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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 08. novembra 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. Voľba Hlavného kontrolóra obce Pernek  

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

 
5. Návrh na doplnenie člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov (zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu  
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších ústavných zákonov)  

 
6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Pernek – časť parcely KN – E, 

parc. č. 563 v k. ú. Pernek o výmere cca 180 m²  
 

7. Prerokovanie a schvaľovanie zámeru predaja pozemkov vo vlastníctve obce Pernek, v k. ú. Pernek, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa – KN-C, parc. č. 571/1 o výmere 75 m² a KN-C, parc. č. 571/6 
o výmere 52 m²  

 
8. Rôzne  

 
9. Vystúpenie občanov s návrhmi a podnetmi 
 
10. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

            

 
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva obce Pernek: 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Ľubomír Hozlár  
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľuboš Vavrinčík 
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Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva obce Pernek: 
Stanislav Valko – ospravedlnený  
 
 
 

 

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

 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Pernek (ďalej aj „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) 
zahájil starosta obce Pernek Ing. Martin Ledník (ďalej len „starosta“), privítal prítomných, 
skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomných je šesť zo siedmich 
poslancov obecného zastupiteľstva. 

 
Starosta privítal kandidátky na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek pani Zuzanu Jánošovú  

a Mgr. Zuzanu Pallovú, ktoré pozval na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Starosta dáva hlasovať o návrhu programu zasadnutia OZ:  
 
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:   Ľubomír Hozlár, Anton Gecler 

Overovatelia zápisnice:   Ing. Vratko Piruš, Ing. Miroslav Bokes 

 

Starosta dáva hlasovať o navrhnutých pracovných komisiách zasadnutia OZ: 
  
Za schválenie navrhnutých pracovných komisií zasadnutia OZ:   6 

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

 
          Proti:  0 

 Zdržal sa:  0 
 

  

 

 
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 
 

Starosta uvádza nesplnené uznesenia OZ tak, ako sú uvedené v návrhu uznesenia OZ č. 71/2021. 
Starosta uvádza, že odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Malacky o nariadení neodkladného 
opatrenia1 už je pripravené, tento týždeň bude odoslané. 

                                                           

1    Pozn. zapisovateľky: 

Obci Pernek bolo dňa 29.10.2021 doručené uznesenie Okresného súdu Malacky (ďalej len „okresný súd“)  
sp. zn. 5C/75/2021 – 39 z 28.10.2021, ktorým tento súd nariadil neodkladné opatrenie v prospech navrhovateľov 
XY a WZ, spočívajúce v zriadení práva cesty pešo, povozom, osobnými motorovými vozidlami a nákladnými 

motorovými vozidlami „cez parcelu KN C 209“, orná pôda, o výmere 525 m2, ktorá sa podľa tvrdenia okresného 
súdu nachádza v katastrálnom území Pernek a podľa tvrdenia okresného súdu je zapísaná Okresným úradom 

Malacky, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 509, a v zriadení práva užívať žumpu a plynovú prípojku. 
Okresný súd uznesením o nariadení neodkladného opatrenia v prospech navrhovateľov zároveň uložil obci Pernek 
povinnosť strpieť výkon práva cesty pešo, povozom, osobnými motorovými vozidlami a nákladnými motorovými 

vozidlami „cez parcelu KN C 209“, orná pôda, o výmere 525 m2, ktorá sa podľa tvrdenia okresného súdu nachádza 

v katastrálnom území Pernek a podľa tvrdenia okresného súdu je zapísaná Okresným úradom Malacky, 

katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 509. Uznesením o nariadení neodkladného opatrenia okresný súd 
zároveň uložil obci Pernek povinnosť strpieť výkon práva užívať žumpu a plynovú prípojku, a to do právoplatnosti 
rozhodnutia súdu o žalobe o zriadení vecného bremena v prospech navrhovateľov. 

Obec Pernek podala proti uzneseniu okresného súdu o nariadení neodkladného opatrenia odvolanie, 
v ktorom okrem iného uviedla: 

• parcela č. „KN C 209“ v katastrálnom území Pernek (ďalej aj „k. ú. Pernek“) neexistuje, 
• parcelu č. „KN C 209“, ktorá sa podľa nesprávneho tvrdenia okresného súdu má nachádzať v katastrálnom 

území Pernek, Okresný úrad Malacky, katastrálny odbor, neeviduje, 

• parcela č. „KN C 209“ nie je zapísaná na žiadnom liste vlastníctva, keďže neexistuje, 
• Okresný súd pri nariadení neodkladného opatrenia vychádzal iba z nesprávnych tvrdení navrhovateľov, ktoré 

si vôbec neoveril, napriek tomu, že evidencia nehnuteľností, zabezpečovaná Úradom geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky, je verejne dostupná. V skutočnosti totiž má ísť o parcelu KN-E č. 209 k. ú. 
Pernek, ktorá má v registri „C“ číslo KN-C 209/2 k. ú. Pernek. 

• Obec Pernek nebráni navrhovateľom v práve prechodu pešo cez pozemok KN-E č. 209 (KN-C č. 209/2) k. ú. 
Pernek, ani nebráni navrhovateľom v práve užívať žumpu, obec Pernek taktiež nebráni navrhovateľom užívať 
plynovú prípojku, a preto v tejto časti bolo neodkladné opatrenie vydané bez zákonných dôvodov,  
na ošetrenie právneho vzťahu, ktorý nie je ohrozený. 
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Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 71/2021. 
 
Poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia OZ: 

 
UZNESENIE  OZ  č.  71/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 08.11.2021 

 
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 08.11.2021 nie sú splnené tieto uznesenia obecného zastupiteľstva z týchto dôvodov: 

- Uznesenie OZ č. 62/20: pozemok je sprístupnený, hranica medzi pozemkami je vytýčená, 
Okresný súd Malacky vydal uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia, proti ktorému 
obec pripravuje odvolanie, 

- Uznesenie OZ č. 95/20: plní sa priebežne, časovo náročné, 
- Uznesenie OZ č. 40/2021 (zámena pozemkov KN-E č. 248 a KN-C č. 149, oba k. ú. Pernek) 

– nesplnené, 
- Uznesenie OZ č. 69/2021: návrh všeobecne záväzného nariadenia upravujúceho postup  

pri udeľovaní čestného občianstva obce Pernek sa pripravuje. 
 
 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 71/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 08.11.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 71/2021 hlasovali: 6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 

                                                           

• Pokiaľ ide o prejazd autom, obec Pernek poukázala na platnú judikatúru, konkrétne na rozsudok Krajského 
súdu Banská Bystrica sp. zn. 17Co/272/2017 z 28.11.2018, ktorý uvádza: „... pokiaľ ide o prístup autom, 

vzhľadom na charakter nehnuteľnosti (rekreačná chata v horskej oblasti) a frekvenciu návštev (podľa ich 

udania 1-2 krát do mesiaca pred tým, ako začali mať problémy s prístupovou cestou) nie je nevyhnutné, aby 
bol ich prístup zabezpečený priamo až k nehnuteľnosti; prístup v prípade výnimočných situácií (zdravotné 

problémy alebo požiar) je zabezpečený prostredníctvom osobitných predpisov (kedy vlastník je povinný strpieť 

vstup na svoj pozemok).“. 
• Krajský súd Banská Bystrica v rozsudku sp. zn. 17Co/272/2017 z 28.11.2018 ďalej uvádza: „... odvolací súd 

pri rozhodovaní prihliadol na skutočnosť, že cesta cez priľahlý pozemok, ktorého vlastníkom je iná osoba 
ako vlastník stavby, musí byť vedená tak, aby čo najmenej zasahovala do práva vlastníka pozemku (...) 
navrhovaná trasa cesty cez pozemok žalovaných vedie priamo stredom ich pozemku (...) navrhovaná trasa 

nevyhnutnej cesty by preto podľa odvolacieho súdu v tomto rozsahu predstavovala neprimeraný zásah  

do vlastníckeho práva žalovaných (...), čo predstavuje samostatný dôvod na zamietnutie žaloby žalobcov.“. 
• Obec Pernek v odvolaní ďalej poukázala, že navrhovatelia majú možnosť parkovať pri kultúrnom dome oproti 

ich nehnuteľnostiam, ktoré však už predali, a preto nie sú oprávnenými subjektmi z neodkladného opatrenia. 
• Obec Pernek navrhuje, aby uznesenie okresného súdu o nariadení neodkladného opatrenia bolo v celom 

rozsahu zrušené a aby obci Pernek bola priznaná náhrada trov konania. 
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 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 71/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 71/2021:   0 
 
 
 
 

3. Voľba Hlavného kontrolóra obce Pernek 
 
 

Starosta:  Bolo vypísané výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek2, boli 
doručené dve prihlášky, táto voľba bola vyvesená3 17.09.2021. Jednu prihlášku doručila pani Zuzana 
Jánošová, všetky náležitosti spĺňa, je tam životopis, požadované údaje, návrh koncepcie výkonu funkcie 
hlavného kontrolóra, výpis z registra trestov – nemá záznam v registri trestov. 

 
Starosta:  Ďalšia kandidátka je Mgr. Zuzana Pallová, životopis je, aj návrh koncepcie výkonu 

funkcie hlavného kontrolóra, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov – nemá záznam 
v registri trestov, predložila diplom. 

 
Starosta požiadal kandidátky na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek, aby sa predstavili 

a aby sa dohodli, ktorá z nich sa predstaví ako prvá. 
 
Ako prvá sa predstavila pani Zuzana Jánošová. 
 
Kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek pani Zuzana Jánošová: Uvádza, 

že je z Rohožníka, žije v Kuchyni s manželom, začínala vo firme Pepsi Cola, kde začínala ako 
účtovníčka, po necelom roku postúpila na pozíciu analytičky, účtovala faktúry, mala na starosti 
marketingové faktúry hlavne z daňového hľadiska, po materskej dovolenke bola oslovená, aby 
pracovala v Základnej škole v Rohožníku, kde má na starosti mzdovú agendu, je precízna, pozerá si 
právne záležitosti.  

 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes sa pani Zuzany Jánošovej pýta na koncepciu výkonu funkcie 

hlavného kontrolóra obce Pernek. Pani Zuzana Jánošová hovorí, že najskôr by kontrolovala Základnú 
školu v obci Pernek, ako dodržujú predpisy, ako majú vypracované smernice, keďže to je jej obor 
a následne by vykonala všetky kontroly na podnety poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

                                                           

2
 Pozn. zapisovateľky: Voľba hlavného kontrolóra obce Pernek bola vyhlásená uznesením OZ č. 68/2021 

z 13.09.2021. 
3 Pozn. zapisovateľky: Voľba hlavného kontrolóra obce Pernek bola dňa 17.09.2021 vyhlásená na úradnej tabuli 
obce Pernek a na jej webovom sídle www.pernek.sk. Obec Pernek zverejnila na webovom sídle obce aj formulár 
prihlášky, prostredníctvom ktorého sa kandidátky pani Zuzana Jánošová a Mgr. Zuzana Pallová prihlásili do voľby 
hlavného kontrolóra obce Pernek. 
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Kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek Mgr. Zuzana Pallová: Uvádza, že 
jej otec pochádza z Perneku, žila v Tvrdošíne, má vyštudovanú strednú ekonomickú školu so zameraním 
na ekonomiku a účtovníctvo, má maturitu z ekonomiky, pracovala vo firme, ktorá išla do nútenej správy, 
firma zanikla, následne sa zamestnala na Obecnom úrade v Perneku, kde pracovala rok. Po materskej 
dovolenke pracovala na Univerzite Komenského v Bratislave, kde sa venovala verejnému obstarávaniu, 
avšak kvôli „korone“ tam skončila. V súčasnosti pracuje v Slovenskej zdravotníckej univerzite v oblasti 
verejného obstarávania. Má ukončenú vysokú školu v oblasti verejná správa a verejná politika, ktorú 
vyštudovala popri materskej dovolenke. Čo sa týka koncepcie výkonu funkcie hlavného kontrolóra, 
uvádza, že je potrebné vypracovať plán činnosti hlavného kontrolóra, ktorý bude široký a ktorý bude 
zameraný na kontrolu uznesení a legislatívy, ktorá patrí hlavnému kontrolórovi. 

 
Starosta upovedomil poslancov obecného zastupiteľstva, že môžu kandidátkam na funkciu 

hlavného kontrolóra obce Pernek klásť otázky. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni uvádza, že Mgr. Zuzana Pallová vypracovala koncepciu výkonu 

funkcie hlavného kontrolóra obšírnejšie a odpovedala aj na rozsah pracovného úväzku4 hlavného 
kontrolóra, ktorý Mgr. Zuzana Pallová hodnotí ako nedostatočný. Poslanec Mgr. Lukáš Láni sa pýta 
pani Zuzany Jánošovej, čo si myslí o dĺžke pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce Pernek. 

 
Pani Zuzana Jánošová:  Vyjadrila som sa k návrhu koncepcie výkonu funkcie hlavného 

kontrolóra, kontrolu je potrebné robiť v každej oblasti – faktúry, zmluvy, podľa požiadaviek obecného 
zastupiteľstva, prispôsobím sa. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni sa pýta oboch kandidátok na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek,   

či si vedia predstaviť 20 – 30 hodinový pracovný úväzok hlavného kontrolóra. 
 
Pani Zuzana Jánošová:  To by som musela konzultovať s riaditeľkou základnej školy5, ktorá 

vie, že som sa prihlásila do voľby hlavného kontrolóra a podporila ma. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Ak by to bolo 30 – 40 hodín6, bolo by to o tom, či by mi zamestnávateľ7 

vyšiel v ústrety. 
 
Ing. Vratko Piruš hovorí pani Zuzane Jánošovej, že v jej životopise sa prekrývajú dve pracovné 

pozície. 
 
Pani Zuzana Jánošová:  Ja som bola na materskej dovolenke, na konci roka som dala výpoveď, 

prácu v Pepsi Cola som už nevykonávala, iba v Rohožníku. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš hovorí Mgr. Zuzane Pallovej, že v roku 2020 pracovala ako referent 

verejného obstarávania a pýta sa jej na dôvod ukončenia pracovného pomeru. 
 
Mgr. Zuzana Pallová uvádza, že vtedy bola v skúšobnej dobe, pracovný pomer s ňou bol 

ukončený bez uvedenia dôvodu, domnieva sa, že pravdepodobne z dôvodu „korony“, poslali ju  
na „OČR“ s deťmi. 

                                                           
4 Pozn. zapisovateľky:  11 hodín mesačne 
5 Pozn. zapisovateľky:  ZŠ v Rohožníku 
6 Pozn. zapisovateľky:  mesačne 
7 Pozn. zapisovateľky:  Slovenská zdravotnícka univerzita 
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Poslanec Ing. Vratko Piruš sa pýta Mgr. Zuzany Pallovej, či dané pracovné miesto po jej 
prepustení zaniklo. 

 
Mgr. Zuzana Pallová odpovedá poslancovi Ing. Vratkovi Pirušovi: „Neviem“. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Samospráva funguje podobne ako štát, nemáme však súdnu moc, ale 

túto kontrolu. Ako vidíte pozíciu kontroly voči obecnému zastupiteľstvu ako zákonodarnej moci 
a starostovi ako výkonnej moci? Čo si myslíte o transparentnosti, či výstupy z kontrolnej činnosti by 
mali byť oznámené poslancom a či by mali byť aj zverejnené na stránke obce? Ako by ste reagovali  
na vyšetrovanie orgánmi polície alebo vyšetrovateľom? Čo si o tom myslíte? Lebo máme aj takúto 
históriu, nie negatívnu, ale aj taká skúsenosť tu bola. 

 
Pani Zuzana Jánošová:  Všetky činnosti na obecnom úrade musia byť v súlade so zákonom.  

Ak sú predpisy porušené, musia byť prijaté aj následky, potom je to o tom, či si daný orgán preukáže, 
či postupoval v súlade so zákonom alebo nie. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Myslíte si, že by sa všetky záznamy mali zverejňovať „am blok“? 
 
Pani Zuzana Jánošová:  Som za to, aby sa výstupy zverejňovali. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Transparentnosť treba dodržiavať. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Mandát hlavného kontrolóra má široký záber, ani jedna nemáte 

skúsenosť s kontrolnou činnosťou. Máte nejaký kontakt s nejakou osobou, s ktorou by ste konzultovali, 
s ktorou by ste sa vedeli poradiť, nie „googliť“, ak by ste niečo nevedeli?  

 
Pani Zuzana Jánošová:  Ja mám úzky kontakt s hlavnou kontrolórkou v Rohožníku, ktorá je aj 

moja kamarátka. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Konzultovala by som s PhDr. JUDr. Lukášom Chadalíkom  

a s Ing. Monikou Belianskou. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Aký máte názor na konflikt záujmov, ako by to bolo potrebné riešiť 

alebo čo by ste spravili? Ako by ste riešili situáciu konfliktu záujmov starostu alebo poslancov? 
 
Pani Zuzana Jánošová:  Aby som neprišla do konfliktu záujmov, napr. v Rohožníku máme veľa 

projektov, rôzne študijné programy, takže ja by som mnohé veci odporučila aj tejto základnej škole8,  
ja nie som v konflikte záujmov. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Ak starosta má konflikt záujmov?  
 
Pani Zuzana Jánošová:  To závisí od prípadu. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Obrátila by som sa na komisie a riešila by som to v spolupráci s vedením 

obce. 
 

                                                           
8 Pozn. zapisovateľky:  t. j. Základnej škole v Perneku 
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Poslanec Mgr. Lukáš Láni: Obecné zastupiteľstvo sa udeje 13.09.2021, zápisnica je pripravená 
na 08.10.2021. 

 
JUDr. Katarína Gombárová hovorí poslancovi Mgr. Lukášovi Lánimu:  Zákon o obecnom 

zriadení9 upravuje iba lehotu na podpisovanie uznesení, a to do 10 dní od ich schválenia obecným 
zastupiteľstvom. Uznesenia obecného zastupiteľstva podpisuje starosta do 2 – 3 dní od ich schválenia 
obecným zastupiteľstvom. Podpisovanie zápisnice zákon neupravuje, takže situácia, o ktorej hovoríš, 
nemôže nastať. Alebo hovoríš o svojom príklade, keď si zápisnicu zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva dodal po dvoch mesiacoch? 

 
Pani Zuzana Jánošová:  V prvom rade by som to konzultovala s pánom starostom. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Odkonzultovala by som so starostom predtým, ako to vyvesí. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Situácia, ak by hlavný kontrolór mal kontrolovať dotáciu poskytnutú 

organizácii, ktorej je členom. Čo by ste v takej situácii robili? 
 
Pani Zuzana Jánošová:  Pokiaľ by súhlasila väčšina, tak by to aj tak prešlo. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Ako predísť takej situácii? 
 
Pani Zuzana Jánošová:  Zdržať sa hlasovania. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Navrhujem, aby tí, čo sú v konflikte záujmov, nehlasovali. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Čo v prípade, ak by dotácia mala prísť alebo nemala prísť, čo v takom 

prípade? 
 
Pani Zuzana Jánošová:  Hľadali by sme riešenie, poslanec v konflikte záujmov by sa mal zdržať 

hlasovania. Poradila by som sa s hlavnou kontrolórkou vedľajšej obce. 
  
Mgr. Zuzana Pallová:  Paragraf 19 rieši10, ako v prípade danej situácie riešiť daný problém. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Predstavme si, že obec chce nakúpiť tovar od fyzickej osoby,  

nie od právnickej osoby, ide o komoditu, ktorú poskytuje iba fyzická osoba. Aký doklad by ste 
vyžadovali k tejto kúpe ako hlavný kontrolór, že táto kúpa prebehla v poriadku, že tam nie sú 
nezrovnalosti? 

 
Mgr. Zuzana Pallová:  Každý, kto podniká, musí byť zapísaný v živnostenskom registri, zmluvu 

by som požadovala. 
 

                                                           
9 Pozn. zapisovateľky:  § 12 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 
„Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia 

obecným zastupiteľstvom.“. 
10

 Pozn. zapisovateľky:  Mgr. Zuzana Pallová mala zrejme namysli § 17 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia 
obce Pernek č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pernek, podľa ktorého kontrolu použitia dotácie 

poskytnutej z rozpočtu obce Pernek vykonáva hlavný kontrolór obce Pernek, finančná komisia, ak je zriadená, 

starosta alebo ním poverený zamestnanec obce a obecné zastupiteľstvo. 
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Pani Zuzana Jánošová:  Zmluvu medzi obecným úradom a fyzickou osobou. 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva už nemajú otázky na kandidátky na funkciu hlavného kontrolóra 

obce Pernek, a preto nasledujú otázky prítomných občanov. 
 
MVDr. Helena Danielová sa pýta pani Zuzany Jánošovej, aká je jej motivácia kandidovať  

do funkcie hlavného kontrolóra obce Pernek.  
 
Pani Zuzana Jánošová:  Pracujem v škole, rada sa učím novým veciam, naučiť sa niečo nové, 

kontrolovať obec, účtovníctvo, majetok. 
 
MVDr. Helena Danielová:  Hlavný kontrolór má širokú škálu práce. Máte predstavu, do čoho sa 

púšťate? 
 
Pani Zuzana Jánošová:  Áno. 
 
MVDr. Helena Danielová:  Ale taký široký záber ste ešte nerobili, že? 
 
Pani Zuzana Jánošová:  Ja som mala v Pepsi Cole veľmi široký záber. 
 
MVDr. Helena Danielová:  Pani Jánošová, kontaktujete sa s niekým v Perneku?  
 
Pani Zuzana Jánošová:  Nie. 
 
MVDr. Helena Danielová sa spýtala aj Mgr. Zuzany Pallovej, prečo sa rozhodla kandidovať  

do funkcie hlavného kontrolóra obce Pernek.  
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Pracovala som na obecnom úrade,11 chcem, aby sme tvorili spoločný tím, 

aby obec išla správnym smerom. 
 
MVDr. Helena Danielová sa pýta Mgr. Zuzany Pallovej:  Nebojíš sa osobnej zaujatosti?  
 
MVDr. Helena Danielová dodáva, že pracuje vo firme, v ktorej zvolili audítora z externého 

prostredia a sú veľmi spokojní.  
 
MVDr. Helena Danielová sa pýta Mgr. Zuzany Pallovej:  Nebojíš sa toho, že keď si tu pracovala 

a máš tu určitú históriu, preto sa pýtam, či sa nebojíš nejakej osobnej zaujatosti? 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Nie. Ja si vytváram odstup v spoločnosti, som ale aktívny občan v tejto 

obci.  
 
MVDr. Helena Danielová sa pýta Mgr. Zuzany Pallovej:  Čiže máš predstavu, do čoho sa púšťaš? 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Áno. 
 

                                                           
11 Pozn. zapisovateľky:  na Obecnom úrade Pernek 
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MVDr. Helena Danielová:  Mám rada kontrolóra, ktorý pristúpi ku kontrole nestranne,  
bez histórie, bez snahy zamerať sa na niečo. 

 
Ing. Barbora Geclerová:  Pani Jánošová, máte dostatočné vzdelanie a prax, aby ste posúdili 

ekonomickú stránku obce? 
 
Pani Zuzana Jánošová:   Áno. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Áno, mám vzdelanie. 
 
Ing. Barbora Geclerová:  Vzdelanie je jedna vec, prax je druhá vec. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Rozpočtovníctvo obce nie je ťažké účtovníctvo. 
 
Ing. Barbora Geclerová:  Je to veľmi ťažké účtovníctvo. 
 
MVDr. Helena Danielová:  Vedeli by ste sa postaviť za svoj názor a odporovať starostovi? 
 
Pani Zuzana Jánošová:  Ja by som sa usilovala nájsť zlatú strednú cestu, spoločne všetko 

konzultovať. Ja mám zlú skúsenosť. Uchádzala som sa o funkciu hlavného kontrolóra v obci Kuchyňa, 
tam ma vôbec nekontaktovali, ani ma nepozvali na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Ja som si  
na Obecný úrad Kuchyňa doniesla obálku. A preto mne bolo veľmi sympatické, že tu ste ma 
kontaktovali12, a to bolo super. Ja nepoznám vaše vzťahy, ani nič. 

 
Starosta sa pýta pani Zuzany Jánošovej:  Ako ste postupovali voči tej obci? 
 
Pani Zuzana Jánošová:  Radila som sa, bolo mi poradené, aby som sa obrátila na okresnú 

prokuratúru, čo som aj urobila. Kontaktovala som aj starostu Kuchyne, tá komunikácia nemala úroveň. 
 
Starosta sa pýta pani Zuzany Jánošovej:  Ak by ste neboli pozvaná na zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva obce Pernek, tiež by ste tak postupovali, ako v Kuchyni? 
 
Pani Zuzana Jánošová:  To nie. 
 
JUDr. Katarína Gombárová sa pýta pani Zuzany Jánošovej:  Ako to dopadlo na okresnej 

prokuratúre?  
 
Pani Zuzana Jánošová:  Nemám odpoveď. 
 
JUDr. Katarína Gombárová hovorí pani Zuzane Jánošovej:  Tak kontaktujte nadriadeného 

prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, prípadne Generálnu prokuratúru SR. Kedy ste to podali? 
 
Pani Zuzana Jánošová:  V polovici júla 2021.  
 

                                                           
12 Pozn. zapisovateľky:  t. j. že starosta obce Pernek Ing. Martin Ledník pozval pani Zuzanu Jánošovú na toto 
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorého predmetom je aj voľba hlavného kontrolóra obce Pernek, do ktorej  
sa prihlásila. 
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JUDr. Katarína Gombárová:  Tak to by ste už mali mať odpoveď, prokurátor je povinný vec 
vybaviť do 60 dní. 

 
Ivan Kahanec sa pýta Mgr. Zuzany Pallovej na konflikty záujmov.  
 
Ivan Kahanec: Mgr. Zuzana Pallová, ako môžeš vykonávať kontrolnú činnosť ako hlavná 

kontrolórka, keď si kandidovala13 na starostku? 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Na starostku by som neuspela ani v nasledujúcom období. Pracovala som 

na obci. 
 
Ivan Kahanec:  Mgr. Zuzana Pallová, si štatutár občianskeho združenia Pernecké ONÉ, ktoré  

žiada o dotáciu. Ako sa s tým vysporiadaš? 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Ak by som bola zvolená do funkcie hlavného kontrolóra, vzdala by som 

sa pozície štatutára. 
 
Ivan Kahanec:   Mgr. Zuzana Pallová, ako kontrolórka nebudeš môcť žiadať o dotácie. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  To nie je pravda, dotácie žiada obec, nie hlavný kontrolór Mgr. Zuzana 

Pallová. 
 
Ivan Kahanec:   Ale vypracovávala si projekty, ktoré boli prínosné pre túto obec. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Bol jeden – sadbová úprava, ktorý som vypracovala. So starostom sme 

napísali žiadosť, ktorú sme odoslali. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  To je projekt obce. 
 
Ivan Kahanec:  Veď o tom hovorím, že to by bola škoda, že sa ideš stiahnuť z toho, čo Ti ide – 

projekty. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Vyhľadala som podnety na dotácie, obec nereagovala. 
 
Poslanec Anton Gecler hovorí Mgr. Zuzane Pallovej:  Zuzka, obec Ťa nezamestnala, takže aby si 

do toho nezaťahovala nejaké osobné záujmy. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Po materskej som sa chcela vrátiť na Obecný úrad Pernek.  
 
Starosta hovorí Mgr. Zuzane Pallovej:  Zuzka, Ty si mala možnosť vrátiť sa na pôvodné miesto, 

z ktorého si odišla, ale Ty si chcela robiť niečo iné a Ty si to odmietla. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Pani Mičeková nemala v pracovnej zmluve napísané, že ma zastupuje  

na materskej. 
 

                                                           
13 Pozn. zapisovateľky:  Mgr. Zuzana Pallová kandidovala na funkciu starostky obce Pernek v r. 2018 ako 
neúspešná protikandidátka súčasného starostu obce Pernek Ing. Martina Ledníka. 
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Starosta hovorí Mgr. Zuzane Pallovej:  Zuzka, pani Mičeková bola pripravená odísť. 
 
Mgr. Zuzana Pallová hovorí starostovi:  Martin, hľadal si mi miesto v MAS Podhoran. 
 
Mário Gecler hovorí Mgr. Zuzane Pallovej:  Hlavný kontrolór má široký záber, tak či vieš, o čom 

to je. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Mala som bakalársku prácu... Problematiku odpadového hospodárstva 

som predniesla na stavebnej komisii, ale nebol záujem. Keď som pracovala v komisiách, nepáčilo sa mi, 
ako niektoré komisie fungujú. Keď má človek dobrú myšlienku, dobrý nápad, tak nie je vypočutý. 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík sa pýta pani Zuzany Jánošovej, aký je jej názor na postavenie 

komisií a hlavného kontrolóra, t. j. vzťah medzi hlavným kontrolórom a komisiami. 
 
Pani Zuzana Jánošová:  Ja som za to, aby sa veci riešili podľa zákona. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík hovorí pani Zuzany Jánošovej:  Ja si myslím, že komisie sú 

odbornými skupinami, pretože nie všetci poslanci sú odborníci. Ste ochotná chodiť na komisie? 
 
Pani Zuzana Jánošová:  Ja by som vec riešila so starostom alebo s poslancami. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Je tam predseda komisie. 
 
Pani Zuzana Jánošová:  Áno, reagovala by som podľa situácií.  
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Čiže chodili by ste, spolupracovali by ste?  
 
Pani Zuzana Jánošová:  Komunikovala by som. Snažíte sa ma vtiahnuť do nejakej slepej uličky?  
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Spýtam sa aj Mgr. Zuzany Pallovej na vzťah komisie versus hlavný 

kontrolór. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Áno, zúčastňovala by som sa všetkých komisií a obecného zastupiteľstva.  
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš sa pýta Mgr. Zuzany Pallovej:  Člen komisie a hlavný kontrolór,  

to nie je konflikt záujmov? 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Vzdala by som sa komisie. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Čo činnosť hlavného kontrolóra a príjmy obce? 
 
Pani Zuzana Jánošová:  Tak to je činnosť, ktorá ma zaujíma, kontrolovala by som príjmy obce. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Dotácie, dane... 
 
Pani Zuzana Jánošová:  Mojou úlohou je to kontrolovať. 
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PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Napr. v Perneku je poplatok za rozvoj, takže či by ste kontrolovali, 
či ho obec správne vymerala. 

 
Pani Zuzana Jánošová:  Áno, kontrolovala. 
 
Anton Palka hovorí pani Zuzane Jánošovej:  Obecné zastupiteľstvo si zvolí overovateľov 

a zapisovateľa. Obecné zastupiteľstvo skončí, zápisnica nie je. Anton Palka sa pýta pani Zuzany 
Jánošovej, či je uznesenie platné, ak je podpísané starostom a jedným overovateľom? 

 
Pani Zuzana Jánošová:  Nie je. 
 
JUDr. Katarína Gombárová hovorí Antonovi Palkovi:  Zákon o obecnom zriadení ustanovuje, že 

uznesenia obecného zastupiteľstva podpisuje starosta do 10 dní od ich schválenia obecným 
zastupiteľstvom.14 Zákon o obecnom zriadení neobsahuje žiadne ustanovenie o lehote na zverejňovanie 
zápisnice. Na uznesení obecného zastupiteľstva je podstatný iba podpis starostu a nie overovateľa.15  
Nie je podstatné, či uznesenie obecného zastupiteľstva podpíše overovateľ. Hovoríte o Mgr. Lukášovi 
Lánim, ktorý vyhotovil zápisnicu po dvoch mesiacoch? Predtým, ako položíte otázku, si naštudujte 
zákon. Ignorantia iuris non excusat.16 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ja by som mal otázku na Mgr. Zuzanu Pallovú, ako by reagovala, 

čo by urobila, ak by sa dozvedela, že podľa nej dochádza k páchaniu trestnej činnosti? 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Položila by som funkciu. Ale nie. V prvom rade by som sa 

nakontaktovala na starostu a bola by som nápomocná pri vyšetrovaní. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:   A keby bol starosta vyšetrovaný? 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Tak by bol poverený zástupca. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Keby bol starosta obvinený. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík hovorí Mgr. Zuzane Pallovej:  Voči starostovi by bolo vedené 

trestné konanie. S kým by si komunikovala? 
 
JUDr. Katarína Gombárová hovorí PhDr. JUDr. Lukášovi Chadalíkovi:  Je tu prezumpcia 

neviny,17 a preto by hlavný kontrolór musel komunikovať so starostom ako štatutárom, a nie s jeho 

                                                           
14 Pozn. zapisovateľky:  § 12 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 
„Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia 

obecným zastupiteľstvom.“. 
Starosta obce Pernek podpisuje uznesenia obecného zastupiteľstva do 2 – 3 dní od ich schválenia obecným 
zastupiteľstvom. 
15 Pozn. zapisovateľky:  Podľa § 38 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2021 Rokovací 
poriadok Obecného zastupiteľstva obce Pernek: „Ak overovateľ nepodpíše uznesenie obecného zastupiteľstva,  

na platnosť uznesenia obecného zastupiteľstva táto skutočnosť nemá žiadny vplyv, ak je uznesenie obecného 

zastupiteľstva podpísané starostom.“. 
16 Pozn. zapisovateľky:  Neznalosť zákona neospravedlňuje. 
17 Pozn. zapisovateľky: Čl. 50 ods. 2 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení 
neskorších ústavných zákonov: „Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd 

nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.“. 
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zástupcom. Trestné právo je prostriedok ultima ratio, t. j. prostriedok krajného riešenia sporov. Na obec 
štát preniesol veľa kompetencií, a tak je možné, že sa na obci môže stať chyba. Úlohou hlavného 
kontrolóra je upozorniť na chybu, a nie sa kriminalizovať. 

 
MVDr. Helena Danielová:  Toto je kvíz? Otázky sú kladené tak, že pýtajúci sa očakávajú určitú 

odpoveď. 
 
Pán Andrej Višňovský:  Pani Pallová, evidentne sú tu medzi vami konflikty, pani Pallová ste 

v mnohých veciach angažovaná a mám obavy z vašej zaujatosti. 
 
Poslanec Ľubomír Hozlár:  Ako môže byť hlavný kontrolór zaujatý? Hlavný kontrolór má jasne 

stanovené pravidlá, ktorých sa musí držať. Tu tá zaujatosť zo strany hlavného kontrolóra neprichádza 
do úvahy. 

 
MVDr. Helena Danielová:  Podľa mňa prichádza do úvahy. 
 
Ivan Kahanec:  Zákony poznáme všetci, aj na cestách je 90-ka a koľkí to porušujú, niektorí idú 

rýchlejšie, iní pomalšie. To, že hlavný kontrolór pozná zákony, neznamená, že ich bude dodržiavať. 
 
Ivan Kahanec:  Poslanci sú volení občanmi, mali by hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia 

a nemal by na nich byť vyvíjaný nátlak ani zvonka, ani spomedzi iných poslancov. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Prečo sa tu podsúva zaujatosť a konflikt záujmov? 
 
Ing. Barbora Geclerová:  Pani Pallová chce kontrolovať základnú školu. Ja som presvedčená, že 

vznikli veľké konflikty medzi pani Pallovou a zamestnancami základnej školy. 
 
Pán Andrej Višňovský:  Na základe toho sa tu rieši zaujatosť a konflikt záujmov, pani Pallová má 

veľa konfliktov záujmov. 
 
MVDr. Helena Danielová hovorí Mgr. Zuzane Pallovej:  V minulosti na poradách vznikla 

nevraživosť medzi Tebou a ľuďmi, ktorých by si mala kontrolovať.  
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Moje deti nenavštevujú Základnú školu ani materskú školu v Perneku. 

Môj manžel, resp. jeho firma, doviezol koberec do základnej školy a digestor. Ja nemám pocit, že by 
som mala konflikt v škole. Zorganizovala som vám ples, boli ste s ním spokojní. 

 
MVDr. Helena Danielová hovorí Mgr. Zuzane Pallovej:  Bol výborný. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Nie je pravda, že som konfliktná. 
 

                                                           

§ 2 ods. 4 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov:  „Každý, proti komu sa vedie 

trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.“ 

Zásada „Praesumptio boni viri“, t. j. „Predpoklad dobrého človeka“, čiže prezumpcia neviny znamená, že každý 

sa považuje za spravodlivého, dobrého a čestného človeka, kým súd právoplatným odsudzujúcim rozsudkom 

nevysloví jeho vinu. 
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MVDr. Helena Danielová hovorí Mgr. Zuzane Pallovej:  Mňa absolútne znechucuje, keď sa  
na Facebooku18 nadhodí téma a následne sú tam pridávané nevhodné príspevky. Nevraživosť medzi 
Tebou a určitými občanmi je. Zuzka, my sme mali konflikt, pamätáš sa?  

 
Mgr. Zuzana Pallová:  Prečo vyťahujeme tieto veci? 
 
MVDr. Helena Danielová hovorí Mgr. Zuzane Pallovej:  Pretože si povedala, že nemáš konflikt. 

Myslíš si, že všetci, s ktorými budeš spolupracovať, budú rešpektovať Tvoje zistenia bez toho, aby si 
s nimi dochádzala do konfliktu? 

 
Mgr. Zuzana Pallová:  Je potrebné nájsť spoločné riešenie. 
 
MVDr. Helena Danielová hovorí Mgr. Zuzane Pallovej:  Máš pocit, že vaše nezhody z minulosti 

nebudú ovplyvňovať Tvoj vzťah s ľuďmi, s ktorými budeš spolupracovať? 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  To je psychologická otázka. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Mne trochu uchádza pri týchto otázkach... Nakoľko hlavný kontrolór 

kontroluje dodržiavanie predpisov, kde to slovne zhodnotí, čo je jediná oblasť, kde môže negatívne 
ovplyvniť kontrolovanú osobu. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra by mal kriticky myslieť,  

čo zjavne spĺňajú obe kandidátky. 
 
Ing. Barbora Geclerová:  Tie konflikty sa uvádzali kvôli tomu, že to bolo mierené na nestrannosť 

a nezaujatosť. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Hlavný kontrolór kontroluje, či kontrolovaný subjekt urobil svoju 

robotu správne na kvalitatívnej úrovni.  
 
Ivan Kahanec:   Patrí do úlohy hlavného kontrolóra, aby komunikoval s poslancami, starostami 

a komisiami? 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Áno. To bude mať dôsledok na to, či tu komunikáciu budú mať 

príjemnú. Áno, to je riziko. 
 
Pán Andrej Višňovský:  Tie žabo-myšie vojny, to je riziko. 
 
Starosta:  Asi by sme mali otázky uzavrieť. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Dotácia pre občianske združenie Pernecké Oné, kde je  

Mgr. Zuzana Pallová štatutárkou, ešte nebola poskytnutá. Mgr. Zuzana Pallová nie je zvolená do funkcie 
hlavného kontrolóra. Mgr. Zuzana Pallová by v prípade zvolenia do funkcie hlavného kontrolóra 
odstúpila z pozície predsedníčky občianskeho združenia Pernecké ONÉ. V zmysle zákona o kontrole 
a audite by Mgr. Zuzana Pallová oznámila zaujatosť a kontrola použitia dotácie by prešla na poslancov 
a finančnú komisiu. 

                                                           
18 Pozn. zapisovateľky:  Na Facebookovom profile „Pernečania“. 
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Andrej Višňovský:  Ale to je krok navyše, ktorý by u nestranného hlavného kontrolóra  nenastal. 
 
Ivan Kahanec:  Akonáhle je niekto v konflikte záujmov, má to oznámiť nadriadenému, avšak  

na moje otázky odpovedal za Mgr. Zuzanu Pallovú PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:   Pani Jánošová povedala, že sa bude s niekým radiť, aj Mgr. Zuzana 

Pallová povedala, že sa bude s niekým radiť. 
 
Starosta:  Ak nie sú ďalšie otázky, pristúpili by sme k voľbe hlavného kontrolóra obce Pernek. 
 
Poslanec Ľubomír Hozlár:  Bývalá hlavná kontrolórka19 by tu mala byť, mala povedať takto 

a takto som skončila.  
 
Starosta:  Bývalá hlavná kontrolórka mi ešte nedodala správu. 
 
Starosta:  Pristupujeme k voľbe hlavného kontrolóra. Hlasovanie bude verejné, je to tak navrhnuté 

v uznesení. Má s tým niekto problém? 
 
Pozn. zapisovateľky:  Nikto z poslancov OZ nemá námietky proti uskutočneniu verejného 

hlasovania zdvihnutím ruky.  
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 72/2021. 
 
Poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia: 

 
 

UZNESENIE  OZ  č.  72/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 08.11.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) schvaľuje, 
že vo voľbe hlavného kontrolóra obce Pernek, ktorá sa uskutoční na základe uznesenia OZ č. 68/2021  
zo dňa 13.09.2021 o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce Pernek, budú poslanci obecného 
zastupiteľstva hlasovať verejne zdvihnutím ruky. 

 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 72/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 08.11.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 72/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 

                                                           
19 Pozn. zapisovateľky:  Ing. Zuzana Zajičková, MBA 
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 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 
 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 72/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 72/2021:   0 
 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva pristúpili k voľbe hlavného kontrolóra obce Pernek.20 
 
Poslanci OZ najskôr hlasujú o zvolení pani Zuzany Jánošovej do funkcie hlavného kontrolóra 

obce Pernek. 
 
Následne poslanci OZ hlasujú o zvolení Mgr. Zuzany Pallovej do funkcie hlavného kontrolóra 

obce Pernek. 
 

Starosta sa pýta, kto je za to, aby do funkcie hlavného kontrolóra obce Pernek bola zvolená 
pani Zuzana Jánošová.  

 
Za zvolenie pani Zuzany Jánošovej do funkcie hlavného kontrolóra obce Pernek hlasovali 

verejne zdvihnutím ruky títo štyria poslanci Obecného zastupiteľstva obce Pernek: 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 
 
 
Následne sa starosta pýta, kto je za to, aby do funkcie hlavného kontrolóra obce Pernek bola 

zvolená Mgr. Zuzana Pallová.  
 
Za zvolenie Mgr. Zuzany Pallovej do funkcie hlavného kontrolóra obce Pernek hlasovali verejne 

zdvihnutím ruky títo dvaja poslanci Obecného zastupiteľstva obce Pernek: 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 

 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Do funkcie hlavného kontrolóra obce Pernek bola už v 1. kole 

voľby hlavného kontrolóra zvolená pani Zuzana Jánošová, pretože získala súhlas nadpolovičnej 

                                                           
20 Pozn. zapisovateľky: Podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov: „Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.  

Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo 

volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. 

V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. 

V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov 

v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 

a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.“. 
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väčšiny všetkých poslancov, čiže získala štyri platné hlasy zo všetkých siedmich poslancov 
obecného zastupiteľstva.21 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 73/2021. 

 
Poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia OZ: 

 
 

UZNESENIE  OZ  č.  73/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 08.11.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) konštatuje, 
že do funkcie hlavného kontrolóra obce Pernek bola v 1. kole voľby zvolená na šesť rokov pani  
Zuzana Jánošová, nar. 1990, Kuchyňa, ktorá v súlade s ustanovením §  18a ods. 3 prvá veta zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom 
zriadení“) získala v prvom kole voľby hlavného kontrolóra obce Pernek súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých poslancov, čiže získala štyri platné hlasy z celkového počtu sedem poslancov obecného 
zastupiteľstva. 

 

ZA zvolenie pani Zuzany Jánošovej do funkcie hlavného kontrolóra obce Pernek v 1. kole 
voľby hlavného kontrolóra verejne zdvihnutím ruky hlasovali: Ing. Miroslav Bokes, Ing. Vratko 
Piruš, Ľuboš Vavrinčík a Anton Gecler. 
 

Podľa § 18a ods. 5 zákona o obecnom zriadení: „Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo 

na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.“. 

 

 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 73/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 08.11.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 

 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 73/2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo obce 
Pernek konštatuje, čiže oznamuje výsledok voľby hlavného kontrolóra obce Pernek,  
hlasovali:  6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 
 

                                                           
21 § 18a ods. 3 prvá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 73/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 73/2021:   0 
 

 
Starosta zablahoželal pani Zuzane Jánošovej k zvoleniu do funkcie hlavného kontrolóra 

obce Pernek. 
 
Starosta hovorí Mgr. Zuzane Pallovej:  Dúfam, že zostávaš predsedníčkou združenia Pernecké 

ONÉ a budeš participovať na činnostiach v obci. 
 

Mgr. Zuzana Pallová:  Teším sa na spoluprácu. 
 
 

 
Zapisovateľka dopĺňa do zápisnice základné informácie o kandidátkach z ich prihlášok  

do voľby hlavného kontrolóra obce Pernek 

 

Zuzana Jánošová 
 
nar. 1990, obyvateľka obce Kuchyňa, 
vzdelanie:  Obchodná akadémia Senica 
v súčasnosti (od septembra 2019 doteraz) pracuje v:  Základná škola Rohožník na pozícii „ekonómka 

školy“; 

v návrhu koncepcie výkonu funkcie hlavného kontrolóra uviedla: 
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Mgr. Zuzana Pallová 
 
nar. 1981, obyvateľka obce Pernek, 
vzdelanie:  Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo, odbor: verejná politika, verejná správa; 
v súčasnosti (od januára 2021 doteraz) pracuje v:  Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava  
na pozícii:  „odborný referent centrum pre podporu vnútorného systému kvality, referent pre verejné 

obstarávanie“; 

Mgr. Zuzana Pallová v návrhu koncepcie výkonu funkcie hlavného kontrolóra okrem iného uviedla: 

 

 



21 

 

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

 
 

Starosta:  Ekonómka je PN. Navrhujem prijať návrh uznesenia s tým, že neskôr sa vykonajú 
opravy. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Ja za to hlasovať nebudem, lebo mi tam chýba položka 
 
Starosta:  Môžeme odložiť hlasovanie o návrhu uznesenia. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. ....../2021 

 
Poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia OZ: 

 
 

UZNESENIE  OZ  č.  ...../2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 08.11.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) schvaľuje  
druhú 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: 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. ...../2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 08.11.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. ..../2021, druhá zmena rozpočtu obce Pernek  
na rok 2021, hlasovali:  2 
 Anton Gecler 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. ....../2021, druhá zmena rozpočtu obce Pernek  

na rok 2021, hlasovali:   3  
 Ing. Miroslav Bokes 
 Ľubomír Hozlár 
 Mgr. Lukáš Láni 
 
 
 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. ...../2021, druhá zmena 
rozpočtu obce Pernek na rok 2021:   1 
! Ing. Vratko Piruš 

 

 
 
 

JUDr. Katarína Gombárová:  Návrh uznesenia OZ, ktorý sa týka druhej zmeny rozpočtu obce Pernek na 
rok 2021, nebol schválený. Je potrebné, aby návrh zmeny rozpočtu obce Pernek vysvetlila ekonómka 
obce Pernek. Číslo „74/2021“ bude mať až nasledujúce uznesenie OZ, ktoré bude schválené na tomto 
zasadnutí OZ dňa 08.11.2021.  
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5. Návrh na doplnenie člena komisie na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov (zriadenej podľa ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších ústavných zákonov) 

 
 

Starosta:  Navrhnutý je pán Ľuboš Vavrinčík. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Pán Vavrinčík, súhlasíte, aby ste sa stali členom komisie na ochranu 

verejného záujmu? 
 
Poslanec Ľuboš Vavrinčík:  Áno. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 

Poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia OZ: 
 
 

UZNESENIE  OZ  č.  74/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 08.11.2021 

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

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len 
„komisia na ochranu verejného záujmu“) o nového člena, ktorým je poslanec obecného zastupiteľstva 
Ľuboš Vavrinčík. 

 
Komisia na ochranu verejného záujmu bola zriadená uznesením OZ č. 4/2018 z 05.12.2018  

na základe ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších ústavných zákonov a jej členmi, po doplnení poslanca OZ Ľuboša 
Vavrinčíka na uprázdnené miesto po bývalej poslankyni OZ Ing. Moniky Belianskej, sú:  

• Anton Gecler – predseda komisie, 

• Ing. Vratko Piruš – člen komisie, 
• Ľuboš Vavrinčík – člen komisie. 

 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 74/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 08.11.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 74/2021 o komisii na ochranu verejného záujmu 
hlasovali:  4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár 
 Ing. Vratko Piruš 
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 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 74/2021 o komisii na ochranu verejného záujmu 
hlasoval:   0 
 
 

! ZDRŽALI  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 74/2021 o komisii na ochranu 
verejného záujmu:   2  
! Mgr. Lukáš Láni 
! Ľuboš Vavrinčík  

 

 
 
 

6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Pernek 
– časť parcely KN – E, parc. č. 563 v k. ú. Pernek o výmere cca 180 m² 

 
 

Starosta:  V žiadosti o odkúpenie časti parcely KN-E č. 563 k. ú. Pernek je uvedených 180 m2, 
ale zrejme to bude viacej. Podľa predloženého grafického návrhu je to parcela v kostolnej ulici.  
Je to vysporiadanie pozemku, pretože časť leží pod stavbou rodinného domu. Túto žiadosť sme prijímali 
na ďalšie konanie minulé zastupiteľstvo, ale odporučili sme žiadateľke zmenšiť výmeru pozemku. 
Požadovali sme, aby ustúpila 2 metre. Avšak, šírke komunikácie by to nepomohlo, pretože tam je stĺp 
elektrického napätia, plynomer a elektromer. Žiadateľka to teda posunula o 60 cm. Nemal by tam byť 
problém s prístupom obecnej techniky. Týmto uznesením by sme akceptovali upravený geometrický 
plán a vyzvali by sme ju na predloženie znaleckého posudku na hodnotu pozemku. 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 
Poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia OZ: 

 
 

UZNESENIE  OZ  č.  75/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 08.11.2021 

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

na vedomie, že pani Eva Englišová, rod. Englišová, nar. r. 1950, trvalý pobyt Bratislava – Ružinov, 
adresa v Perneku: Pernek 144 (ďalej len „žiadateľka“), ktorá požiadala obec o odkúpenie časti parcely  
KN-E č. 563 k. ú. Pernek, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere cca 180 m2,  
upravila na základe uznesenia OZ č. 61/2021 z 13.09.2021 geometrický plán na oddelenie ňou žiadanej 
časti parcely KN-E č. 563 k. ú. Pernek tak, že požadovanú časť parcely KN-E č. 563 v k. ú. Pernek 
zúžila o cca 60 cm v smere k jej aktuálnemu oploteniu (oproti obecným zastupiteľstvom navrhnutým 
dvom metrom). Žiadateľka upravila geometrický plán iba o 60 cm, t. j. na hranicu jej súčasného 
oplotenia, z dôvodu, že v oplotení žiadateľky je zabudovaný plynomer a elektromer. 

 
Obecné zastupiteľstvo akceptuje aktuálny návrh geometrického plánu, upraveného  žiadateľkou 

na základe uznesenia OZ č. 61/2021 z 13.09.2021, ktorého printscreen je súčasťou tohto uznesenia. 



26 

 

 
Žiadosť žiadateľky o odkúpenie časti parcely KN-E č. 563 k. ú. Pernek bola prijatá na ďalšie 

konanie uznesením OZ č. 43/2021 z 12.07.2021. 
 
Obecné zastupiteľstvo na základe § 21 ods. 3 písm. b) všeobecne záväzného nariadenia obce 

Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek žiada žiadateľku 
o predloženie znaleckého posudku na hodnotu upravenej časti parcely KN-E č. 563 k. ú. Pernek, 
ktorá je prílohou tohto uznesenia. 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 75/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 08.11.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 75/2021 hlasovali: 6 

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

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 75/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 75/2021:   0 
 

 
 
 
 

7. Prerokovanie a schvaľovanie zámeru predaja pozemkov vo vlastníctve 
obce Pernek, v k. ú. Pernek, z dôvodu hodného osobitného zreteľa – 

KN-C, parc. č. 571/1 o výmere 75 m²  
a KN-C, parc. č. 571/6 o výmere 52 m² 

 
 

 
Starosta:  Máme zriadenú komisiu pre nakladanie s nehnuteľným majetkom obce, ktorej úlohou 

je vytipovať pozemky, či sú pre obec využiteľné. Nevyužiteľné parcely sú navrhnuté na odpredaj. 
Žiadosť podali pán Varga a pani Vargová. Nimi žiadané parcely spĺňajú dôvod hodný osobitného 
zreteľa podľa VZN-ka 3/2020, ceny pri dôvode hodnom osobitného zreteľa sú stanovené vo VZN, 
v tomto prípade je to 22 eur/m2. 

 
Ing. Monika Belianska:  To je parkovisko? 
 
Starosta:  Nie. 
 
Ing. Monika Belianska:  To majú vo dvore? 
 
Starosta:  Áno. 
 
Poslanec Ľubomír Hozlár:  To sú také úzke pásy. 
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Starosta:  Po schválení uznesenia budú upovedomení aj vlastníci susedných nehnuteľností. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 
Poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia OZ: 

 
 

UZNESENIE  OZ  č.  76/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 08.11.2021 

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

žiadosti žiadateľov: Ladislav Varga, nar. r. 1958, Pernek 371, 900 53 Pernek a Silvia Vargová, nar. r. 
1957, Pernek 371, 900 53 Pernek, doručenej obci Pernek dňa 29.10.2021 a zaevidovanej pod číslom 
doručenej pošty 865/2021, schvaľuje Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ďalej len „Zámer o predaji“), ktorého predmetom je parcela 
KN – C, parc. číslo 571/1 o výmere 75 m² v katastrálnom území Pernek (ďalej len „predmetný 
pozemok“), druh pozemku: trvalý trávny porast, za cenu 22 eur/m², upravenú v ustanovení § 7 ods. 1 
písm. d) všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve obce Pernek (ďalej len „VZN č. 3/2020“). Presná výmera pozemku bude známa  
po vyhotovení geometrického plánu na náklady žiadateľov.  

 
Podľa § 5 ods. 1 písm. b) VZN č. 3/2020: „Dôvodom hodným osobitného zreteľa je pozemok  

vo vlastníctve obce Pernek o výmere väčšej ako 50 m2, nie však väčšej ako 100 m2, ktorý zároveň nie je 

širší viac ako 3 m, pre obec Pernek je nevyužiteľný a zároveň je priľahlý k nehnuteľnému majetku  

vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prejavila o tento pozemok záujem podaním 

písomnej žiadosti o odkúpenie tohto pozemku.“. 

 
Prílohou tohto uznesenia je katastrálna mapa zo žiadosti p. Ladislava Vargu a Silvie Vargovej 

o odkúpenie vyššie uvedeného pozemku a schválený Zámer o predaji. 
 
 



30 

 

 
 
 



31 

 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 76/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 08.11.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 76/2021 hlasovali:  6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 76/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 76/2021:   0 
 

 
 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie ďalšieho návrhu uznesenia OZ. 
 

Poslanec Anton Gecler číta návrh uznesenia OZ: 
 
 

UZNESENIE  OZ  č.  77/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 08.11.2021 

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

žiadosti žiadateľov: Ladislav Varga, nar. r. 1958, Pernek 371, 900 53 Pernek a Silvia Vargová, nar. r. 
1957, Pernek 371, 900 53 Pernek, doručenej obci Pernek dňa 29.10.2021 a zaevidovanej pod číslom 
doručenej pošty 866/2021, schvaľuje Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ďalej len „Zámer o predaji“), ktorého predmetom je parcela 
KN – C, parc. číslo 571/6 o výmere 52 m² v katastrálnom území Pernek (ďalej len „predmetný 
pozemok“), druh pozemku: trvalý trávny porast, za cenu 22 eur/m², upravenú v ustanovení § 7 ods. 1 
písm. d) všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve obce Pernek (ďalej len „VZN č. 3/2020“). Presná výmera pozemku bude známa  
po vyhotovení geometrického plánu na náklady žiadateľov.  

 
Podľa § 5 ods. 1 písm. b) VZN č. 3/2020: „Dôvodom hodným osobitného zreteľa je pozemok  

vo vlastníctve obce Pernek o výmere väčšej ako 50 m2, nie však väčšej ako 100 m2, ktorý zároveň nie je 

širší viac ako 3 m, pre obec Pernek je nevyužiteľný a zároveň je priľahlý k nehnuteľnému majetku  

vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prejavila o tento pozemok záujem podaním 

písomnej žiadosti o odkúpenie tohto pozemku.“. 
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Prílohou tohto uznesenia je katastrálna mapa zo žiadosti p. Ladislava Vargu a Silvie Vargovej 
o odkúpenie vyššie uvedeného pozemku a schválený Zámer o predaji. 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 77/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 08.11.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 77/2021 hlasovali:  6    
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ľubomír Hozlár  
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 77/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 77/2021:   0 
 

 
 
 

8. Rôzne 
 

 
Oplotenie Židovského cintorína 

 
Starosta informuje o projektoch. Židovský cintorín sa podarilo oplotiť, odstrániť neporiadok, bola 

to čierna skládka. Sú tam náhrobné kamene, ktoré by sa mali osadiť na židovskom cintoríne. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Bolo to v súčinnosti so židovskou obcou? 
 
Starosta:  Áno. 
 
 

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice 
 

Starosta:  Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice, je tam hrubá stavba, mal by nasledovať strop 
a nadzemné podlažie. 

 
 

Revitalizácia verejného priestranstva 
 

Starosta:  Prebieha revitalizácia verejného priestranstva, chodník pri rodinných domoch  
č. 99 – 101 je vybagrovaný.  
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Starosta: V piatok sa realizoval projekt sadbovej úpravy. Pani Hana Zošťáková za pomoci 
dobrovoľníkov vysadila kvetiny a kríky. Starosta ďakuje Mgr. Zuzane Pallovej a PhDr. JUDr. Lukášovi 
Chadalíkovi, ktorí sa na tom podieľali fyzicky a Mgr. Zuzana Pallová aj prípravou projektu. 

 
 

Náučný cykloturistický chodník 

 
Starosta:  Realizuje sa projekt náučného cykloturistického chodníka, kde je najaktívnejší  

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík, ale aj Mgr. Zuzana Pallová. Osadenie smerovníkov a cyklotabúľ je časovo 
náročné. Dali sme spracovať návrh cyklotabúľ. Starosta ukazuje na papieri A4, ako by mali vyzerať 
náučné tabule. Tabule by mali mať rozmery 100 x 100 cm. Tabule odobrujú odborníci – napr. tabuľa 
o mineráloch bola posudzovaná Prírodovedeckou fakultou. 

 
Starosta:  Dostali sme dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 3 000 eur, za ktorú 

kúpime štiepkovač za malý traktor, ktorý by mal prísť v decembri.  
 
Starosta:  Máme do rôzneho ďalšie? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ja by som sa chcel poďakovať DHZ Pernek22 za zapožičanie 

elektrocentrály na dva dni a obci za požičanie traktora.23 
 
Starosta:  Takto by tá spolupráca mala vyzerať. 
 
 

Vybudovanie parkoviska 
 

 
Ivan Kahanec:  Úlohou cyklochodníka je prilákať návštevníkov, s tým, že situácia pri kostole, 

ľudia tam prídu autami, veľa áut parkuje nesprávne a okolo kostola. Plocha pri kostole je využívaná  
na parkovanie, to je v poriadku. Avšak autá parkujú aj na chodníku pri kostole. Je potrebné riešiť 
dopravnú situáciu pri kostole. 

 
Starosta:  Ja som začal rokovanie s Perneckým pozemkovým spoločenstvom. Pod elektrickým 

stĺpom je to zarastené agátmi, je to nevyužiteľné pre pozemkové spoločenstvo a mohlo by tam vzniknúť 
parkovisko. 

 
Ivan Kahanec:  Bolo by potrebné, aby sa to nejako označilo, pretože niektorí obyvatelia, 

nehovorím o sebe, majú problém vyjsť z domu. Turisti by mohli parkovať aj pri kultúrnom dome, ale 
neparkujú. Parkujú tak, že nenechávajú 3 metre pre každý smer, parkujú na zeleni. 

 
Starosta:  Ak by sa podarilo vyriešiť parkovisko na tom mieste, tak by tam pribudla oficiálna 

tabuľka alebo informácia, kde je možnosť parkovania. 
 

                                                           
22 Pozn. zapisovateľky:  Dobrovoľný hasičský zbor Pernek. 
23 Pozn. zapisovateľky:  Pri budovaní Náučného cykloturistického chodníka. 
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Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Teraz prebieha rekonštrukcia chodníka do starého cintorína. 
Nevie sa tam spraviť zvýšený obrubník, aby sme zabránili ľuďom parkovať na tej tráve? 

 
Starosta:  Mala by tam byť náučná tabuľa,24 ktorá by to sčasti mohla vyriešiť. Buď by sa na ten 

obrubník žiadala dotácia, alebo by sme to zrealizovali z peňazí obce. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Čo sa týka problematiky parkovania. Ja som na tento problém 

upozorňoval rok dozadu, je potrebné vodorovné a zvislé dopravné značenie na konkrétnych miestach. 
Ceduľku, ktorú dáva obec, nerešpektujú. Bude tu cyklochodník, ale to neznamená, že tu bude chodiť 
1 000 ľudí, ľudia budú chodiť kontinuálne. 

 
Ivan Kahanec:  To nebola kritika. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Náučná tabuľa bude pri kostole, tá to bude riešiť. 
 
 
 

Farská záhrada – nový cintorín 
 
 

Starosta a poslanec Mgr. Lukáš Láni informujú:  Sú pozvaní na rokovanie na Bratislavskú 
arcidiecézu v nasledujúcich dvoch týždňoch ohľadom nového cintorína, avšak konkrétny obsah 
programu rokovania im cirkev nedala. 

 
 
 

Určenie výšky miestneho poplatku za komunálne odpady  
na základe hmotnosti odpadu 

 
 

Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Poplatok za komunálny odpad by sa mal odvíjať od váhy. 
 
Občan:  Je ten systém spoľahlivý, že sa ten odpad váži? 
 
Starosta:  Áno. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Áno, je spoľahlivý. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Plomba bude slúžiť na reprezentáciu, že človek má zaplatenú zálohu, 

ale občan bude v skutočnosti platiť za váhu. 
 
Ivan Kahanec:  Poukázal na všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Dojč. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  VZN obce Dojč nekorešponduje úplne s tým, čo by sme chceli robiť. 
 

                                                           
24 Pozn. zapisovateľky:  t. j. náučná tabuľa Náučného cykloturistického chodníka. 
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Ivan Kahanec:  Pre niektorých, čo netriedia, by za 1 vývoz bol poplatok 20 – 30 eur. Aby kvôli 
vysokému poplatku nelikvidovali odpad nezákonne napr. spaľovaním, nosením do lesa. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Zaslali by sme im list, že toľkoto kg odpadu sa od vás vyváža a toľko 

by ste platili. 
 
Ivan Kahanec:  Obec Dojč to mala celkom dosť prepracované. Veľkú váhu môžu tvoriť plienky 

pre deti a nevládnych občanov, pričom mladé rodiny a dôchodcovia neoplývajú peniazmi. Obec Dojč 
poskytuje 20 % zľavu takýmto domácnostiam. 

 
 

Kanalizácia 
 

Starosta:  Čo sa týka dotácie na kanalizáciu, do konca októbra sa podávajú žiadosti na ďalší rok. 
Žiadosť podaná minulý rok je stále otvorená. Ak by nám bola schválená dotácia, jej realizácia môže byť 
až v budúcom roku. 

 
 

 
 

9. Vystúpenie občanov s návrhmi a podnetmi 
 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Otváracie hodiny Zberného miesta, či by nebolo možné rozšíriť, 

je to od 13:00 do 15:00 hodiny, podľa mňa by to mohlo byť otvorené aj o hodinu skôr alebo o hodinu 
neskôr. 

 
Starosta:  Treba myslieť aj na ľudí, ktorí tam pracujú, rozbije im to celý deň. 
 
Andrej Višňovský:  Je to tam také exponované? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Áno. 
 
Anton Palka:  V letných mesiacoch by malo byť od 15:00 do 17:00, lebo keď chceš pokosiť trávu, 

nestíhaš. 
 
Starosta:  Môžeme to rozdeliť na zimné obdobie a letné obdobie. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Pridanie hodiny navýši rozpočet na mzdy, čo musíme dať  

do rozpočtu, aby to bolo pokryté. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Slúži to aj na to, aby sa to nesypalo niekde inde. Osobná skúsenosť 

– v sobotu o 15:01 hod. tam už nikto nebol. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš  hovorí PhDr. JUDr. Lukášovi Chadalíkovi:  Je to dobrý návrh. Ľudia 

sa tam veľmi striedajú.  
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Ing. Monika Belianska:  Nemusí to byť celoročne. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ja mám 11,5 árovú záhradu, mám 10 vozíkov listov, na kompost 

sa mi to nezmestí. 
 
Starosta:  Môžeme uvažovať, že do budúceho roka by sme to rozšírili. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  17.01.2022 je uzávierka na podávanie žiadostí BSK.25  

Napr. pri sadbovej úprave by sa riešili ďalšie ostrovčeky. 
 
Starosta:  Mohol by sa riešiť priestor pri kostole. 
 
Starosta:  Tie výzvy BSK sú rovnaké. 
 
Ing. Monika Belianska:  Áno, sú rovnaké. 
 
 
 
 

10. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

            
 

Starosta poďakoval prítomným, aj novozvolenej hlavnej kontrolórke, za účasť a ukončil 
zasadnutie obecného zastupiteľstva o 21:00 hod. 

 
 
 

 
V Perneku dňa 08.11.2021 

 

 

 

..............................................................                             .............................................................. 
              Ing. Vratko Piruš                                                            Ing. Miroslav Bokes                                                 
             overovateľ zápisnice                                                           overovateľ zápisnice 
 
 
 
 

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

 

                                                           
25 Pozn. zapisovateľky:  Bratislavský samosprávny kraj 
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Príloha č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve obce Pernek 
 

                                                                                                               č. ....... / 21 26 
 

Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa27 

 
schválený28 uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

č. 76/2021 zo dňa 08.11.2021 

 
 

I. 
Všeobecné informácie 

 
Obec Pernek oznamuje, že dňa 29.10.2021 bola obci Pernek doručená žiadosť o odkúpenie 

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

• pozemok (register, číslo):  KN - C, parc. č. 571/1 katastrálne územie Pernek, 

• celková výmera pozemku podľa listu vlastníctva 75 m2, 

• predmetom žiadosti o odkúpenie pozemku29 je 75 m2, 
• druh pozemku trvalý trávny porast, 

• žiadateľ plánuje pozemok využívať na účel: záhrada 
• hodnota pozemku,30 ktorý je predmetom žiadosti o odkúpenie pozemku, schválená Obecným 

zastupiteľstvom obce Pernek: 22 eur/m2, čiže za celkovú požadovanú výmeru 1.650,00 eur, 

• účel, na ktorý má byť pozemok v prípade jeho predaja využívaný: záhrada 

                                                           

26 Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce sa v deň jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce a na internetovej 
stránke obce eviduje ako expedovaná pošta a v deň jeho zvesenia z úradnej tabule sa eviduje ako doručená pošta 
(§ 52 VZN č. 3/2020). 
27 Predmetom predaja nehnuteľného majetku obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa môže byť 
pozemok o výmere najviac 50 m2 (bez ohľadu na jeho šírku); resp. o výmere väčšej ako 50 m2, nie však väčšej 
ako 100 m2, ktorý nie je širší ako 3 m. Zároveň musí ísť o pozemok, ktorý je pre obec Pernek nevyužiteľný 
a ktorý je priľahlý k nehnuteľnému majetku žiadateľa (§ 5 VZN č. 3/2020). 
28 Schválenie zámeru o predaji nehnuteľného majetku obce nie je schválením predaja nehnuteľného majetku obce. 
Na schválenie zámeru o predaji nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa vyžaduje 
súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pernek, t. j. 5 zo 7 poslancov  
(§ 8 ods. 10 VZN č. 3/2020). 
29 Uvádza sa čo najpresnejšia predpokladaná výmera pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o odkúpenie 
nehnuteľného majetku obce [§ 4 ods. 2 písm. b) VZN č. 3/2020]. 
30 Minimálna hodnota nehnuteľného majetku obce pri predaji z dôvodu hodného osobitného zreteľa a možnosť jej 
zvýšenia obecným zastupiteľstvom až na 1,5 násobok je upravená v § 7 VZN č. 3/2020. 
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• žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce podali títo žiadatelia:31 Ladislav Varga, rok 
narodenia 1958, trvalý pobyt Pernek 371, 900 53 Pernek a Silvia Vargová, rok narodenia 
1957, trvalý pobyt Pernek 371, 900 53 Pernek 

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

www.pernek.sk  dňa ....................2021 na dobu 15 dní32. 

 
 

II. 
Poučenie o možnosti podať pripomienku 

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

podať pripomienku počas 10 – dňovej lehoty,33 ktorá začala plynúť odo dňa nasledujúceho po dni 
zverejnenia tohto zámeru. Posledným dňom na podanie pripomienky je ............................ 2021 .34      

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

Pripomienka musí byť odôvodnená a musí v nej byť uvedené, kto ju podáva.35  

Na oneskorene podanú pripomienku, anonymnú pripomienku alebo pripomienku, ktorá nie je 
odôvodnená, sa neprihliada.36 

 

III. 
Oprávnenie Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

neschváliť predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek 
 

 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek sa môže rozhodnúť, že predaj nehnuteľného majetku obce 

neschvaľuje, najmä ak po vyvesení zámeru na úradnej tabuli vyjde najavo skutočnosť, ktorá neumožňuje 

                                                           

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

 
 

IV. 
Povinná príloha k zámeru o predaji nehnuteľného majetku  

vo vlastníctve obce Pernek 
 

Prílohou k tomuto zámeru je katastrálna mapa, ktorú k žiadosti o odkúpenie nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve obce Pernek priložili žiadatelia, ktorá v čase podania žiadosti obci Pernek nebola 
staršia ako jeden mesiac a na ktorej žiadatelia konkrétne vyznačili nehnuteľný majetok obce, ktorý má 
byť predmetom predaja.38 

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

 

 

                                                                                    
                                                                                                  Ing. Martin Ledník 

                                                                                                             starosta obce Pernek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

www.pernek.sk .39 

                                                           

37 § 9 písm. i) VZN č. 3/2020. 
38 § 4 ods. 2 písm. b) a § 9 písm. c) VZN č. 3/2020. 
39 § 52 VZN č. 3/2020. 
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Príloha č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve obce Pernek 
 

                                                                                                               č. ....... / 21 40 
 

Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa41 

 
schválený42 uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

č. 77/2021 zo dňa 08.11.2021 

 
 

I. 
Všeobecné informácie 

 
Obec Pernek oznamuje, že dňa 29.10.2021 bola obci Pernek doručená žiadosť o odkúpenie 

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

• pozemok (register, číslo):  KN - C, parc. č. 571/6 katastrálne územie Pernek, 

• celková výmera pozemku podľa listu vlastníctva 52 m2, 

• predmetom žiadosti o odkúpenie pozemku43 je 52 m2, 
• druh pozemku trvalý trávny porast, 

• žiadateľ plánuje pozemok využívať na účel: záhrada 
• hodnota pozemku,44 ktorý je predmetom žiadosti o odkúpenie pozemku, schválená Obecným 

zastupiteľstvom obce Pernek: 22 eur/m2, čiže za celkovú požadovanú výmeru 1.144,00 eur, 

• účel, na ktorý má byť pozemok v prípade jeho predaja využívaný: záhrada 

                                                           

40 Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce sa v deň jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce a na internetovej 
stránke obce eviduje ako expedovaná pošta a v deň jeho zvesenia z úradnej tabule sa eviduje ako doručená pošta 
(§ 52 VZN č. 3/2020). 
41 Predmetom predaja nehnuteľného majetku obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa môže byť 
pozemok o výmere najviac 50 m2 (bez ohľadu na jeho šírku); resp. o výmere väčšej ako 50 m2, nie však väčšej 
ako 100 m2, ktorý nie je širší ako 3 m. Zároveň musí ísť o pozemok, ktorý je pre obec Pernek nevyužiteľný 
a ktorý je priľahlý k nehnuteľnému majetku žiadateľa (§ 5 VZN č. 3/2020). 
42 Schválenie zámeru o predaji nehnuteľného majetku obce nie je schválením predaja nehnuteľného majetku obce. 
Na schválenie zámeru o predaji nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa vyžaduje 
súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pernek, t. j. 5 zo 7 poslancov  
(§ 8 ods. 10 VZN č. 3/2020). 
43 Uvádza sa čo najpresnejšia predpokladaná výmera pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o odkúpenie 
nehnuteľného majetku obce [§ 4 ods. 2 písm. b) VZN č. 3/2020]. 
44 Minimálna hodnota nehnuteľného majetku obce pri predaji z dôvodu hodného osobitného zreteľa a možnosť jej 
zvýšenia obecným zastupiteľstvom až na 1,5 násobok je upravená v § 7 VZN č. 3/2020. 
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• žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce podali títo žiadatelia:45 Ladislav Varga, rok 
narodenia 1958, trvalý pobyt Pernek 371, 900 53 Pernek a Silvia Vargová, rok narodenia 1957 
trvalý pobyt Pernek 371, 900 53 Pernek 

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

www.pernek.sk  dňa ....................2021 na dobu 15 dní46. 

 
 

II. 
Poučenie o možnosti podať pripomienku 

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

podať pripomienku počas 10 – dňovej lehoty,47 ktorá začala plynúť odo dňa nasledujúceho po dni 
zverejnenia tohto zámeru. Posledným dňom na podanie pripomienky je ............................ 2021 .48      

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

Pripomienka musí byť odôvodnená a musí v nej byť uvedené, kto ju podáva.49  

Na oneskorene podanú pripomienku, anonymnú pripomienku alebo pripomienku, ktorá nie je 
odôvodnená, sa neprihliada.50 

 

III. 
Oprávnenie Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

neschváliť predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek 
 

 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek sa môže rozhodnúť, že predaj nehnuteľného majetku obce 

neschvaľuje, najmä ak po vyvesení zámeru na úradnej tabuli vyjde najavo skutočnosť, ktorá neumožňuje 

                                                           

45 Ak je žiadateľom fyzická osoba, v zámere o predaji nehnuteľného majetku obce sa uvádza jej titul, 
meno, priezvisko, rodné priezvisko žiadateľa, rok narodenia (nie presný dátum narodenia) a adresa trvalého 
pobytu.  
Ak je žiadateľom právnická osoba, v zámere o predaji nehnuteľného majetku obce sa uvádza jej obchodné meno 
alebo názov, IČO, sídlo právnickej osoby a titul, meno a priezvisko členov jej štatutárneho orgánu. 
46 Zámer môže byť zverejnený aj na dlhšiu dobu; 15 dní je minimálna doba. Do dňa zverejnenia zámeru  
sa nezapočítava deň zverejnenia zámeru; prvý deň zverejnenia zámeru je až nasledujúci kalendárny deň  
(§ 8 ods. 11 VZN č. 3/2020). 
47 Ide o minimálnu lehotu na podanie pripomienok; čiže obec môže určiť aj dlhšiu lehotu na podanie pripomienok 
[§ 8 ods. 11 a § 9 písm. g) VZN č. 3/2020]. 
48 Ak posledný deň lehoty na podanie pripomienky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dňom 
lehoty na podanie pripomienky je najbližší nasledujúci pracovný deň. 
49 Ak pripomienku podáva fyzická osoba, uvedie titul, meno, priezvisko, rok narodenia, adresu trvalého pobytu 
a udelenie súhlasu obci so spracovaním týchto osobných údajov. Ak pripomienku podáva právnická osoba, 
uvedie svoje obchodné meno alebo názov, IČO, sídlo a údaj o tom, kto v mene právnickej osoby pripomienku 
podal [§ 8 ods. 12 VZN č. 3/2020]. 
50 § 8 ods. 12 posledná veta VZN č. 3/2020. 
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nehnuteľný majetok obce predať, alebo sa preukáže, že predaj nehnuteľného majetku obce by pre obec 
nebol výhodný.51 

 
 

IV. 
Povinná príloha k zámeru o predaji nehnuteľného majetku  

vo vlastníctve obce Pernek 
 

Prílohou k tomuto zámeru je katastrálna mapa, ktorú k žiadosti o odkúpenie nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve obce Pernek priložili žiadatelia, ktorá v čase podania žiadosti obci Pernek nebola 
staršia ako jeden mesiac a na ktorej žiadatelia konkrétne vyznačili nehnuteľný majetok obce, ktorý má 
byť predmetom predaja.52 

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

 

 

 

                                                                                    
                                                                                                  Ing. Martin Ledník 

                                                                                                             starosta obce Pernek 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

www.pernek.sk .53 

                                                           

51 § 9 písm. i) VZN č. 3/2020. 
52 § 4 ods. 2 písm. b) a § 9 písm. c) VZN č. 3/2020. 
53 § 52 VZN č. 3/2020. 
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