnali sme si sponzora, ktorý ten bager zaplatí. Náučné tabule,
bude ich 13, na každej bude tematické zameranie, urobíme svojpomocne. Tematické zameranie:
baníctvo, mlynárstvo, Srholec, Richter a pod. Ešte je potrebné doriešiť projekt dopravného značenia
a následne osadiť dopravné značenie. Nejakých sponzorov sme si našli, a preto navrhujem, aby obecné
zastupiteľstvo prijalo uznesenie, že obec v spolupráci s občianskym združením Pernecké „ONÉ“
pracuje na cyklochodníku, že obec poverila ONÉ robením cyklochodníka; ONÉ sa zaviaže, že ho bude
udržiavať. Brigáda bude 18.09.2021 o 09:00, všetci ste vítaní.
Poslanec Mgr. Lukáš Láni: Uznesenie by malo čo obnášať?

15
16

Pozn. zapisovateľky: Chránená krajinná oblasť.
Pozn. zapisovateľky: Starosta obce Pernek Ing. Martin Ledník.
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PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Že ONÉ sa podieľa v spolupráci s obcou...

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

Poslanec Anton Gecler: Stretnutie bude kde?
Starosta: Zajtra na obecnom úrade.
Mgr. Zuzana Pallová: Sadbová úprava...
Starosta: Vo štvrtok sme boli s pani Zošťákovou na obhliadke, novú zeminu, cena 7 000 eur, je
to veľa za vybratie a navozenie novej zeminy.
Poslanec Ing. Miroslav Bokes: Ja sa chcem spýtať, aké sú predpokladané finálne náklady
na Náučný cykloturistický chodník.
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Starosta: Ja by som potreboval, aby sme dali naceniť tabule a výplň (grafiku), koľko to bude stáť.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Nie je to až tak veľa, asi 90 eur jedna a bude ich 13.
Starosta: Plus osadenie.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Čo sa týka osadenia, pravdepodobne si sponzorsky zoženieme
betón. Cykloznačenie a mobiliár cykloznačenia bude cca 4 000 eur. Ušetrí sa asi 1 000 eur, lebo to
osadíme sami.
Starosta: Položky, ktoré v rozpočte nie sú vôbec, nám BSK nezaplatí. Do lesa nebudeme dávať
smetné koše, dáme ich niekde do dediny.
Poslanec Mgr. Lukáš Láni: Koše dať niekde na kraj.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Jeden do starého lomu, druhý tam, kde je modrá značka.

Farská záhrada – nový cintorín
Starosta: S poslancom OZ Mgr. Lukášom Láni sme boli na stretnutí so zástupcami
rímsko-katolíckej cirkvi. Oproti pôvodnému návrhu zástupcovia cirkvi prišli s novým návrhom, podľa
ktorého zhora od Barín by boli 3 stavebné pozemky, ktorých výmera by bola cca 2 800 m2. Na nový
cintorín by bolo 1 600 m2. Nie je to rozdelenie na polovicu, a preto sme s tým nesúhlasili. Nemusí
to byť presne polovica, na cintorín by mohlo byť vyčlenených 1 900 m2.
Poslanec Mgr. Lukáš Láni: Povedali, že máme dať návrh, oni dajú protinávrh. My sme
argumentovali, aby sme mali príjazdovú cestu zvrchu, s čím oni (cirkev) majú problém a chcú, aby sme
mali prístup od Domu smútku. S tým sme nesúhlasili, lebo by ťažká technika jazdila po zámkovej
dlažbe, čomu sme sa chceli vyhnúť.
Starosta: Skôr sú ochotní pridať m2 na cintorín, cestu zhora povoliť nechcú.
Starosta: Ak by sa ťažké práce zrealizovali ešte pred tým, ako to cirkev predá...
Poslanec Mgr. Lukáš Láni: Oni povedali, že by to nepredali skôr ako za 5 rokov.
Poslanec Ľubomír Hozlár: Predpokladajú nárast cien.
Starosta: Alebo by mohli postupne predávať tie pozemky s tým, že ten, kadiaľ by mala ísť zhora
tá cesta, by predali ako posledný.
Poslanec Mgr. Lukáš Láni: Ak ustúpime v ceste, budeme požadovať 2 000 m2 až 2 100 m2.
Poslanec Ľubomír Hozlár: Náklady?
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Starosta: Zmena územného plánu obce.
Poslanec Ľubomír Hozlár: To je otázka 2 000 eur až 3 000 eur.
Starosta: Čo sa týka ceny pozemku za cintorín, zrejme 1 eur/m2.
Poslanec Mgr. Lukáš Láni: Pôvodne hovorili o dvoch stavebných pozemkoch, teraz sú tam tri.
Ak skončíme medzi 1 600 m2 a 1 900 m2 na nový cintorín, bude to úspech.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Ja som rád, že moja myšlienka, ktorá padla na OZ 10.05.2021,
sa zrealizuje, že obec sa pravdepodobne konečne dostane k časti Farskej záhrady, na ktorej by mohol
byť nový cintorín. Prijalo by sa VZN o zrušení ochranného pásma cintorína. Stavebný poriadok
ustanovuje obci povinnosť aktualizovať územný plán obce každé 4 roky. Pôvodným plánom bolo, že
obec by kúpila cca 43 árov za 150 000 eur. Ale pokiaľ by obec dostala tých 16 árov, je to dobré.
Podstatné je, že obec sa k časti Farskej záhrady dostane. Neoplatilo by sa mať 43 árový cintorín. Za mňa
je to veľké víťazstvo pre obec. Preto si myslím, že „dohadovať“ sa o pár metrov štvorcových s cirkvou
nie je na mieste. Buďme radi, že sa obec konečne dostane k novému cintorínu za takýchto podmienok.
Starosta: Za mňa opatrne.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: 30 rokov sa rieši cintorín, som rád, že môj návrh sa zrealizuje.
Doteraz sa to nedarilo vyriešiť.
Starosta: Pôvodný návrh za cca 44 árov bol 150 000 eur s tým, že z časti by bol cintorín.
Poslanec Ľubomír Hozlár: Len či nám to handrkovanie... Netlačme na pílu. Keď bude 1 600 m2,
tak bude 1 600 m2, keď bude 1 800 m2....
Starosta: Nie je to tlačenie na pílu, ten pán bol ochotný tú čiaru posunúť...
Poslanec Ľubomír Hozlár: Aby sa prehnane netlačilo a potom to stroskotalo.
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:
pod cestami.

Je ponuka na vysporiadanie ciest, kde obec získa pozemky

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Konečne sa vyrieši tento problém, lebo to je dlhoročný problém.
Starosta: Ak by obec musela zaplatiť 150 000 eur za tých cca 44 árov, zrejme tiež by to podobne
rozdelila.17

17

Pozn. zapisovateľky: t. j. v prípade, ak by obec Pernek kúpila celú tzv. Farskú záhradu, t. j. pozemok KN-C
č. 3/1 v obci Pernek, katastrálne územie Pernek, o výmere 4 388 m2 (list vlastníctva č. 419) za 150 000 eur, obec
by daný pozemok taktiež rozdelila na „nový cintorín“ a stavebné parcely.
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Budova základnej školy
– znečisťovanie budovy lastovičkami a nevyhovujúci stav dreveného altánku
Poslanec Ing. Miroslav Bokes: Boli sme na Rade školy, zo strany školy boli vznesené dve
požiadavky. Jedna požiadavka bola: Na budove základnej školy sú usídlené lastovičky, čo budovu
základnej školy dosť znečisťuje. Dohodli sme sa spraviť brigádu a očistiť to; treba tam lišty, požiadam
o pomoc DHZ. Druhá požiadavka sa týka dreveného altánku, ktorý je obohnaný múrom, ku ktorému je
urobená podlaha, ktorá je vyspádovaná k tomu múru. Rozprávali sme sa, ako to zasanovať. Ja a Hackl...
ideálne je ten múr zdemolovať a postaviť niečo, čo bude závetrie (ako žiada škola), odvodniť to
a postaviť z betónových tvárnic. Obec by zafinancovala iba výstavbu múru, ostatné sponzorsky.
Ide o 5,4 kubíka muriva, asi 1 500 eur. Stav je dezolátny. Pani riaditeľka sa vyjadrila, že sa tam bojí
púšťať deti.
Starosta: Počkáme na cenovú ponuku.
Poslanec Ing. Miroslav Bokes: Počkáme na cenovú ponuku a nejaké peniaze sa tam ušetria,
pretože urobíme nejaké práce svojpomocne. Aj hniezda vyriešime. Čiže múr a drenáž, odvodňovací
žľab.

Web obce Pernek
a problémy s analógovým rozhlasom
Poslanec Mgr. Lukáš Láni: Boli výčitky ohľadom webu obce. Robili by sme to po večeroch
s kolegami. Boli by tam také veci ako zdigitalizovaný rozhlas, Whatsapp, Wiber – oznamy obce
občanom, prehľadný web.
Starosta: Niektoré veci vidieť na 4 rôznych miestach.
Poslanec Mgr. Lukáš Láni: Toto by sme, nebudeme sľubovať termín, ale do polroka - roka mohli
zvládnuť. Ak máte nápady, čo by tam mohlo byť, dajte mi vedieť.
Poslanec Ľubomír Hozlár: Analógový rozhlas v dolnej časti obce Pernek zle počuť, keď prejde
auto. Sú tam silné reproduktory na veľkú vzdialenosť, čo robí ozveny. Radšej slabšie reproduktory a dať
ich viac.
Poslanec Anton Gecler: To len keď idú autá, zle počuť.
Poslanec Mgr. Lukáš Láni: Tento rozhlas by som nechal dožiť.
Mgr. Zuzana Pallová: Zamýšľame sa aj nad myšlienkou aplikácie?18
Poslanec Mgr. Lukáš Láni: Áno, som zástanca takýchto vecí, rozmýšľal som nad tým.

18

Pozn. zapisovateľky: t. j. aplikácie obce Pernek
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10.Vystúpenie občanov s návrhmi a podnetmi

Starosta vyzval občanov, aby preložili návrhy a podnety.
Mgr. Zuzana Pallová: Ja by som sa chcela vrátiť k OZ z 12.07.2021, kde témou bola aj voľba
členov finančnej komisie. Chcem sa spýtať, z akého dôvodu som nebola odhlasovaná. To je otázka
na štyroch ľudí, ktorí boli proti. Je mi jasné, že nemôžem byť všade. Nemám nič proti tomu, ak ma
niekto nezvolil, je to Vaše rozhodnutie. Každého po jednom by som sa chcela spýtať...
Poslanec Anton Gecler:
športovej...

Netreba byť vo všetkých komisiách – v stavebnej, aj kultúrno-

Mgr. Zuzana Pallová: Ja som sa vzdala funkcie v stavebnej komisii, pretože sa mi nepáčilo jej
fungovanie, ja mám vzťah k životnému prostrediu. Ing. Monika Belianska ma odobrila do finančnej
komisie, že takého človeka, ako ja, potrebujeme vo finančnej komisii.
Poslanec Ing. Vratko Piruš: Mne to príde, že chceš byť všade, že si odborníčka na všetko,
na financie, na kultúru...
Poslanec Ing. Miroslav Bokes: Za mňa si si odpovedala na začiatku, že nemôžeš byť všade. Treba
sa sústrediť na jednu vec a tomu sa venovať.
Mgr. Zuzana Pallová: Pána Smolinského pozná málo ľudí, je moja rodina, mám ho rada, ale málo
ľudí ho pozná, ale za neho hlasovali všetci. Chcela by som poznať skutočný dôvod, prečo som nebola
zvolená do finančnej komisie. Aktívni občania nemôžu sedieť v komisii?
Poslanec Ing. Vratko Piruš: Zuzka, ty si kandidovala vo voľbách19, dosiahla si určitý výsledok
a ja som Ti nastavil zrkadlo.
Mgr. Zuzana Pallová: Vratko, ja som Ťa volila.20
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Zuzana dobre poznamenala, koľko máte aktívnych občanov v obci.
Spočítajte si ich na jednej ruke. Také argumenty, ako sedieť vo viacerých komisiách. Ja som sedel
v dvoch komisiách, z oboch som vystúpil a nikto sa ma nespýtal, prečo. Zuzana zo stavebnej komisie
vystúpila, a chcela byť vo finančnej komisii. Vo finančnej komisii nemusia byť iba odborníci
na financie. Zuzana skončila vzdelanie v oblasti verejnej správy a podľa mňa je to ideálne vzdelanie
do finančnej komisie.
Mgr. Zuzana Pallová: Ako členka kultúrnej komisie som veľmi nešťastná a veľmi ma trápi fakt,
že kultúrna komisia nepracuje tak, ako by som si priala. Veľmi sa mi nepáči, že sa tu organizujú
podujatia poza chrbát. Pán Gecler, tiež mám informáciu, že ste sa dozvedeli o podujatí Gulášmajster
„o 5 minút 12“. Gulášmajster je pekná akcia, ale chcela by som sa vás (všetkých) spýtať, ako ju vylepšiť.

19
20

Pozn. zapisovateľky: do funkcie starostky obce Pernek v r. 2018
Pozn. zapisovateľky: t. j. do funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Pernek v r. 2018.
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Starosta sa pýta, či má niekto ešte nejaký podnet.
Pozn. zapisovateľky: Nikto.

11. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva
o 21:50 hod.

V Perneku dňa 13.09.2021

..............................................................
Ľuboš Vavrinčík
overovateľ zápisnice

..............................................................
Mgr. Lukáš Láni
overovateľ zápisnice

..............................................................
Ing. Martin Ledník
starosta obce Pernek

41

