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Z Á P I S N I C A   č.  2/2021 
zo zasadnutia Komisie pre financie a rozpočet, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 03.11.2021 o 18:00 hod.  

na Obecnom úrade Pernek v zasadacej miestnosti obecného zastupiteľstva  
 

(originál zápisnice sa uloží na Obecnom úrade Pernek a zverejní sa na webovom sídle obce Pernek) 

 

 

Prítomní členovia Komisie pre financie a rozpočet (ďalej aj „finančná komisia“ alebo „FK“):  

1. Mgr. Lukáš Láni – predseda Komisie pre financie a rozpočet  
2. Ing. Jozef Smolinský – člen  
3. Ivan Kahanec – člen  
4. JUDr. Katarína Gombárová – člen  

 

Prítomní hostia:  

1. Ing. Martin Ledník, starosta obce Pernek 
2. Ing. Miroslav Bokes, poslanec OZ Pernek, člen stavebnej komisie OZ Pernek a člen DHZ Pernek,  

na zasadnutí FK bol prítomný iba počas prejednania bodu týkajúceho sa Hasičskej zbrojnice 
3. PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – obyvateľ obce Pernek, člen občianskeho združenia Pernecké ONÉ 
4. Mgr. Zuzana Pallová – obyvateľka obce Pernek, predsedníčka občianskeho združenia Pernecké ONÉ 
 

 
Zasadnutie komisie zvolal:  Mgr. Lukáš Láni – predseda FK 

Zasadnutie komisie vedie:   Mgr. Lukáš Láni – predseda FK 

Predseda FK konštatuje, že FK je uznášaniaschopná, pretože sú prítomní všetci štyria jej členovia. 

 

Zapisovateľ:  JUDr. Katarína Gombárová 

Overovateľ zápisnice:  Ivan Kahanec 
 

Návrh programu zasadnutia FK: 

1. Hasičská zbrojnica – aktuálny stav 
2. Chodníky, zeleň 
3. Informácia o Farskej záhrade 
4. Rozpočet obce Pernek na r. 2022 
5. Výpočet miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na budúci rok za kg 
6. Rôzne 

 

FK hlasuje o schválení návrhu programu svojho zasadnutia:  

• za schválenie návrhu programu zasadnutia finančnej komisie: všetci štyria členovia finančnej 
komisie: 
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 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Jozef Smolinský 
 Ivan Kahanec 
 JUDr. Katarína Gombárová 

 

• proti: 0 
• zdržal sa: 0 
 
 
 

Ing. Miroslav Bokes za DHZ Pernek k bodu „Hasičská zbrojnica“ uvádza:  Nakoľko  
je to zákazka z nízkou hodnotou, môžu to robiť firmy, ktoré oslovíme. Oslovili sme firmy: Hurban, 
Miroslav Adamík zo Studienky, Mapedstav Kuchyňa. Hodnota zákazky bola pod 180 000 eur. Keby  
to bolo nad, bolo by to iné. Búracie práce, hrubá stavba, strecha... Dohodli sme sa, že budeme každého 
dodávateľa súťažiť zvlášť. Firmy, ktoré vyrábajú okná, budeme súťažiť zvlášť. Na hrubú stavbu boli 
oslovené tieto 3 firmy. Hurban napísal, že z kapacitných dôvodov sa nemôže zúčastniť. Adamík napísal, 
že sa nezúčastní kvôli nepredvídanému rastu cien stavebných materiálov. Verejné obstarávanie robí pani 
Výletová. Miro Truc, Vraťo Piruš a ja a pani Výletová sme sa dohodli, že ideme do toho, pretože ceny 
stavebných materiálov budú vyššie. Cena hrubej stavby je 76 000 eur s DPH.  

 
Starosta:  My sme toto dali robiť pani Výletovej, ktorá robí verejné obstarávania. 
 
Ing. Miroslav Bokes:  Nasledujúci krok bude strecha, sú tu okolité firmy, ktoré robia strechy, 

napr. v Lozorne alebo v Sološnici. 
 
Starosta:  Mohli by sme to dať na web stránku obce, ale neviem, či sa nezapoja špekulatívne 

firmy. 
 
Mgr. Lukáš Láni:  To by sa dalo vyriešiť vyžiadaním 2 – 3 referencií zo stavby podobnej sumy 

plus mínus 30 %. 
 
Ing. Miroslav Bokes:  Strecha by mala byť 12 000 eur, ale oceľ išla hore o 100 %, čiže strecha 

bude stáť viac, ako pôvodne plánovaných 12 000 eur. 
 
Mgr. Lukáš Láni:  Urobili ste to najlepšie z toho, ako sa to dalo vyhodnotiť. 
 
Starosta:  Poďme osloviť 5 firiem. 
 
Ing. Miroslav Bokes:  Ja som bol presvedčený, že aspoň 2 firmy pošlú ponuky, ale Adamík 

napísal e-mail, že sa nezúčastní. 
 
Ing. Jozef Smolinský:  3 ponuky sú štandard, ktorý by mal byť. 
 
Starosta:  Každý týždeň sa menia ceny. 
 
Ing. Jozef Smolinský:  Kritérium by nemala byť len cena. Malo by tam byť uvedené, že nemá 

záväzky voči štátu. Na Finstate sa dá pozrieť jeho finančná história. 
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Starosta:   Stalo sa, že do verejného obstarávania sa prihlásila firma, ktorá vznikla krátko predtým 
a dala najnižšiu cenu, čím sa proces komplikuje. Verejné obstarávanie sme si dali robiť na kľúč. 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:   Firmy sa dajú preklepnúť, kedy vznikli.... Ja by som oslovil 
viac firiem, nielen tri. Tri firmy boli oslovené, došla iba jedna ponuka.  

 
Ivan Kahanec:  Keď nemáš inú ponuku, je len jedna firma, ktorá to vie postaviť, potom je 

predpoklad, že ponuka tých 2 zvyšných je horšia, keďže to nevedia postaviť. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Treba osloviť viac firiem, nielen tri. 
 
Ivan Kahanec:  Aj to je riešenie. 
 
Starosta:  Tak nech FK prijme uznesenie, že má byť oslovených aspoň 5 firiem. 
 
Ing. Miroslav Bokes:  Pani Výletová povedala, že v inej obci oslovili 7 firiem, ponuku poslala 

jedna.  Na garážové brány poznám iba 3 firmy, ktoré to robia. 
 
Ing. Jozef Smolinský:  Ideálne je vyberať z 3 ponúk. 
 
Starosta:  Na strechu sa dá osloviť 5 firiem. Na garážové brány to bude zložitejšie. Bolo by dobré, 

aby v komisii na vyhodnocovanie ponúk bol aspoň 1 člen FK.  
 
Starosta:  Maľovanie v škole stálo 4 000 eur. Pre firmy to môže byť taká malá zákazka, že  

do toho nechcú veľmi ísť.  
 
Ing. Jozef Smolinský:  Pri veľkých stavbách treba osloviť toho, kto je odborne zdatný;  

pri menších projektoch je vhodné osloviť subjekty z okolia. Na Finstate možno overiť prepojenia firmy 
na iné subjekty. 

 
Starosta:  Ohľadom Hasičskej zbrojnice firma robí na hrubej stavbe. 
 
Mgr. Lukáš Láni:  Je to finančne pokryté? 
 
Starosta:  Áno: 30 000 eur dotácia, 36 000 eur rezervný fond, 30 000 eur nečakané príjmy 

z likvidácie poľnohospodárskeho družstva, to je do 96 000 eur. 
 
Ing. Miroslav Bokes:  Bol tam archeológ, stavebný dozor máme. 
 
Starosta:  Najbližšie nás čaká súťaženie strechy. K 31.10.2021 bol stav na účte obce 162 000 eur; 

a 30 000 eur z dotácie. 46 000 eur by malo ísť z tých 162 000 eur. Zostane nám na účte 116 000 eur,  
t. j. zatiaľ nás nič nenúti ísť do úveru. Treba ale zvážiť zámkovú dlažbu do starého cintorína 36 000 eur.  

 
Ing. Miroslav Bokes:  V zmluve je klauzula, že bude účtovaný iba materiál, ktorý bol dodaný 

a práce, ktoré boli vykonané. Niektoré veci sa nebudú robiť, lebo zostali pôvodné základy. V priebehu 
tohto týždňa budeme odsúhlasovať druhú fakturáciu, na správnosť faktúrovania dozerá stavebný dozor. 
Na stavbe prišlo k zmene stavebného materiálu, súťažený bol YTONG, to však nebolo k dispozícii, a tak 
sa muselo ísť do lacnejšieho materiálu – PORFIX. Máme to nastavené tak, aby ani kváder, ani klinec 
nešiel mimo. 
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PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Zakryjete to pred zimou? 
 
Ing. Miroslav Bokes:  To by bolo ideálne, ale nič sa nestane, keď sa to nezakryje. 
 
 
 
Uznesenie FK č. 5/2021 
 
Komisia pre financie a rozpočet (ďalej len „finančná komisia“) odporúča osloviť aspoň 5 firiem 

pri realizácii akýchkoľvek verejných obstarávaní, ak pôjde o tzv. zákazky s nízkou hodnotou  
(v súčasnosti ide o zákazky nad 5 000 eur), s cieľom, aby boli obdržané aspoň 3 cenové ponuky.  

Finančná komisia odporúča, aby starosta obce Pernek pozval do komisie na vyhodnotenie 
cenových ponúk členov finančnej komisie; vyhodnotenia cenových ponúk sa zúčastní aspoň jeden člen 
finančnej komisie určený na základe dohody členov tejto komisie.  

Finančná komisia zároveň odporúča obci Pernek zverejňovať výzvy na predkladanie cenových 
ponúk na webovom sídle obce Pernek. 

Finančná komisia taktiež odporúča obci Pernek zverejňovať na webovom sídle obce Pernek 
zápisnice o vyhodnotení cenových ponúk. 

 
ZA schválenie uznesenia FK:  4 

 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Jozef Smolinský 
 Ivan Kahanec 
 JUDr. Katarína Gombárová 

 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 
 
 

 
SADBOVÁ ÚPRAVA 

 
Starosta:  Robili sme verejné obstarávanie, oslovili sme 3 firmy, cenové ponuky dali 2. Firma 

Apro dala ponuku výrazne vyššiu ako víťazná firma pani Zošťákovej Colores s.r.o. (kvitnúca 
záhrada.sk), ktorá dala cenovú ponuku na cca 5 200 eur, realizácia začala. Minulý týždeň vybrali zeminu 
do hĺbky 15 cm. V piatok o 09:00 sa začne realizovať výsadba. Celý projekt sa zmestí do 7 000 eur, 
dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja bola 4 700 eur. 
 
 
 

CYKLOCHODNÍK 
 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Projekt náučného cyklochodníka sa navýši cca o 4 800 eur kvôli 
cykloznačeniu, ktoré bude stáť 4 000 eur a je na celú trasu 9 km. Je to kvôli podmienkam od štátneho 
podniku Lesy SR š.p., pretože cykloznačenie musí byť podľa slovenskej technickej normy. 
 

Mgr. Zuzana Pallová:  Ušetrili sme na výrobe náučných tabúľ, ktoré robia dobrovoľníci. 
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Starosta:  Z Bratislavského samosprávneho kraja sme na cyklochodník dostali 8 000 eur. 
 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Do 31.12.2021 už musia stáť náučné tabule aj s textom.  
Na textoch sa pracuje. Treba osadiť náučné tabule. Koľko trvá tlačenie textu? 
 

Starosta:  Asi 3 týždne. 
 

JUDr. Katarína Gombárová:  Firma, ktorá tlačí texty, môže mať pred Vianocami trochu iný 
režim, treba s tým rátať. 
 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Materiál textu bude plastohliník. 
 
 
 

CHODNÍK DO STARÉHO CINTORÍNA 
 

Starosta:  Z MAS – Podhoran obec dostane 30 000 eur, spolufinancovanie obce bude ďalších 
8 000 eur. Z MAS – Podhoran to bude formou refundácie, t. j. 38 000 eur zaplatí obec a potom MAS – 
Pohoran do polroka preplatí 30 000 eur. 
 
 
 

KANALIZÁCIA 
 

Starosta:  Ešte je nádej, že obec by mohla dostať dotáciu 240 000 z Envirofondu. Ak dajú 
dotáciu, tak v marci 2022 by mohla byť realizovaná. Obec spolufinancuje 5 %. 
 
 
 

FARSKÁ ZÁHRADA 
 

Starosta:  Človek z Bratislavskej arcidiecézy sa chce ešte stretnúť, zrejme tam nastanú zmeny. 
S Mgr. Lukášom Lánim pôjdeme na Bratislavskú arcidiecézu diskutovať v týždni po 8. novembri 2021. 
Ide o návrh obce, podľa ktorého by nový cintorín mal mať cca 1 900 m2. 
 
 
 

KOMUNÁLNE  ODPADY 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Ceny nádob klesli, máme cenu na 1 kg, za skládkovanie, vieme, aké sú 
náklady spojené s prevádzkou zberného dvora. Za r. 2022 by obec mala mať príjem za komunálne 
odpady vo výške cca 23 200 eur a táto suma by zároveň mala predstavovať aj náklady, čiže príjem  
za komunálne odpady by mal byť rovný výdavkom za vývoz komunálnych odpadov. Ak by obec mala 
počas r. 2022 nižšie náklady, kúpiť by mohla napr. kompostéry. Treba rátať aj s tým, že nemusíme 
vybrať celú túto sumu, keďže nie všetci zaplatia. Za r. 2021 má byť príjem 20 000 eur, máme zatiaľ 
17 500 eur. 
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Starosta:  Dostávame peniaze za elektroodpad, za kovový odpad, naposledy 32 centov za kg 
a boli 4 tony, bolo 1 200 eur. 
 

JUDr. Katarína Gombárová:  To bolo za to, čo sa vyzbieralo na Čistom chotári? 
 

Starosta:  Áno. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Za odpady ročne potrebujeme vybrať 19 000 eur, ale to sa nedarí vyzbierať 
v plnej sume. 
 

Ing. Jozef Smolinský:  To preto, že sú dlžníci? 
 

Starosta:  Niektorí, ktorí neplatili, už začali platiť. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Je tam dramatické zlepšenie, ale stále to nie je ono. V každom vývoze sú 
nádoby, ktoré nemajú označenie. 
 

Starosta:  To sú nádoby, ktoré nemajú čip, ale plomba je na každej nádobe. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Máme nádobu, ktorá nie je označená, potom to nevieme priradiť. Vývozov 
je 270 mesačne (plus mínus 20), s otáznikmi sú po 9 mesačne. 
 

Starosta:  S vytriedením sme na tom 59,7 %, pretože v čistom chotári sa odpad v niektorých 
prípadoch netriedil, t. j. v niektorých vreciach bol rôzny odpad. Bude ma mrzieť, ak nebudeme na 60 %.  
 

JUDr. Katarína Gombárová:  Keď je vyššia úroveň vytriedenia, je nižší miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady? 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Áno.  
 

Starosta:  Áno, od 60 % je to 11 eur. 
 

JUDr. Katarína Gombárová:  Podľa zákona miestny poplatok za komunálne odpady môže byť 
určený buď za množstvový zber komunálneho odpadu, alebo môže byť určený pevnou sumou. Ale nie 
ich kombinácia. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Tak množstvový za 1 kg bude 17 centov. Ide o to, aby ten, kto vyprodukuje 
viac odpadu, platil viac.  
 

JUDr. Katarína Gombárová:  Len či to nepovedie k tomu, že ľudia budú nosiť odpad do lesa. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  To môžu aj teraz. 
 

Mgr. Zuzana Pallová:  Odpad aj spaľujú. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  V priemere je cca 30 kg na domácnosť. 
 

Mgr. Zuzana Pallová:  V niektorých mesiacoch je viac. 
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Mgr. Lukáš Láni:  Po Vianociach je viac, vo februári zasa výrazne menej. 
 

Mgr. Zuzana Pallová:  Cez leto je vývoz 1x mesačne málo, kvôli zápachu. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Neplatíme fixnú cenu za vývoz, ale za chytenie jednej nádoby. Tí, čo vyvážajú 
odpad, do ďalšieho vývozu pôjdu, keď sa im oplatí sem ísť. 
 

Starosta:  Lukáš Láni, tých 17 centov si počítal na 120 ton? 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Na 119 ton. 
 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  120 ton je na celý rok na celú obec. 
 

Starosta:  Od 1.1.2022 sa majú zálohovať plechovky a petfľaše. 
 

Ing. Jozef Smolinský:  Ale nemôžu sa stláčať. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Oni to zoskenujú a pomelú (plechovky a petfľaše). 
 

Starosta:  Necháme plomby, alebo ich zrušíme? 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Prečo by si ich nechával? 
 

Ing. Jozef Smolinský:  Plomba by mohla reprezentovať zálohu za ten vývoz. 
 

Starosta:  Nemáš plombu, nevyvezú. 
 

Ing. Jozef Smolinský:  Plomby sú zaužívané. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Musíme vyriešiť veľké nádoby. 
 

Starosta:  Podbabská dolina sa rieši rozhodnutím. 
 

Mgr. Zuzana Pallová:  A bytovka sa ako rieši? 
 

Starosta:  Každý má svoju nádobu. Ja by som v r. 2022 nešiel ešte na kilá, nechal by som plomby 
a na každú nádobu by som zvýšil o 1 euro. Na konci roka by som poslal každému papier, že koľko 
domácnosť vyprodukovala odpadu. 
 

Ivan Kahanec:  Či nespraviť nejakú formu odmeny pre tých, ktorí sú najlepší. 
 

Mgr. Zuzana Pallová:  My hádžeme do jednej zbernej nádoby 3 domácnosti, t. j. 12 ľudí,  
to znamená, že v takej štatistike budeme vždy najhorší. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Môžeme rátať 100 ton za rok, nie 120 ton. Uznávam, že plomby by sa mali 
ponechať, pretože ľudia sú na ne zvyknutí. 
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Ing. Jozef Smolinský:  Napr. elektrárne posielajú každoročne vyhodnotenie, v ktorom uvádzajú, 
že toto je spotreba el. energie vo Vašej domácnosti a toto je priemerná spotreba el. energie 
v domácnostiach. 
 

JUDr. Katarína Gombárová:  A nemohla by obec rozpočítavať každoročné vyhodnotenie 
vytriedenia aj na počet členov domácnosti? 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Áno. 
 

Starosta:  Je rozdiel, či sú v domácnosti 3 ľudia alebo šiesti. 
 

Ing. Jozef Smolinský:  Motiváciu treba ku všetkému, ľudia sa už naučili separovať. Ja by som 
motiváciu použil, až keď by ľudia neseparovali. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Keď ľudia budú od r. 2022 separovať plechovky a plastové fľaše, obec môže 
na konci budúceho roka vyzerať, že horšie separuje. 
 

Ing. Jozef Smolinský:  Čiže klesne úroveň separácie, čiže budú drahšie vývozy. Podiel plastov 
klesne. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  My určite klesneme aspoň o 10 % vo vytriedení. Budúci rok sme nejako 
vykrytí.  
 

Ing. Jozef Smolinský:  Nádoby budú len toľkokrát dávať von, koľko budú mať plomb. 
 

Starosta:  My máme teraz množstvový zber. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Sme množstvový zber na liter, t. j. objem nádoby a teraz chceme ísť na kilá. 
 

Starosta:  V okrese Malacky sme jedni z najlepších vo vytriedení. 
 

Starosta:  Máme veľký rozdiel medzi najlepšími a najhoršími domácnosťami, pokiaľ ide 
o vytriedenie v obci. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Mohlo by to fungovať aj tak, že každý by dostal 13 plomb po 4 eurá na rok 
a na konci roka sa mu to vyúčtuje a vráti; a tí, ktorí produkujú veľa odpadu, by doplácali. Ešte môžem 
zistiť, či sú tí „veľkotonážnici“ každý mesiac, t. j. či každý mesiac sú tí istí ľudia...  
 

Starosta:  Ak by mali doplácať 15 eur, problém nebude, ale ak by mali doplácať viac, problém 
by mohol vzniknúť. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  My môžeme dať plomby aj na polroka a vyúčtovanie robiť každého polroka, 
ale bola by to administratívna záťaž.  
 

Mgr. Lukáš Láni:  Dáme 20 centov za kilo? Priemer pri menšej zbernej nádobe je 20 kg odpadu 
mesačne a pri väčšej zbernej nádobe 40 kg mesačne. Vyúčtovanie by sa robilo 2x do roka, a teda 
priebežne riešiť neplatičov. A nepovoľujme prechod plomb z minulého roka do ďalšieho roka. 
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Starosta:  Tí, ktorí tu majú chalupy, platia 32 eur pri 120 l nádobe. My z toho poplatku 
financujeme nielen vývoz odpadu, ale aj zberný dvor. Nadrozmerný odpad neodvážiš, ten bude platiť 
v tých 0,20 eur. 
 

Ivan Kahanec:  Dalo by sa spraviť VZN, že ten, kto by nemal žiadne kg, by platil aspoň 10 eur? 
 

JUDr. Katarína Gombárová: Áno. 
 

Ivan Kahanec:  Máš ľudí, ktorí majú veľmi veľa odpadu, ale v poplatku je zahrnutý aj vývoz 
plastov, zberný dvor, nadrozmerný odpad, preto by tí, ktorí vyprodukujú 0 kg odpadu, mali platiť aspoň 
minimálny poplatok za rok, pretože oni to vyprodukujú.  
 

Mgr. Zuzana Pallová:  Mohli by sme to vyriešiť aj tak, že by sme predávali žetóny na zberný 
dvor? 
 

Starosta:  A prečo? Čím viac železa tam donesie, tým lepšie, čím viac papiera tam donesie, tým 
lepšie. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Dajme minimum 10 eur. 
 

Mgr. Zuzana Pallová:  Na zberný dvor bývajú dotácie. 
 

JUDr. Katarína Gombárová:  Vyúčtovanie by mohlo byť administratívne za pol roka a peňažné 
na konci roka. 
 
 

Uznesenie FK č. 6/2021 
 

Komisia pre financie a rozpočet odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Pernek nastaviť 
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa kíl, s cenou odpadu 0,20 eur 
za 1 kg komunálneho odpadu. Aby sa využili plomby na získanie zálohových platieb, cena plomby by 
mohla byť 4 eurá a informovať občanov o cene za odpad na základe nameraných ukazovateľov  
za r. 2021, a teda urobiť jedno priebežné vyúčtovanie za polroka a jedno administratívne na konci 
kalendárneho roka.  

Komisia pre financie a rozpočet navrhuje obecnému zastupiteľstvu zvážiť minimálnu platbu  
vo výške 10 eur za rok za domácnosť pre tých, ktorí produkujú menej ako 50 kg odpadu za rok. 
 

ZA schválenie uznesenia FK:  4 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Jozef Smolinský 
 Ivan Kahanec 
 JUDr. Katarína Gombárová 

 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 
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Zapisovateľka dopĺňa stanovisko Ivana Kahanca k návrhu na zmenu spôsobu určenia sadzby 
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 
 

„Aj napriek tomu, že som hlasoval za uznesenie k odpadom, po ďalšej úvahe žiadam pripojiť 

k uzneseniu, a teda aj do zápisnice moje doplňujúce stanovisko v znení:  

 

,Vyjadrujem veľkú obavu z toho, že ak dôjde k prechodu na systém zberu odpadu, pri ktorom  

sa bude platiť za kilogram vyprodukovaného odpadu, niektorí obyvatelia budú finančne motivovaní 

zbavovať sa odpadu nesprávnym alebo nelegálnym spôsobom. V praxi to môže znamenať, že budú odpad 

spaľovať doma v peciach, vyvážať do väčších miest alebo vyhadzovať na čierne skládky pri cestách  

a v lese. V obci nie je málo domácností, ktoré produkujú násobne väčšie množstvo komunálneho odpadu 

v porovnaní s priemerom. Treba si uvedomiť, že tieto domácnosti v súčasnosti platia 7 eur za vývoz 

a platba im vzrastie na 20-30 eur za vývoz. Keďže je cieľom zníženie produkcie zmesového netriedeného 

odpadu, vhodnejšiu cestu vidím v individuálnej práci obce s domácnosťami s vysokou tvorbou 

zmesového odpadu. Kým nevieme, čo spôsobuje ich nadmernú produkciu zmesového odpadu, zvýšením 

ceny odvozu im nepomôžeme. Napríklad, ak u mladej rodiny s malými deťmi spôsobujú vysokú váhu 

detské plienky, nemyslím si, že je správne, aby obec takýmto spôsobom sankcionovala domácnosti, ktoré 

prinášajú nových obyvateľov obci.´ 

 

Toto stanovisko nemení fakt, že som za uznesenie FK hlasoval.“ 

 

 
 

ROZPOČET  OBCE  PERNEK  NA  r.  2022 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Riadok 31 – príjem z prenájmu budov, stále dáva 5 200 eur, čo je nereálne, 
pretože akcie takýmto tempom nebudú. V ďalších rokoch má 4 000 eur, čo nechápem. Pri hrobových 
miestach je 500 eur, a pritom je to okolo 100-vky. Príjem z predaja pozemkov 10 000 eur – vieme, čo 
ideme predávať? 
 

Starosta:  Áno, sú podané žiadosti. Tá suma, ktorá je navrhnutá ako príjem z pozemkov, je 
navrhnutá, aby bola použitá do vysporiadania pozemkov, napr. pod cestami. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Fajn, odkúpili by sme si chodníky a cesty. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Chýba mi poplatok za rozvoj. 
 

JUDr. Katarína Gombárová:  Možno išla podľa minuloročného rozpočtu, kde miestny poplatok 
za rozvoj nedávala. 
 

Starosta:  Skús mi poslať otázky mailom. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Áno. 
 

JUDr. Katarína Gombárová:  Za poplatok za rozvoj si koľko vyrubil a vybral? 
 

Starosta:  cca 2000 eur asi trom alebo štyrom subjektom 
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JUDr. Katarína Gombárová:  Už aj zaplatili? 
 

Starosta:  Áno. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Výdavky... 
 

Starosta:  Je tam zvýšenie za energie. Spotreba energie na verejné osvetlenie klesla, ale stúpla 
cena el. energie. Som rád, že sme realizovali montovanie úsporných lámp. 
 
 
 

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU NA MOST 
- žiadateľ:  Pernecké ONÉ 

 
Mgr. Lukáš Láni:  Ide o žiadosť o dotáciu vo výške 5 300 eur, som za to, aby bola zahrnutá  

do rozpočtu. 
 

Starosta:  Ja som vyškrtol položku 1 400 eur za miešačku a elektrocentrálu, pretože 
elektrocentrálu má DHZ Pernek a miešačku Ti požičajú. 
 

PhDr. JUDr. Chadalík:  Cenovú ponuku zostavila firma, ktorá to robí. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  To, čo sa reálne urobí, to sa vyúčtuje. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Podľa VZN o poskytovaní dotácií Komisia pre financie 

a rozpočet dáva obecnému zastupiteľstvu odporúčanie ohľadom dotácií. 
 

Starosta:  Pri samospráve nemôže byť rozpočtový schodok. 
 

Mgr. Lukáš Láni:  Mali by sme rozpočtovať 5 000 eur až 10 000 eur na rozvojové projekty. 
 

Ivan Kahanec:  Na rozvojové projekty by sme mali rozpočtovať 10 000 eur. 
 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Pred chvíľou tu bolo povedané, že obec je v pluse cca  
100 000 eur. 
 

Starosta:  Ale rozpočet musí byť vyrovnaný. 
 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Je VZN o poskytovaní dotácií, podľa ktorého obec môže 
poskytnúť dotáciu jednému subjektu 6 000 eur, ale v rozpočte na r. 2022 sa vôbec neráta s poskytovaním 
dotácií. 
 

JUDr. Katarína Gombárová:  To je pravda. 
 

Ing. Jozef Smolinský:  Áno, v rozpočte by malo byť zahrnuté poskytnutie dotácií. 
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Uznesenie FK č. 7/2021 
 

Komisia pre financie a rozpočet odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Pernek zahrnúť  
do návrhu rozpočtu obce Pernek na r. 2022 sumu 6 000 eur, aby návrh rozpočtu obce na r. 2022 
reflektoval na VZN č. 1/2021 o poskytovaní dotácií, a vo viacročnom rozpočte zahrnúť na poskytovanie 
dotácií sumu 10 000 eur ročne na rozvojové projekty.  

Komisia pre financie a rozpočet odporúča občianskemu združeniu Pernecké ONÉ upraviť 
rozpočet v žiadosti o poskytnutie dotácie. 
 

ZA schválenie uznesenia FK:  4 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Jozef Smolinský 
 Ivan Kahanec 
 JUDr. Katarína Gombárová 

 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 
 
 
 
 

Zasadnutie finančnej komisie bolo ukončené dňa 03.11.2021 o 22:30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................................                                    ......................................................... 

                JUDr. Katarína Gombárová                                                            Mgr. Lukáš Láni 
                  zapisovateľ                                                                       predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
...........................................................                                      
               Ivan Kahanec                                                             
                overovateľ                                                                                 
 
 

 
 
 


