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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 13. decembra 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. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva Mgr. Milana Mórica 
 
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

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

 
5. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu VZN obce Pernek č. 6/2021 Rokovací poriadok komisií 

zriadených Obecným zastupiteľstvom obce Pernek 
 

6. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu VZN obce Pernek č. 7/2021, ktorým sa menia a dopĺňajú 
všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek č. 4/2019 a č. 2/2020 

 
7. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu obce Pernek na rok 2022 a výhľadového rozpočtu  

na roky 2023 - 2025  
 

8. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 
2022 

 
9. Prerokovanie žiadosti o dotáciu – OZ Pernecké ONÉ 

 
10. Návrh na vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Pernek 

 
11. Schvaľovanie predaja pozemku vo vlastníctve obce Pernek, v k. ú. Pernek, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa - časť parcely KN-E, parc. č. 517/1 o výmere 32 m² 
 

12. Schvaľovanie 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 

 
13. Rôzne  

 
14. Vystúpenie občanov s návrhmi a podnetmi 
 
15. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva obce Pernek: 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Mgr. Lukáš Láni 
Ing. Vratko Piruš 
Ľuboš Vavrinčík 
 
 
Prítomný je aj náhradník do Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  Mgr. Milan Móric, ktorý zloží 
sľub poslanca obecného zastupiteľstva v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) 
 
 
Neprítomný poslanec Obecného zastupiteľstva obce Pernek: 
Stanislav Valko – ospravedlnený  
 
 
Neprítomná je aj hlavná kontrolórka obce Pernek:   Zuzana Jánošová - ospravedlnená 
 
 
 
 

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

 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Pernek (ďalej aj „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) 
zvolal a 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. Šiesty prítomný poslanec OZ Mgr. Milan Móric však bude môcť 
hlasovať na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva, až keď zloží sľub poslanca ustanovený v § 26 
zákona o obecnom zriadení.  
 

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:   5 

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

 
          Proti:  0 

 Zdržal sa:  0 
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Starosta navrhol pracovné komisie zasadnutia OZ: 

Zapisovateľ:   JUDr. Katarína Gombárová 

Návrhová komisia:   Ing. Vratko Piruš, Mgr. Lukáš Láni 

Overovatelia zápisnice:   Mgr. Milan Móric, Anton Gecler 

 

Starosta dáva hlasovať o navrhnutých pracovných komisiách zasadnutia OZ: 
  
Za schválenie navrhnutých pracovných komisií zasadnutia OZ:   5 

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

 
          Proti:  0 

 Zdržal sa:  0 
 

 

 

 

2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva  
Mgr. Milana Mórica 

 

Starosta uvádza, že pán Ľubomír Hozlár sa písomne vzdal mandátu poslanca obecného 
zastupiteľstva listinou doručenou obci Pernek, Obecnému úradu Pernek, dňa 15.11.2021. Najbližším 
nasledujúcim náhradníkom do obecného zastupiteľstva na uprázdnené miesto po pánovi Ľubomírovi 
Hozlárovi je pán Mgr. Milan Móric, ktorý by mal na tomto zasadnutí OZ zložiť sľub. 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ: 

 

UZNESENIE  OZ  č.  78/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.12.2021 

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

na vedomie informáciu, že po písomnom vzdaní sa pána Ľubomíra Hozlára mandátu poslanca obecného 
zastupiteľstva bol obcou Pernek písomne oslovený najbližší nasledujúci náhradník na funkciu poslanca 
obecného zastupiteľstva – pán Mgr. Milan Móric.  

 
Pán Ľubomír Hozlár sa písomne vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva listinou 

z 11.11.2021, doručenou obci Pernek dňa 15.11.2021, označenou ako „Písomné vzdanie sa mandátu  
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poslanca obecného zastupiteľstva obce Pernek podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov“. Obec Pernek následne písomne oslovila ďalšieho 
náhradníka na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, ktorým  je pán Mgr. Milan Móric.  
 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 78/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 78/2021 hlasovali:  5 

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

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 78/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 78/2021:   0 
 
 
Šiesty poslanec Obecného zastupiteľstva obce Pernek Mgr. Milan Móric nehlasoval o schválení 

uznesenia OZ č. 78/2021 z dôvodu, že sľub poslanca zložil spôsobom ustanoveným v § 26 zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po schválení uznesenia OZ č. 78/2021 
a pred schválením uznesenia OZ č. 79/2021. 

 
 
Podľa § 26 zákona o obecnom zriadení: „Poslanec skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju 

česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu 
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone 
svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia.“. 

 
 
Starosta vyzval pána Mgr. Milana Mórica, aby vstal, verejne prečítal sľub poslanca ustanovený 

v § 26 zákona o obecnom zriadení, následne aby sľub poslanca podpísal a aby prevzal osvedčenie 
o zvolení za poslanca. 
 

Pán Mgr. Milan Móric vstal, verejne prečítal sľub poslanca ustanovený v § 26 zákona 
o obecnom zriadení, následne sľub poslanca podpísal a prevzal od starostu osvedčenie o zvolení  
za poslanca. 
 

Starosta sa pýta zapisovateľky JUDr. Kataríny Gombárovej, či pán Mgr. Milan Móric už môže 
hlasovať o návrhu uznesenia OZ č. 79/2021. 
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JUDr. Katarína Gombárová odpovedá starostovi, že pán Mgr. Milan Móric môže hlasovať 
o návrhu uznesenia OZ č. 79/2021, pretože už zložil sľub poslanca v zmysle zákona o obecnom zriadení. 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni číta návrh uznesenia OZ: 

 
 

UZNESENIE  OZ  č.  79/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.12.2021 

 
 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) konštatuje, 
že poslanec obecného zastupiteľstva pán Mgr. Milan Móric zložil a podpisom potvrdil zákonom 
ustanovený sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
 

 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 79/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 79/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 79/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 79/2021:   0 

 
 
 
 
 

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
 

 
Starosta  uvádza nesplnené uznesenia OZ a dôvody ich nesplnenia tak, ako sú uvedené v návrhu 

uznesenia OZ č. 80/2021. 
 
Starosta sa pýta JUDr. Kataríny Gombárovej na prípravu návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia upravujúceho postup pri udeľovaní čestného občianstva obce Pernek. 
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JUDr. Katarína Gombárová odpovedá starostovi, že návrh všeobecne záväzného nariadenia 
upravujúceho postup pri udeľovaní čestného občianstva obce Pernek má rozpracovaný, avšak riešila iné 
dôležitejšie veci pre obec. 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ: 

 
 

UZNESENIE  OZ  č.  80/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.12.2021 

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

na vedomie správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva prednesenú starostom obce Pernek  
Ing. Martinom Ledníkom, v ktorej konštatuje, že uznesenia obecného zastupiteľstva sa plnia priebežne, 
respektíve sú splnené.  

 
K 13.12.2021 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 Pernek podala odvolanie, o ktorom súd zatiaľ nerozhodol, 

- Uznesenie OZ č. 95/20: plní sa priebežne, časovo náročné, 
- Uznesenie  OZ č. 15/2021: Dobudovanie - rekonštrukcia miestnej komunikácie k parcelným 

číslam 176 -150 /Pri Strži/; podľa bodu 6. tohto uznesenia OZ je potrebné, aby v mieste žijúci 
občania usporiadali svoje právne vzťahy voči nehnuteľnému majetku obce Pernek v danom 
mieste tak, aby v danom mieste mohla byť vybudovaná miestna komunikácia v súlade 
s príslušnými slovenskými technickými normami, 

- 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. 80/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 80/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 
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 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 80/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 80/2021:   0 

 
 

 
4. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zmenu rozpočtu obce Pernek 

na rok 2021 
 
 

Starosta uvádza, že tento bod schváleného programu zasadnutia OZ bol predmetom  
aj predchádzajúceho zasadnutia OZ, avšak boli tam nejaké nejasnosti, ktoré boli následne vysvetlené  
na pracovnej porade.  

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni číta návrh uznesenia OZ: 

 
UZNESENIE  OZ  č.  81/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.12.2021 

 
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. 81/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 81/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 81/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 81/2021:   0 

 
 

 
 

5. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu VZN obce Pernek č. 6/2021 
Rokovací poriadok komisií zriadených Obecným zastupiteľstvom  

obce Pernek 
 
 

Starosta uvádza, že návrh VZN obce Pernek č. 6/2021 Rokovací poriadok komisií zriadených 
Obecným zastupiteľstvom obce Pernek bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce 
Pernek1 dňa 24.11.2021; zvesený z úradnej tabule obce Pernek a stiahnutý z jej webového sídla bol dňa 
10.12.2021; k návrhu VZN č. 6/2021 neboli podané žiadne pripomienky. Starosta ďalej uvádza, že je 
potrebné, aby bol Rokovací poriadok komisií prijatý a aby sa robili zápisnice zo zasadnutí komisií 
a uznesenia komisií. 

                                                           
1 Pozn. zapisovateľky:  www.pernek.sk 
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Poslanec Ing. Miroslav Bokes poukazuje, že podľa návrhu Rokovacieho poriadku komisií, 
komisie sa majú stretávať pred zasadnutím OZ, avšak kultúrna komisia nefunguje. Poslanec  
Ing. Miroslav Bokes zároveň požiadal starostu, aby povedal novému poslancovi OZ pánovi  
Mgr. Milanovi Móricovi, kto je v akej komisii. 

 
Starosta uvádza, že: 
 

• členmi stavebnej komisie sú:   
 Ing. Vratko Piruš – predseda stavebnej komisie 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Ing. Miroslav Truc 
 pani Hana Zošťáková 

 

• členmi finančnej komisie sú: 
 Mgr. Lukáš Láni – predseda finančnej komisie 
 pán Ivan Kahanec 
 JUDr. Katarína Gombárová 
 Mgr. Jozef Smolinský 

 

• členmi kultúrnej komisie sú: 
 pán Anton Gecler – predseda kultúrnej komisie 
 pán Stanislav Valko 
 pani Viera Jadrníčková 
 Mgr. Zuzana Pallová 
 pani Dana Mičeková 
 pani Anna Žáčková 

 

• členmi komisie na ochranu verejného záujmu sú: 
 pán Anton Gecler – predseda komisie na ochranu verejného 

záujmu 
 Ing. Vratko Piruš 
 pán Ľuboš Vavrinčík 

 

• členmi majetkovej komisie sú: 
 Ing. Miroslav Bokes – predseda majetkovej komisie 
 Ing. Zuzana Zajíčková, MBA – bývalá hlavná kontrolórka obce 

Pernek 
 pán Ľubomír Hozlár 

 
 
 
JUDr. Katarína Gombárová uvádza, že majetková komisia bola zriadená „ad hoc“, t. j.  

na konkrétny účel2. Kultúrna komisia je najväčšia, ale nezasadá. 
 

                                                           
2 Pozn. zapisovateľky:  Majetková komisia vytipovala pozemky vo vlastníctve obce Pernek, ktoré sú pre obec 
Pernek nevyužiteľné pre svoju malú rozlohu alebo neprístupnosť a ktoré by mohli byť odpredané občanom 
vlastniacim susedné nehnuteľnosti. 
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Pán Ľubomír Hozlár uvádza, že je členom majetkovej komisie, že členstva v majetkovej komisii 
sa nevzdal; vzdal sa iba mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík uvádza, že si nemyslí, že majetková komisia je ad hoc komisia. 

Poukazuje, že vysporiadanie s majetkom obce je dlhodobý proces, a preto si myslí, že majetková 
komisia je stála komisia, a nie ad hoc komisia. PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík zároveň uvádza, že podľa 
návrhu Rokovacieho poriadku komisií zasadnutie komisie môže prebiehať aj on-line formou. Pýta sa, 
ako sa v takom prípade zabezpečí verejnosť zasadnutia komisie. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  To je na organizátorovi. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes poukazuje, že podľa návrhu VZN o Rokovacom poriadku komisií 

je on-line zasadnutie komisie neverejné.  
 
JUDr. Katarína Gombárová odpovedá, že v súčasnosti sa nedá zabezpečiť, aby bolo on-line 

rokovanie komisie verejné, napr. Slack. Ak sa to ale pripraví, dá sa to vo VZN o Rokovacom poriadku 
komisií zmeniť. 

 
Mgr. Zuzana Pallová hovorí predsedovi kultúrnej komisie, že je tu harmonogram zasadnutí 

komisií a bolo by dobré, aby sa naplánovali aj termíny zasadnutí kultúrnej komisie, pretože pred časom 
jej zatelefonovali ráno o 8:00 hod., že o 09:00 hod. je zasadnutie kultúrnej komisie. 

 
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ: 

 
 

UZNESENIE  OZ  č.  82/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.12.2021 

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

záväzné nariadenie obce Pernek č. 6/2021 Rokovací poriadok komisií zriadených Obecným 
zastupiteľstvom obce Pernek (ďalej len: „VZN č. 6/2021“). 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že k návrhu VZN č. 6/2021 nebola podaná žiadna 

pripomienka. 
 
 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 82/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 82/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
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 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 82/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 82/2021:   0 

 
 
 
Starosta uvádza, že schválené VZN 6/2021 bude zverejnené na úradnej tabuli obce Pernek  

a na jej webovom sídle na 15 dní.3 
 
 
 
 

6. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu VZN obce Pernek č. 7/2021, 
ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek 

č. 4/2019 a č. 2/2020 
 

 
Starosta uvádza, že návrh VZN obce Pernek č. 7/2021, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne 

záväzné nariadenia obce Pernek č. 4/2019 a č. 2/2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek  
a na jej webovom sídle4 dňa 25.11.2021; zvesený z úradnej tabule obce Pernek a stiahnutý  
z jej webového sídla bol dňa 13.12.2021. Starosta ďalej uvádza, že s poslancami OZ a finančnou 
komisiou mal dlho debaty k tomu, akým spôsobom nastaviť miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Nakoniec zistili, že ak by išli podľa váhy a snažili sa vybrať sumu, ktorá je 
potrebná na pokrytie nákladov za vývoz komunálneho odpadu, išli by mimo zákona,5 čo nechcú. Zostali 
preto na tých sadzbách miestneho poplatku, ktoré boli v r. 2021. Starosta taktiež uvádza, že má 
informácie, že zákon o miestnom poplatku za komunálne odpady by sa mal v budúcnosti novelizovať 
a mal by byť ústretovejší k množstvovému zberu. Starosta zároveň poznamenáva, že podľa návrhu VZN 
č. 7/2021 sa menia aj otváracie hodiny zberného miesta odpadov – v mesiacoch apríl až október bude 
zberné miesto odpadov otvorené každú sobotu od 13:00 hod. do 16:00 hod., t. j. o jednu hodinu dlhšie, 
ako doteraz. Starosta dopĺňa, že k návrhu VZN č. 7/2021 nebola podaná žiadna pripomienka. 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni číta návrh uznesenia OZ: 

 
                                                           
3 Pozn. zapisovateľky:  § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 
„Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej  
na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok 
účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, možno v nariadení výnimočne ustanoviť skorší 
začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.“. 
4 Pozn. zapisovateľky:  www.pernek.sk 
5 Pozn. zapisovateľky:  § 78, § 79 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
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UZNESENIE  OZ  č.  83/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.12.2021 

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

záväzné nariadenie obce Pernek č. 7/2021, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia 
obce Pernek č. 4/2019 a 2/2020 (ďalej len: „VZN č. 7/2021“). 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že k návrhu VZN č. 7/2021 nebola podaná žiadna 

pripomienka. 
 
 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 83/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 83/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 83/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 83/2021:   0 

 
 

 
 
Starosta uvádza, že schválené VZN 7/2021 bude zverejnené na úradnej tabuli obce Pernek  

a na jej webovom sídle na 15 dní.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Pozn. zapisovateľky:  § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 
„Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej  
na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok 
účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, možno v nariadení výnimočne ustanoviť skorší 
začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.“. 
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7. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu obce Pernek na rok 2022 
a výhľadového rozpočtu na roky 2023 - 2025 

 

 
Starosta uvádza, že návrh rozpočtu obce Pernek na rok 2022 bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce Pernek a na jej webovom sídle7 dňa 25.11.2021; zvesený z úradnej tabule obce Pernek a stiahnutý 
z jej webového sídla bol dňa 13.12.2021. Starosta ďalej uvádza, že z kapitálových výdavkov  
sú plánované výdavky na čističku odpadových vôd, miestne komunikácie, vysporiadanie pozemkov  
pod cestami, chodníkmi, verejnými priestranstvami, na hasičskú zbrojnicu. Riziko vidí v tom, že rastú 
ceny energií, ako plyn, elektrina a s tým rastú aj ceny materiálu. Rozpočet je navrhnutý ako prebytkový. 
Starosta poukazuje, že k návrhu rozpočtu dala stanovisko aj hlavná kontrolórka obce Pernek pani 
Zuzana Jánošová, ktorá konštatuje, že rozpočet obce Pernek na rok 2022 je navrhnutý ako prebytkový. 
Starosta uvádza, že to je najdôležitejšie, pretože rozpočet obce musí byť zostavený ako prebytkový. 
Starosta hovorí, že hlavná kontrolórka obce Pernek odporúča schváliť návrh rozpočtu obce Pernek  
na rok 2022. 

 
Starosta sa pýta, či má niekto niečo k návrhu rozpočtu. 
 
Pozn. zapisovateľky:  Nikto. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ: 
 

 
UZNESENIE  OZ  č.  84/2021 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.12.2021 

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

obce Pernek na rok 2022.   

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhľadový rozpočet obce Pernek na roky 2023 – 2025. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pernek pani 

Zuzany Jánošovej zo 07.12.2021, ktorá odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu 
obce Pernek na rok 2022. 

 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 84/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
 
 

                                                           
7 Pozn. zapisovateľky:  www.pernek.sk 
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 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 84/2021 hlasovali:  6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 84/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 84/2021:   0 

 
 
 
Starosta:  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce zverejníme. 
 
 
 
 
 

8. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti  
hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022 

 
 
Starosta uvádza, že návrh Plánu kontrolnej činnosti, predložený hlavnou kontrolórkou obce 

Pernek pani Zuzanou Jánošovou, bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek a na jej webovom sídle 
dňa 25.11.2021; zvesený z úradnej tabule obce Pernek a stiahnutý z jej webového sídla bol 13.12.2021. 
Starosta ďalej uvádza, že návrh Plánu kontrolnej činnosti poslal poslancom OZ. Hlavná kontrolórka 
bude vykonávať pravidelnú finančnú kontrolu, ktorá bude zameraná na kontrolu hospodárnosti, 
efektívnosti, rozpočtovníctva, oboznámenie sa s rekonštrukciou hasičskej zbrojnice a ďalšie kontroly, 
o ktoré ju môže požiadať OZ. 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni číta návrh uznesenia OZ: 
 
 

UZNESENIE  OZ  č.  85/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.12.2021 

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

plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022“, ktorý predložila hlavná 
kontrolórka obce Pernek pani Zuzana Jánošová a ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek 
a na webovom sídle obce Pernek dňa 25.11.2021 pod číslom odoslanej pošty 949/21. 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 85/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 85/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 85/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 85/2021:   0 

 
 
 
 

9. Prerokovanie žiadosti o dotáciu – OZ Pernecké ONÉ 
 
 

Starosta informuje, že máme VZN o poskytovaní dotácií, v ktorom je uvedené, že jednému 
žiadateľovi o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Pernek môže byť počas jedného kalendárneho roka 
poskytnutá dotácia vo výške najviac 6 000 eur.8 V rozpočte obce na rok 2022 je na poskytnutie dotácií 
vyčlenená suma 3 000 eur. 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni poukazuje, že na poskytnutie dotácií sa viac financií vyčleniť nedalo. 
 
Starosta dopĺňa, že aj to sa muselo sťahovať z iných položiek v rámci návrhu rozpočtu obce 

Pernek na rok 2022. 
 
Starosta uvádza, že žiadosť občianskeho združenia Pernecké ONÉ o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce Pernek bola obci doručená dňa 25.10.2021.9 Upravená žiadosť občianskeho združenia 

                                                           
8 Pozn. zapisovateľky:  § 7 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2021 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu obce Pernek 

9 Pozn. zapisovateľky:  Dňa 25.10.2021 bola obci Pernek doručená žiadosť občianskeho združenia Pernecké ONÉ 
o poskytnutie dotácie vo výške 4 665,00 eur na účel: „komplexná rekonštrukcia mostných pilierov bývalého 
mostu z 19. storočia“. Podľa žiadosti celkové náklady na projekt predstavujú 5 205,00 eur bez DPH; miera 
spolufinancovania projektu zo strany občianskeho združenia Pernecké ONÉ predstavovala 10 %, t. j. 540 eur. 
Projekt sa má realizovať v období od 01.04.2022 do 01.11.2022. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola obcou Pernek 
zaevidovaná pod číslom doručenej pošty: 852/21. 

Na zasadnutí Komisie pre financie a rozpočet dňa 03.11.2021, na ktorom bola žiadosť o poskytnutie dotácie 
prerokovaná, starosta obce Pernek Ing. Martin Ledník navrhol občianskemu združeniu Pernecké ONÉ, aby  
zo žiadosti o poskytnutie dotácie vypustilo sumu 1 400,00 eur plánovanú na vynaloženie nákladov  
za elektrocentrálu a miešačku, pretože podľa starostu elektrocentrálu na plánovanú rekonštrukciu mosta z 19. stor. 
požičia občianskemu združeniu Pernecké ONÉ bezplatne Dobrovoľný hasičský zbor Pernek a miešačku tiež. 
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Pernecké ONÉ o poskytnutie dotácie bola obci Pernek doručená 12.11.2021.10 Účelom dotácie je 
„komplexná rekonštrukcia mostných pilierov bývalého mostu z 19. stročia“11 na začiatku 
Podbabskej doliny. Celková suma žiadanej dotácie, uvedená v upravenej žiadosti o poskytnutie 
dotácie, je 3 792,85 eur s DPH. V návrhu uznesenia OZ je na tento účel vyčlenená suma 2 500,00 eur. 

 
Starosta požiadal prítomných zástupcov občianskeho združenia Pernecké ONÉ,12 aby sa 

vyjadrili. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík poukazuje, že podľa VZN č. 1/2021 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce Pernek obec môže poskytnúť dotáciu až do 6 000,00 eur. Pýta sa, prečo je to teraz 
menej. 

 
Starosta odpovedá, že tomu je tak z dôvodu, že finančné možnosti obce nie sú také, aby obec 

mohla poskytnúť dotáciu vo výške 6 000,00 eur. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík konštatuje, že obec je asi v zlej finančnej kondícii. 
 
Starosta odpovedá, že obec nie je v zlej finančnej kondícii, ale má aj ďalšie výdavky. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík poukazuje, že neplánované príjmy obce sú viac ako 42 000,00 

eur z likvidácie poľnohospodárskeho družstva, z predaja traktora a i. a pýta sa, kam tieto príjmy idú. 
 
Starosta odpovedá, že príjmy obce idú aj na kanalizáciu, miestne komunikácie, vysporiadavanie 

pozemkov, v budove základnej školy zateká, odhadovaná suma za opravu strechy na budove základnej 
školy je cca 5 000,00 eur; taktiež bude potrebné kúpiť novú radlicu za traktor, ktorá bude stáť cca 
4 000,00 eur. 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík poukazuje na vyjadrenie poslanca Mgr. Lukáša Lániho, ktoré 

poslanec Mgr. Lukáš Láni povedal na jednom z predchádzajúcich zasadnutí OZ, že pritekajúce peniaze 
by sa mali použiť na projekty. PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík poukazuje aj na vyjadrenie bývalého 
poslanca OZ Ľubomíra Hozlára, ktorý sa vyjadril, že nesúhlasí, aby všetky príjmy obce boli investované 
do rekonštrukcie hasičskej zbrojnice. PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík zdôrazňuje, že 2 500,00 eur, ktoré sa 
občianskemu združeniu Pernecké ONÉ chystá poskytnúť obec, nie je dostatočná suma, pretože za sumu 
2 500,00 eur neurobia ani polovicu z plánovanej rekonštrukcie mostných pilierov bývalého mosta  
z 19. storočia. 
 

                                                           

V nadväznosti na to Komisia pre financie a rozpočet uznesením FK č. 7/2021 z 03.11.2021, schváleným všetkými 
štyrmi členmi komisie, odporučila občianskemu združeniu Pernecké ONÉ upraviť rozpočet v žiadosti 
o poskytnutie dotácie. 

10 Pozn. zapisovateľky: Dňa 12.11.2021 bola obci Pernek doručená upravená žiadosť občianskeho združenia 
Pernecké ONÉ o poskytnutie dotácie vo výške 3 792,85 eur s DPH na projekt: „komplexná rekonštrukcia 
mostných pilierov bývalého mostu z 19. storočia“. Podľa upravenej žiadosti o poskytnutie dotácie, celkové 
náklady na projekt predstavujú 4 257,95 eur s DPH; miera spolufinancovania projektu zo strany občianskeho 
združenia Pernecké ONÉ predstavuje 11 %, t. j. 475 eur. Projekt sa má realizovať v období od 01.04.2022  
do 01.11.2022. Upravená žiadosť o poskytnutie dotácie bola obcou Pernek zaevidovaná pod číslom doručenej 
pošty: 918/21. 

11 Pozn. zapisovateľky:  na začiatku Podbabskej doliny 
12 Pozn. zapisovateľky:  Mgr. Zuzana Pallová, PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík 
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Starosta:  Okrem dotácie vám obec poskytne aj elektrocentrálu a miešačku. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík: Ceny stúpajú, náklady budú vyššie. My ale z týchto 

navrhovaných peňazí nespravíme ani polovicu. My ako občianske združenie sa výrazne podieľame  
na budovaní náučného cykloturistického chodníka a na sadbovej úprave. Mali sme 18 brigád,  
do projektu obce sme vložili 700,00 eur z našich vlastných peňazí. S týmito peniazmi (2 500,00 eur)  
to nie sme schopní dokončiť. Podporujeme projekt obce. Suma 2 500,00 eur je nízka. My sme sa 
rozhodli, že pokiaľ to bude tých 2 500,00 eur, tak my tie finančné prostriedky nechceme a budeme tie 
finančné prostriedky zháňať inde. 

 
Starosta:  Lukáš, sám vieš, že keď má obec nachystaný projekt na 8 000,00 eur, dostane 4 000,00 

eur.  
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Občianske združenie Pernecké ONÉ je nezisková organizácia, 

my sme vložili 700,00 eur z našich vlastných peňazí. My nemáme žiadny príjem. Nemôžeme si požiadať 
ani o 2 % z dane z príjmov. O 2 % z dane z príjmov si môžeme požiadať až na budúci rok. 

 
Starosta uvádza, že ľudia v Perneku majú identický kameň, aký bol použitý na stavbu mosta, 

ktorý má byť predmetom komplexnej rekonštrukcie.  
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  2 500,00 eur je pre nás málo. My to premostenie spravíme 

provizórne a finančné prostriedky budeme zháňať inde. 
 
Starosta:  Sú dotačné schémy. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Plánujeme sa zapojiť, ale v iných projektoch. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Chceli sme to spraviť z jednej dotácie. Ide o dokončenie 

projektu obce. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš:  Komplexná rekonštrukcia mostných pilierov. Posúdil kto nejaký 

odborník? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Prečo sa ma pýtaš, či to posúdil nejaký odborník? Vy si tie 

materiály neposielate? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  My sa bavíme, v akej výške bude dotácia. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš sa pýta na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Za to bude zodpovedať občianske združenie Pernecké ONÉ. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš:  Lukáš, môžeš mi odpovedať na otázku, či to posúdil niekto alebo 

nie? 
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PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  My sme požiadali o dotáciu v zmysle VZN.13 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš:  Odpoveď som stále nedostal. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Bude to robiť firma. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš:  Je tam rozpočet materiálu, ale nie postup. 
 
Starosta:  Má niekto z poslancov k tomu...? 
 
Poslanec Anton Gecler uvádza, že dotácia je nižšia s tým, že sa navrhuje kameň získať  

od tých obyvateľov obce Pernek, ktorí ho majú nadbytok. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík odpovedá, že hodnota kameňa, ak by sa ho nepodarilo získať 

bezplatne, je cca 300,00 eur. 
 
Poslanec Anton Gecler poukazuje, že aj 300,00 eur je niečo a dopravu kameňa by zabezpečila 

obec. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni uvádza, že v žiadosti občianskeho združenia Pernecké ONÉ 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Pernek bola pôvodne uvedená suma cez 5 000,00 eur, ktorú 
občianske združenie Pernecké ONÉ neskôr upravilo kvôli položkám, ktoré sa dajú ušetriť.14 V rozpočte 
obce Pernek na rok 2022 sa našlo 3 000,00 eur, ktoré by mohli byť použité na poskytnutie dotácie. 
A keďže obecné zastupiteľstvo nechce dať všetkých 3 000,00 eur na jeden projekt, tak na rekonštrukciu 
mostných pilierov mosta z 19. stor. by sa poskytlo 2 500,00 eur a na iný drobný projekt by sme dali 
500,00 eur. 

 
Starosta sa pýta zástupcov občianskeho združenia Pernecké ONÉ,15 akú sumu by potrebovali  

na rekonštrukciu mosta z 19. storočia. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík odpovedá: Minimálne tú, ktorú sme žiadali,16 s tým, že ceny 

materiálov stále rastú. Ale suma 2 500,00 eur s našou spoluúčasťou 250,00 eur to nepokryje. 
 
Ivan Kahanec:  Keď sa bavíme, že VZN-ko hovorí, že 6 000,00 eur sa môže dať na dotáciu. 

VZN hovorí, že to je maximálne 6 000,00 eur.17 
 
Ľubomír Hozlár:  Žiadosť o dotáciu sa podáva rok dopredu. 
 

                                                           
13 Pozn. zapisovateľky:  všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
obce Pernek. 
14 Pozn. zapisovateľky:  V pôvodnej žiadosti občianskeho združenia Pernecké ONÉ bola v celkovej sume žiadanej 
dotácie (cez 5 000,00 eur) zahrnutá aj suma cca 1 400,00 eur na elektrocentrálu a miešačku. Občianske združenie 
Pernecké ONÉ neskôr požadovanú sumu dotácie znížilo o položku na elektrocentrálu a miešačku, pretože 
Dobrovoľný hasičský zbor obce Pernek prisľúbil, že občianskemu združeniu Pernecké ONÉ bezplatne požičia  
na rekonštrukciu mosta elektrocentrálu aj miešačku.  
15 Pozn. zapisovateľky:  Mgr. Zuzana Pallová, PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík 
16 Pozn. zapisovateľky:  3 792,85 eur 
17 Pozn. zapisovateľky:  § 7 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2021 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu obce Pernek (ďalej len „VZN č. 1/2021“) 
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Starosta uvádza, že žiadosť o poskytnutie dotácie možno podať aj počas roka, ale žiadateľ 
o dotáciu sa musí zmieriť s tým, čo zostalo v rozpočte obce na poskytnutie dotácie.18 

 
Ivan Kahanec uvádza, že nie je zrovna ideálne, keď sa celá suma, vyčlenená rozpočte obce  

na poskytovanie dotácií, dá na jeden projekt. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Nie je dobré, ak sa všetky peniaze dávajú na jeden projekt, napr. 

hasičská zbrojnica. Preto sa našlo aspoň tých 3 000,00 eur, aby sa nezrušili iné projekty. 
 
Mgr. Zuzana Pallová hovorí starostovi, že v r. 2018 kandidoval na starostu a riešil premostenie 

Podbabskej doliny. Mgr. Zuzana Pallová sa pýta starostu, kto to financoval. 
 
Starosta:  Obec. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  A návrh bol koho? 
 
Starosta:  To robila obec. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  My robíme projekt pre obec, aby obec bola pre návštevníkov atraktívna. 

Ako ste boli aktívni a stavali ten most, tak poďme to robiť spoločne. 
 
Poslanec Anton Gecler sa pýta zástupcov občianskeho združenia Pernecké ONÉ:  Dali ste 

vedieť, že robíte brigády? 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Áno, na Facebookovej stránke. 
 
Starosta sa pýta zástupcov občianskeho združenia Pernecké ONÉ:  Skúšali ste sa zamýšľať, prečo 

tak málo ľudí sa zúčastňuje z obce na tých brigádach? Ja som bol na jednej brigáde. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Áno, lebo sú tu dve skupiny. 
 
Mgr. Zuzana Pallová  hovorí starostovi:  My nechceme Tvoju fyzickú pomoc. My chceme Tvoju 

podpornú pomoc. 
 
Starosta:  Málokedy to stihnem zverejniť na Facebooku skôr ako vy. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš:  Mali by sme ísť hlasovať. 
 
Starosta sa pýta zástupcov občianskeho združenia Pernecké ONÉ:  Pomôže vám, keď vám prídu 

pomôcť ľudia? 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Za 2 500,00 eur ten most postavím sám nižšie od toho mosta, 

ktorý chcete rekonštruovať. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ale našou myšlienkou je zachrániť niečo, čo tam je cca  

140 rokov. 

                                                           
18 Pozn. zapisovateľky:  § 9 VZN č. 1/2021 
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Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Ale s prístupom, že ak schválime 2 500,00 eur, tak to 
odmietnete... 

 
Starosta:  Ale to je riešenie, že ak nám nedáte 2 500,00 eur, tak tie peniaze nechceme? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ale my to z toho nespravíme... 
 
Poslanec Anton Gecler uvádza, že možno aj z Podhoranu by bolo možné poskytnúť dotáciu  

na rekonštrukciu mostných pilierov z 19. stor. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík odpovedá poslancovi pánovi Antonovi Geclerovi:  Tak nám s tým 

pomôžte. 
 
Starosta hovorí PhDr. JUDr. Lukášovi Chadalíkovi:  Keď si povedal, že 2 500,00 eur nechcete... 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ale z tých 2 500,00 eur to nespravíme... 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni hovorí, že je možnosť otvoriť transparentný účet a riešiť to aj 

z príspevkov.  
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Rátali sme aj s verejnou zbierkou. Sme „mladé“ združenie, nemáme 

príjmy z 2 % daní. 
 
Starosta:  Ja si neviem predstaviť, že žiadam 8 000,00 eur, ale dali by mi 4 700,00 eur a ja by 

som im povedal, že 4 700,00 eur nechcem. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Koľko sa dávalo na faru za tých x rokov? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Na Farnosť Pernek sa počas niekoľkých rokov dalo spolu cca 

32 000,00 eur. 
 
Starosta:  Zuzka, ale to nemá súvis s tým, že či schválime 2 500,00 eur alebo 3 500,00 eur. 
 
Starosta:  Židovský cintorín, vieš, v akom bol stave a ako vyzerá v súčasnosti? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Áno, pretože sme na to upozornili s Katkou.19 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Občianske združenie Podhoran má 90 %-tné spolufinancovanie. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš:   Už by sme mohli ísť hlasovať. 
 
Poslanec Mgr. Milan Móric:  Je to historický objekt? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Nie. 
 
Poslanec Mgr. Milan Móric:   Vlastník pozemku, na ktorom je most, sú Lesy SR? 

                                                           
19 Pozn. zapisovateľky:  JUDr. Katarína Gombárová 
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PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Pravdepodobne áno. 
 
Poslanec Mgr. Milan Móric:   Môžeme sa na to pozrieť, ja by som poskytol sponzorské. Ak tam 

dáme šikovných kamenárov, tak tam nemusia mať maržu „+ 500“. Prečo sa na tom zúčastňuje málo 
občanov? Pretože sú už z turistov unavení, turisti všade parkujú. Napr. tam, kde bývam, Pernečania sa 
kvôli zaparkovaným autám turistov nevedia dostať k studničke. Turisti prídu, arogantne si zaparkujú, 
napr. z Bratislavy a povedia si, že tu sú na dedine. Most je pekná vec, môžeme sa na to pozrieť. 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Od mája 2021, alebo aj skôr, navrhujem, aby sa urobila jednotná 

parkovacia politika. Už aj pán Móric je v CHKO,20 do CHKO s 2. stupňom ochrany je zákaz vjazdu 
a nemusí tam byť značka, čiže od studničky. 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Máme jeden projekt ohľadom parkovania ako občianske 

združenie. 
 
Starosta:  Obec dala žiadosť o prenájom pozemku smerom k vodojemu na Vinohrádky, vzniklo 

by tam 15 parkovacích miest. 
 
Poslanec Mgr. Milan Móric:  Od studničky je parkovanie zakázané. 
 
Starosta hovorí zástupcom občianskeho združenia Pernecké ONÉ:  Možno ste si rozmysleli 

stanovisko, že všetko alebo nič. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  2 500,00 eur je nedostatočná suma. Ak by to robila obec, my 

prispejeme. Pre nás je 2 500,00 eur málo. 
 
Starosta:  Sú ďalšie možnosti financovania 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ale ja nepôjdem do dotácií, grantov... 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ: 

 
 

UZNESENIE  OZ  č.  86/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.12.2021 

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

poskytnutie dotácie vo výške 2 500,00 eur (slovom: dvetisícpäťsto eur) v rozpočtovom roku 2022 
občianskemu združeniu Pernecké ONÉ, IČO: 53 695 755, Pernek č. 390, 900 53 Pernek, na účel: 
„komplexná rekonštrukcia mostných pilierov bývalého mostu z 19. stročia“ na začiatku Podbabskej 
doliny s týmito podmienkami: 

                                                           
20 Pozn. zapisovateľky:  Chránená krajinná oblasť 
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a) obec Pernek bude môcť vyplatiť schválenú dotáciu až keď občianske zdrauženie Pernecké ONÉ 
preukáže obci Pernek, že má písomný súhlas od vlastníka pozemku, na ktorom sa predmený most 
nachádza, že súhlasí s rekonštrukciou predmetného mosta, 

b) rekonštrukcia predmetného mosta bude vykonaná postupmi a materiálmi, ktoré boli použité pri jeho 
výstavbe; na jeho rekonštrukciu obecné zastupiteľstvo odporúča použiť kameň z obce Pernek, 

c) predmetná dotácia nebude použitá na úhradu položky: „Prenájom elektrocentrály a miešačky“, 
pretože tieto zariadenia bezplatne požičia na rekonštrukciu predmetného mosta Dobrovoľný hasičský 
zbor obce Pernek. 

 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 86/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 86/2021 hlasovali:  5 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 86/2021 hlasoval:  1 

 Ľuboš Vavrinčík – uvádza, že je proti prijatiu uznesenia z dôvodu, že on dá 
občianskemu združeniu Pernecké ONÉ, čo budú potrebovať 
 
 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 86/2021:   0 
 

 
 
 
 

PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík ďakuje za schválenie dotácie, aj za prisľúbené zapožičanie 
techniky. 

 
Starosta:  Obec bude nápomocná určite. 
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10.   Návrh na vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru  
obce Pernek 

 
 

Starosta uvádza veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Pernek schvaľuje obecné 
zastupiteľstvo. Človek, ktorý by zastával túto funkciu, musí mať veliteľské skúšky. Veliteľské skúšky 
má pán Jozef Hackl a poslanec Ing. Miroslav Bokes. Pán Jozef Hackl bol veliteľom DHZ doteraz 
a zostal by ním naďalej. 

 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Naposledy bolo také uznesenie OZ schvaľované v r. 1999. Obec 

mala kontrolu z okresu, že tento dokument je starý a je potrebné ho aktualizovať uznesením. Veliteľa 
sme navrhli ako DHZ.  

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni číta návrh uznesenia OZ: 

 
 

UZNESENIE  OZ  č.  87/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.12.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) na základe § 33 ods. 4 

zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov schvaľuje 
vymenovanie pána Jozefa Hackla, nar. r. 1966, 900 53 Pernek č. 153, do funkcie veliteľa 
Dobrovoľného hasičského zboru obce Pernek. 

 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 87/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 87/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 87/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 87/2021:   0 
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11. Schvaľovanie predaja pozemku vo vlastníctve obce Pernek, v k. ú. 
Pernek, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - časť parcely KN-E, 

parc. č. 517/1 o výmere 32 m² 
 

 
Starosta uvádza, že žiadateľka doložila geometrický plán. Zámer o predaji parcely KN-E č. 517/1 

k. ú. Pernek21 o výmere 32 m2 bol schvaľovaný v lete 2021. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli 
obce Pernek a na jej webovom sídle dňa 05.08.2021; zvesený z úradnej tabule obce Pernek a stiahnutý 
z jej webového sídla bol dňa 25.08.2021. Suma 22 eur/m2 je stanovená v zmysle VZN č. 3/2020 
o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek. Parcelu sme boli v lete pozrieť, je to  
na Kuchynskej ceste a bezprostredne susedí pozemkom, ktorý vlastní žiadateľka. 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ: 
 

 

Uznesenie OZ  č.  88/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.12.2021 

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

na základe písomnej žiadosti žiadateľky: Anna Čermáková, nar. 1957, Pernek 51, 900 53 Pernek (ďalej 
len „žiadateľka“), doručenej obci Pernek dňa 21.06.2021 a zaevidovanej pod číslom doručenej pošty 
524/2021, z dôvodu hodného osobitného zreteľa schvaľuje v prospech žiadateľky predaj časti 
parcely KN-E č. 517/1 v obci Pernek, katastrálne územie Pernek (ďalej len „k. ú. Pernek“), druh 
pozemku: ostatná plocha, a to novovytvorenej parcely: KN-C č.  517/63 k. ú. Pernek o výmere  
32 m2, 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“); čiže spolu 704,00 eur za 32 m2. 

 
Parcela KN-E č. 517/1 k. ú. Pernek je zapísaná na liste vlastníctva č. 509, vedenom Okresným 

úradom Malacky, katastrálnym odborom. 
 
Novovytvorená parcela KN-C č. 517/63 k. ú. Pernek bola vytvorená na základe Geometrického 

plánu č. 146/2021 (ďalej len „GP č. 146/2021“) na oddelenie pozemku p. č. 517/63 a určenie 
vlastníckych práv, ktorý vyhotovil dňa 14.10.2021 pán Matúš Kollár. GP 146/2021 dňa 14.10.2021 
autorizačne overila  Ing. Ľubica Burianová – autorizovaný geodet a kartograf. Dňa 02.11.2021  
GP 146/2021 úradne overil Ing. Vladimír Stankovský z Okresného úradu Malacky, katastrálneho 
odboru. 

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

vo vlastníctve obce Pernek o výmere najviac 50 m², ktorý je pre obec Pernek nevyužiteľný a zároveň  
je priľahlý k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve fyzickej osoby alebo 

                                                           
21 Pozn. zapisovateľky:  katastrálne územie Pernek 
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právnickej osoby, ktorá prejavila o tento pozemok záujem podaním písomnej žiadosti o odkúpenie tohto 
pozemku.“. 

 
V súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. a) VZN č. 3/2020 novovytvorená parcela KN-C č. 517/63 

k. ú. Pernek o výmere 32 m2 je pre obec Pernek nevyužiteľná a je priľahlá k nehnuteľnému majetku 
žiadateľky. 

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

žiadateľke bol schválený uznesením OZ č. 44/2021 zo dňa 12.07.2021; zámer bol zverejnený na úradnej 
tabuli obce Pernek a na webovom sídle obce Pernek dňa 05.08.2021; zvesený z úradnej tabule obce 
Pernek a stiahnutý z webového sídla obce Pernek bol dňa 25.08.2021. 

 
Prílohou tohto uznesenia je printscreen novovytvorenej parcely KN-C č. 517/63 k. ú. Pernek 

podľa GP č. 146/2021: 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 88/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 88/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 88/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 88/2021:   0 

 
 

 
 
 

12.   Schvaľovanie 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 uvádza, že k Zámeru o predaji parcely KN-C č. 571/1 k. ú. Pernek o výmere 75 m2 došla 

pripomienka. Manželia, ktorí dali túto pripomienku, boli vyzvaní, aby sa dohodli so žiadateľmi 
a zároveň žiadateľ bol upovedomený o podanej pripomienke. 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni číta návrh uznesenia OZ: 

 
 

Uznesenie  OZ  č.  89/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.12.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) 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 (ďalej len „žiadatelia“), doručenej obci Pernek dňa 29.10.2021 
a zaevidovanej pod číslom doručenej pošty 866/2021, schvaľuje v prospech žiadateľov predaj 
parcely KN-C č. 571/6 v obci Pernek, katastrálne územie Pernek (ďalej len „k. ú. Pernek“), druh 
pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 52 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu  
22 eur/m2, upravenú v ustanovení § 7 ods. 1 písm. d) všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek  
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č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek (ďalej len „VZN  
č. 3/2020“); čiže spolu 1 144,00 eur za 52 m2. 

 
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.“. 

 
V súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b) VZN č. 3/2020 parcela KN-C č. 571/6 k. ú. Pernek  

je pre obec Pernek nevyužiteľná a je priľahlá k nehnuteľnému majetku žiadateľov. 
 
Parcela KN-C č. 571/6 k. ú. Pernek je zapísaná na liste č. 509, vedenom Okresným úradom 

Malacky, katastrálnym odborom. 
 
Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

žiadateľom bol schválený uznesením OZ č. 77/2021 z 08.11.2021; zámer bol zverejnený na úradnej 
tabuli obce Pernek a na webovom sídle obce Pernek dňa 18.11.2021 pod číslom expedovanej pošty: 
926/21; zvesený z úradnej tabule obce Pernek a stiahnutý z webového sídla obce Pernek bol dňa 
06.12.2021 pod číslom doručenej pošty: 972/21. 

 
Prílohou tohto uznesenia je kópia katastrálnej mapy zo žiadosti p. Ladislava Vargu a Silvie 

Vargovej o odkúpenie vyššie uvedeného pozemku. 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 89/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 89/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 89/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 89/2021:   0 

 
 
 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ: 

 
 

Uznesenie  OZ  č.  90/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.12.2021 

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

pána Františka Čulena a pani Evy Čulenovej k zverejnenému Zámeru o predaji pozemku KN-C  
č. 571/1 v katastrálnom území Pernek (ďalej len „k. ú. Pernek“) o výmere 75 m2 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, žiadateľom: Ladislav Varga, nar. r. 1958, Pernek 371, 900 53 Pernek a Silvia 
Vargová, nar. r. 1957, Pernek 371, 900 53 Pernek (ďalej len „žiadatelia“),   

 
odkladá 

 
schvaľovanie predaja pozemku KN-C č. 571/1 k. ú. Pernek žiadateľom, pretože obec Pernek 

listom č. 940/21 z 24.11.2021 vyzvala pána Františka Čulena, aby sa dohodol so žiadateľmi. 
 
Obec Pernek zároveň upovedomila žiadateľov o podanej pripomienke pána Františka Čulena 

a pani Evy Čulenovej. 
 

Prílohou tohto uznesenia je katastrálna mapa zo žiadosti p. Ladislava Vargu a Silvie Vargovej 
o odkúpenie parcely KN-C č. 571/1 k. ú. Pernek. 
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HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 90/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 90/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 90/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 90/2021:   0 

 

 
 
 
 

13.   Rôzne 

 
 

Zmluva na odchyt túlavých psov 

 
 

Starosta:  Končí nám zmluva na odchyt psov, ktorú sme schvaľovali na rok. Máme návrh novej 
zmluvy, už by nebola uzatvorená s Defense Pro, s.r.o., ale s občianskym združením „OZ Pomoc 
psíkom“. Občianske združenie „OZ Pomoc psíkom“ spolupracuje s Defese Pro, s.r.o. Toto občianske 
združenie nie je platiteľom DPH, ceny v cenníku sú konečné, preto by sme mali mať tieto služby 
lacnejšie ako v r. 2021. 

 
Poslanec Ing. Vratko Piruš:  Dá sa spoľahnúť na to občianske združenie? 
 
Starosta:  Myslím, že áno, pretože Defense Pro, s.r.o. a „OZ Pomoc psíkom“ spolupracujú. 

Zmluvu by sme schvaľovali na rok. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni číta návrh uznesenia OZ: 
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Uznesenie  OZ  č.  91/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.12.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje uzatvorenie zmluvy na odchyt túlavých psov  

s občianskym združením „OZ Pomoc psíkom“, IČO: 52 823 831, Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok. 
Zmluva sa uzatvára na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

 
Prílohou tohto uznesenia je cenník služieb podľa zmluvy: 

 

Činnosť špecifikovaná v Čl. I. ods. 1 tejto zmluvy 

Finančný príspevok/kalendárny mesiac  85€ 
Poskytované služby 

Výjazd k zvieraťu /do 50 km/ 
Táto suma sa účtuje pri výjazde iba raz, nezáleží od počtu odchytených zvierat 

25€ 
 

Za každý ďalší km nad 50 km 0,16€ 

Odchyt zvieraťa 25€ 
Opatrovanie zvieraťa v odchytových kotercoch 9€/1 deň 
Pobyt v karanténe za 1 zviera/ platí sa jednorazovo  25€ 

Základné očkovanie za 1 zviera 9,50€ 

Očkovanie besnota za 1 zviera 2,50€ 

Čip za 1 zviera  8€ 

Prevoz zvieraťa do útulku 25€ 

Likvidácia tela odchyteného túlavého zvieraťa do 4kg zvieraťa 

Každé ďalšie 1kg zvieraťa navyše  

Výjazd 

84€ 

18€ 

60€ 

 
 
 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 91/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 91/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 
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 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 91/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 91/2021:   0 

 
 
 

Dotácia na kanalizáciu na r. 2021 

 
 
Starosta uvádza, že poslancom zaslal rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí 

dotácie na kanalizáciu. Obcí, ktoré v r. 2021 dostali dotáciu, bolo na Slovensku okolo 70 a obec Pernek 
je medzi nimi. My sme mali ešte zmluvu s firmou AQUAMONT spol. s r.o. Ja som komunikoval 
s firmou AQUAMONT, spol. s r.o., nie sú schopní to za tú cenu dokončiť, je to 2 roky staré verejné 
obstarávanie, túto zmluvu sme ukončili dohodou. Bude nové verejné obstarávanie od šachty  
24 (nižšie Obecného úradu Pernek) po šachtu 36 (pri fare), čiže od miesta, kde skončila spoločnosť 
AQUAMONT spol. s r.o.   

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Toto je dotácia na r. 2021? 
 
Starosta:  Áno, toto je dotácia na r. 2021, napriek tomu, že teraz je 13.12.2021. Rozhodnutie sme 

dostali minulý týždeň, peniaze pošlú obci na účet do konca tohto roka. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ: 

 

Uznesenie  OZ  č.  92/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.12.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek berie na vedomie, že Zmluva o dielo č. 2020/AQ/03,  

so spoločnosťou AQUAMONT spol. s r.o., IČO: 31 105 696, 925 01 Matúškovo č. 339 (ďalej len 
„Zhotoviteľ“), bola ukončená písomnou dohodou zo dňa 06.12.2021 z dôvodu, že situácia spôsobená 
šírením ochorenia COVID-19 neumožňuje Zhotoviteľovi dokončiť dielo podľa podmienok uvedených 
v Zmluve o dielo č. 2020/AQ/03 uzatvorenej dňa 02.04.2020. 

 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 92/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 92/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 



37 

 

 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 92/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 92/2021:   0 

 
 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni číta návrh uznesenia OZ: 
 
 

Uznesenie  OZ  č.  93/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.12.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek berie na vedomie, že obci Pernek bolo dňa 03.12.2021 

doručené ROZHODNUTIE ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory 
formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 241 845,00 €. Účelom dotácie je: Verejná 
kanalizácia a ČOV Pernek. Povinné spolufinancovanie obce je vo výške 12 728,68 €.  

 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 93/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 93/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 93/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 93/2021:   0 

 
 
 

Vybudovanie nového cintorína 
 

Starosta uvádza, že vybudovanie nového cintorína naberá dobrú cestu. Smetný kôš ale bude 
musieť byť umiestnený inde. Smetný kôš je dizajnovo pekný, ale starosta rešpektuje stanovisko  
rímsko-katolíckej cirkvi. 

 
Poslanec Ľuboš Vavrinčík:  Tabuľa22 bude nižšie. 

                                                           
22 Pozn. zapisovateľky:  tabuľa náučného cyklo-turistického chodníka 
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Starosta:   Tak aj kôš tam umiestnime. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ. 
 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni číta návrh uznesenia OZ: 
 
 

Uznesenie  OZ  č.  94/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.12.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek  berie na vedomie, že dňa 03.12.2021 bolo obci Pernek 

doručené písomné vyjadrenie Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnosti Pernek, 900 53 Pernek 155 (ďalej len 
„Farnosť Pernek“), v ktorom Farnosť Pernek uvádza, že v súlade s odporúčaniami Ekonomickej rady 
Rímsko-katolíckej cirkvi pri Bratislavskej arcidiecéze a na základe rozhodnutia biskupa, Farnosť 
Pernek súhlasí s predajom časti parcely KN-C č. 3/1 v katastrálnom území Pernek (ďalej len „k. ú. 
Pernek“) o výmere 1 700 m2 za účelom vybudovania cintorína a za cenu 1 eur/m2, t. j. 1 700 eur, 
a to bezodkladne po tom, ako dôjde k splneniu týchto podmienok: 
a) dôjde k zmene územného plánu obce Pernek, na základe ktorej bude dovolená na ostatnej časti 

pozemku KN-C č. 3/1 k. ú. Pernek o výmere 2 688 m2 výstavba dvojpodlažných rodinných domov, 
b) dôjde k zmene ochranného pásma cintorína tak, aby na ostatnej časti pozemku KN-C č. 3/1 k. ú. 

Pernek o výmere 2 688 m2 bola možná výstavba dvojpodlažných rodinných domov, 
c) dôjde k vydaniu právoplatných územných rozhodnutí, na základe ktorých bude možné umiestniť 

na ostatnej časti pozemku KN-C č. 3/1 k. ú. Pernek minimálne 3 rodinné domy, 
d) dôjde k odstráneniu smetnej nádoby pri fare oproti stĺpu Najsvätejšej Trojice a k neumiestneniu 

smetnej nádoby pri sakrálnych pamiatkach do okruhu 20 m. 
 
 
HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 94/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 94/2021 hlasovali:  6 

 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 94/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 94/2021:   0 
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Plán zasadnutí OZ na r. 2022 
 

 
Starosta navrhuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022. Starosta uvádza, že  

v r. 2021 sa nepodarilo dodržať 2 termíny plánovaných zasadnutí OZ. Na rok 2022 sú zasadnutia OZ 
naplánované do volieb do územnej samosprávy. 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 
 
Poslanec Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ. 

 

Uznesenie  OZ  č.  95/2021 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 13.12.2021 

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

Obecného zastupiteľstva obce Pernek na rok 2022 nasledovne: 
 
28.02.2022 (Pondelok) 
25.04.2022 (Pondelok) 
27.06.2022 (Pondelok) 
05.09.2022 (Pondelok) 
31.10.2022 (Pondelok) 

so začiatkom vždy o 18:00 hod. Miestom zasadnutí obecného zastupiteľstva bude podľa potreby 
Zasadacia miestnosť Obecného úradu Pernek alebo spoločenská sála Kultúrneho domu Pernek. 
 

HLASOVANIE O PRIJATÍ UZNESENIA OZ č. 95/2021: 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 95/2021 hlasovali:  6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 
 PROTI  PRIJATIU uznesenia OZ č. 95/2021 hlasoval:   0 
! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA o prijatí uznesenia OZ č. 95/2021:   0 

 
 
 

Starosta poznamenáva, že všetky návrhy uznesení OZ boli schválené. 
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14.   Vystúpenie občanov s návrhmi a podnetmi 
 
 

Mgr. Zuzana Pallová:  Ja som sa chcela spýtať, či tento rok bude Spravodaj. 
 
Starosta:  Bude. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Mal by niekto problém, keby v Spravodaji bolo uvedené aj Pernecké 

ONÉ, čo urobilo? 
 
Poslanec Anton Gecler:  To by tam malo byť. 
 
Poslanec Ľuboš Vavrinčík:  Uveďte tam, čo ste robili. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Kto má na starosti obsah? 
 
Starosta:  Ja. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Môžeme spolu komunikovať? 
 
Starosta:  Áno. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Mohla by Spravodaj riešiť kultúrna komisia? V iných obciach funguje 

komisia, resp. redakčná rada, ktorá dáva dokopy celý obsah. Ja som za to, aby sa Spravodaj zaregistroval 
na Ministerstve kultúry SR. 

 
Starosta:  Nad registráciou Spravodaja som nerozmýšľal. 
 
Poslanec Ľuboš Vavrinčík:  Lozorno má každý druhý mesiac. 
 
Starosta:  Lozorno je väčšie, má iné finančné možnosti. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Navrhujem, aby sa Spravodaj vydával 2x do roka. 
 
 
 

Hasičská zbrojnica 
 

 
Poslanec Mgr. Lukáš Láni:  Chcel by som sa pýtať na hasičskú zbrojnicu. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Prišli 3 ponuky na strechu, obálky sú otvorené, ale nie sú 

vyhodnotené. 
 
Starosta:  Oslovených bolo 7 firiem, prišli 3 obálky. 
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15. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

            
 

Starosta poďakoval poslancom za pomoc v r. 2021, prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
obecného zastupiteľstva o 20:49 hod. 

 
 
 

 
V Perneku dňa 13.12.2021 

 

 

 

 

..............................................................                             .............................................................. 
                  Anton Gecler                                                                 Mgr. Milan Móric                                                            
             overovateľ zápisnice                                                           overovateľ zápisnice 
 
 
 
 
 

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

 


