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UZNESENIE  OZ  č.  1/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 07.03.2022 

 
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 07.03.2022 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. 

 
 
 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  1/2022 
 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 1/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Milan Móric 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 
 
 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 1/2022 hlasoval:  0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 1/2022:  0 
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Podpisy k uzneseniu OZ č. 1/2022, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek dňa 07.03.2022: 

 

  

 
 
 
 

..............................................................                             .............................................................. 
                Ľuboš Vavrinčík                                                                  Stanislav Valko                                                                  
                    overovateľ                                                                          overovateľ 
 
 
 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  2/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 07.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) schvaľuje 
„Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2022 
o udeľovaní Čestného občianstva obce Pernek, Ceny obce Pernek a Ceny starostu obce Pernek“ 
(ďalej len „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 1/2022“). Vyhodnotenie pripomienok k návrhu 
VZN č. 1/2022 tvorí prílohu návrhu VZN č. 1/2022, o ktorom obecné zastupiteľstvo rokovalo na svojom 
zasadnutí dňa 07.03.2022 a je uložené na Obecnom úrade Pernek. 

 
 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  2/2022 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 2/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Milan Móric 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 
       

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 2/2022 hlasoval:  0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 2/2022:  0 

 
 

 
 

..............................................................                             .............................................................. 
                Ľuboš Vavrinčík                                                                  Stanislav Valko                                                                  
                    overovateľ                                                                          overovateľ 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  3/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 07.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 1/2022 o udeľovaní Čestného občianstva obce 
Pernek, Ceny obce Pernek a Ceny starostu obce Pernek (ďalej len „VZN č. 1/2022“) v znení 
pripomienok k návrhu VZN č. 1/2022, ktorým sa vyhovelo a ktoré sú upravené v listine „Vyhodnotenie 

pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2022 o udeľovaní Čestného 

občianstva obce Pernek, Ceny obce Pernek a Ceny starostu obce Pernek“ uloženej na Obecnom úrade 
Pernek. 

 

 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  3/2022 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 3/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Milan Móric 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 
       

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 3/2022 hlasoval:  0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 3/2022:  0 

 

 
 

..............................................................                             .............................................................. 
Ľuboš Vavrinčík                                                                  Stanislav Valko 

overovateľ                                                                          overovateľ 
 
 
 
 

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

                                                  starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  4/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 07.03.2022 

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

uvoľnenie sumy vo výške 48.000,00 eur (slovom: štyridsaťosemtisíc eur) z Rezervného fondu obce 
Pernek a použitie tejto sumy na opravu strechy na budove Základnej školy pre 1. - 4. ročník s materskou 
školou v obci Pernek (6.000,00 eur) a Rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice Pernek (42.000,00 eur). 

 

 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  4/2022 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 4/2022 hlasovali:   5 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Milan Móric 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 
       

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 4/2022 hlasoval:  0 
 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 4/2022:  1 
! Mgr. Lukáš Láni 

 
 
 
 

..............................................................                             .............................................................. 
Ľuboš Vavrinčík                                                                  Stanislav Valko 

overovateľ                                                                          overovateľ 
 
 
 
 

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

                                                  starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  5/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 07.03.2022 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek berie na vedomie „Správu starostu obce Pernek o výške 

výnosu z miestneho poplatku za rozvoj a jeho použití za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021“. 

 

 
 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  5/2022 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 5/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Milan Móric 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 
       
 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 5/2022 hlasoval:  0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 5/2022:  0 

 

 
 
 

..............................................................                             .............................................................. 
Ľuboš Vavrinčík                                                                  Stanislav Valko 

overovateľ                                                                          overovateľ 
 
 
 
 
 

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

                                                  starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  6/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 07.03.2022 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) berie  
na vedomie žiadosť obyvateľov obce Pernek, lokalita „Bariny - Nivy“, doručenú obci Pernek 
23.02.2022, ktorou obec žiadajú o: 

• vysporiadanie prístupovej cesty v smere od cintorína do miestnej lokality „Bariny – Nivy“, 
nachádzajúcej sa na častiach parciel KN-E č. 7/1 (LV 1420) a KN-C 8/1 (LV 419) v katastrálnom 
území Pernek (ďalej len „k. ú. Pernek“),  

• zabezpečenie celoročnej údržby tejto prístupovej cesty, 

• doplnenie verejného osvetlenia v miestach, kde sú trvale obývané rodinné domy,  
• zabezpečenie opravy prístupovej cesty,  

• zabezpečenie prekvalifikovania prístupovej cesty na miestnu komunikáciu v územnom pláne obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že: 
 

A) V schválenom rozpočte obce Pernek na rok 2022 má obec Pernek vyčlenené finančné prostriedky 
vo výške 7.000,00 eur na účel vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Miestne 
komunikácie, pod ktorými budú pozemky vysporiadané prioritne, schváli OZ na svojom najbližšom 
zasadnutí. 

B) Obec Pernek zabezpečuje celoročnú údržbu predmetnej miestnej komunikácie. Predmetná miestna 
komunikácia je opravovaná v závislosti od finančných možností obce Pernek. 

C) Opodstatnenosť doplnenia verejného osvetlenia v predmetnej lokalite bude posúdená Komisiou pre 

výstavbu, životné prostredie a dopravu, a v prípade opodstatnenosti bude verejné osvetlenie 
v predmetnej lokalite doplnené v závislosti od finančných možností obce Pernek. 

 

Obecné zastupiteľstvo odporúča, aby obec Pernek vo veci vysporiadania prístupovej 
komunikácie na parcelách KN-E č. 7/1 a KN-C 8/1 k. ú. Pernek zabezpečila vyhotovenie geometrického 
plánu a vytýčenie hraníc pozemkov KN-E č. 7/1 a KN-C 8/1 k. ú. Pernek. V nadväznosti na zistené 
skutočnosti obecné zastupiteľstvo odporúča obci Pernek komunikovať s Rímsko – katolíckou cirkvou, 
farnosťou Pernek, ako vlastníkom pozemku KN-C č. 8/1 k. ú. Pernek, o najvhodnejšom riešení pre 
občanov žijúcich v lokalite Bariny – Nivy. 
 

 

 
 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  6/2022 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
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 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 6/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Milan Móric 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 
       
 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 6/2022 hlasoval:  0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 6/2022:  0 

 

 
 
 
 

..............................................................                             .............................................................. 
Ľuboš Vavrinčík                                                                  Stanislav Valko 

overovateľ                                                                          overovateľ 
 
 
 
 
 
 

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

                                                  starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  7/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 07.03.2022 

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

žiadosti žiadateľky: Eva Englišová, nar. r. 1950, Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, doručenej obci 
Pernek dňa 02.06.2021 a zaevidovanej pod číslom doručenej pošty 475/2021, schvaľuje Zámer 
o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek (ďalej len „Zámer o predaji“), ktorého predmetom je 
časť parcely KN – E, parc. číslo 563 o výmere 207 m² v katastrálnom území Pernek (ďalej len 
„predmetný pozemok“), druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, za cenu 30,00 eur/m², čiže 
6 210,00 eur za 207 m2. 

 
Obecné zastupiteľstvo určilo hodnotu predmetného pozemku na základe týchto skutočností: 
 
Obci Pernek bol doručený Znalecký posudok č. 23/2021 na predmetný pozemok, vypracovaný 

JUDr. Ing. Mariánom Raiterom, podľa ktorého JEDNOTKOVÁ HODNOTA PREDMETNÉHO 
POZEMKU je 7,70 eur/m². 

 
Podľa čl. III ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2021, ktorým sa menia 

a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek č. 1/2020, č. 2/2020, č. 3/2020 a č. 2/2021 (ďalej 
len „VZN č. 3/2021“): „Ak podľa znaleckého posudku minimálna hodnota nehnuteľného majetku  

vo vlastníctve obce Pernek nedosahuje ani 20 eur/m2, na určenie minimálnej hodnoty nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce Pernek sa použije sadzba 20 eur/m2. Tým nie je dotknuté oprávnenie 

obecného zastupiteľstva zvýšiť minimálnu hodnotu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek, 

určenú podľa predchádzajúcej vety, najviac na 1,5 – násobok za podmienok ustanovených v § 19 ods. 3 

všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

obce Pernek.“. 

 

Na základe  § 19 ods. 3 písm. b), písm. e) všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2020 
o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek (ďalej len „VZN č. 3/2020“) obecné 
zastupiteľstvo zvýšilo minimálnu hodnotu predmetného pozemku, uvedenú vo VZN č. 3/2021, t. j. 
sadzbu 20,00 eur/m2, na 1,5 – násobok tejto hodnoty, čiže na sumu 30,00 eur/m2 [20,00 x 1,5 =  
30,00 eur]. 

 

Prílohou tohto uznesenia je katastrálna mapa zo Znaleckého posudku vypracovaného JUDr. Ing. 
Mariánom Raiterom, ktorý predložila pani Eva Englišová. 

 
 
 
 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  7/2022 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
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 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 7/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Milan Móric 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 
       
 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 7/2022 hlasoval:  0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 7/2022:  0 

 

 
 
 
 

..............................................................                             .............................................................. 
Ľuboš Vavrinčík                                                                  Stanislav Valko 

overovateľ                                                                          overovateľ 
 
 
 
 
 
 

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

                                                  starosta obce Pernek 
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Príloha uznesenia OZ č. 7/2022 schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Pernek dňa 

07.03.2022: Katastrálna mapa zo Znaleckého posudku vypracovaného JUDr. Ing. Mariánom Raiterom, 

ktorý predložila pani Eva Englišová: 
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UZNESENIE  OZ  č.  8/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 07.03.2022 

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

žiadosti žiadateľa: Mgr. Milan Vanga, nar. r. 1975, 900 53 Pernek 321, doručenej obci Pernek dňa 
14.01.2022 a zaevidovanej pod číslom doručenej pošty 21/22, schvaľuje Zámer o predaji 
nehnuteľného majetku obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ďalej len „Zámer 
o predaji“), ktorého predmetom sú tieto pozemky: 

• časť parcely KN – E, parc. číslo 300 o výmere 79 m² v katastrálnom území Pernek (ďalej len „k. ú. 
Pernek“), druh pozemku: ostatná plocha, za cenu 22,00 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“) a  

• parcela KN – C, parc. číslo 132/5 k. ú. Pernek o výmere 8 m², druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie, za cenu 30,00 eur/m², upravenú v ustanovení § 7 ods. 1 písm. c) VZN č. 3/2020. 

 
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 pána Mgr. Milana Vangu o odkúpenie 

týchto pozemkov a schválený Zámer o predaji. 
 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  8/2022 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 8/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Milan Móric 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

       
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 8/2022 hlasoval:  0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 8/2022:  0 



Obec Pernek,  
Pernek č. 48, 900 53 Pernek,                                                                            

IČO:  00 305 014, www.pernek.sk, e-mail: starosta@pernek.sk,  
tel. č. +421 34 778 42 46, +421 34 778 41 23 
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Podpisy k uzneseniu OZ č. 8/2022, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek dňa 07.03.2022: 

 

 

 
 
 
 

..............................................................                             .............................................................. 
Ľuboš Vavrinčík                                                                  Stanislav Valko 

overovateľ                                                                          overovateľ 
 
 
 
 
 
 

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

                                                  starosta obce Pernek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Pernek,  
Pernek č. 48, 900 53 Pernek,                                                                            

IČO:  00 305 014, www.pernek.sk, e-mail: starosta@pernek.sk,  
tel. č. +421 34 778 42 46, +421 34 778 41 23 
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Príloha uznesenia OZ č. 8/2022 schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Pernek dňa 

07.03.2022: Katastrálna mapa zo žiadosti pána Mgr. Milana Vangu o odkúpenie pozemkov: 
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UZNESENIE  OZ  č.  9/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 07.03.2022 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) na základe 

písomnej žiadosti žiadateľov: Ladislav Varga, nar. r. 1957, Pernek 371, 900 53 Pernek a Silvia Vargová, 
nar. r. 1958, Devätinová 19, 821 06 Bratislava (ďalej len „žiadatelia“), doručenej obci Pernek dňa 
29.10.2021 a zaevidovanej pod číslom doručenej pošty 865/2021, schvaľuje v prospech žiadateľov 
predaj parcely KN-C č. 571/1 v obci Pernek, katastrálne územie Pernek (ďalej len „k. ú. Pernek“), 
druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 75 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu  
22,00 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 1 650,00 eur za 75 m2. 

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

a) pozemok vo vlastníctve obce Pernek o výmere najviac 50 m2, ktorý je pre obec Pernek 

nevyužiteľný a zároveň je priľahlý k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve alebo 

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

záujem podaním písomnej žiadosti o odkúpenie tohto pozemku, alebo 

b) 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. a) a písm. b) VZN č. 3/2020 parcela KN-C č. 571/1 k. ú. 
Pernek je pre obec Pernek nevyužiteľná a je priľahlá k nehnuteľnému majetku žiadateľov. 

 
Parcela KN-C č. 571/1 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. 76/2021 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: 
925/21; zvesený z úradnej tabule obce Pernek a stiahnutý z webového sídla obce Pernek bol dňa 
06.12.2021 pod číslom doručenej pošty: 971/21. 

 
Prílohou tohto uznesenia je kópia katastrálnej mapy zo žiadosti pána Ladislava Vargu a pani 

Silvie Vargovej o odkúpenie pozemku KN-C č. 571/1 k. ú. Pernek. 
  
 

 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  9/2022 



Obec Pernek,  
Pernek č. 48, 900 53 Pernek,                                                                            

IČO:  00 305 014, www.pernek.sk, e-mail: starosta@pernek.sk,  
tel. č. +421 34 778 42 46, +421 34 778 41 23 
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Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 9/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Milan Móric 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

       
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 9/2022 hlasoval:  0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 9/2022:  0 
 
 
 
 
 

 

..............................................................                             .............................................................. 
Ľuboš Vavrinčík                                                                  Stanislav Valko 

overovateľ                                                                          overovateľ 
 
 
 
 
 
 

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

                                                  starosta obce Pernek 
 

 
 

 

 
 
 

 



Obec Pernek,  
Pernek č. 48, 900 53 Pernek,                                                                            

IČO:  00 305 014, www.pernek.sk, e-mail: starosta@pernek.sk,  
tel. č. +421 34 778 42 46, +421 34 778 41 23 
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Príloha uznesenia OZ č. 9/2022 schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Pernek dňa 

07.03.2022: Kópia katastrálnej mapy zo žiadosti pána Ladislava Vargu a pani Silvie Vargovej: 

 



Obec Pernek,  
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UZNESENIE  OZ  č.  10/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 07.03.2022 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) na základe 

písomnej žiadosti pána Ing. Jakuba Slávika, MSc. z Trenčianskej Turnej (ďalej len „žiadateľ“) 
o premiestnenie autobusovej zastávky z dôvodu zriadenia vjazdu na pozemok, súhlasí s premiestnením 
autobusovej zastávky umiestnenej na parcele KN – E, parc. č. 351/1 v k. ú. Pernek, podľa nákresu, ktorý 
je súčasťou tohto uznesenia. Všetky náklady a riziká, spojené s premiestnením autobusovej zastávky, 
bude znášať žiadateľ. 

 
Obecné zastupiteľstvo zdôrazňuje, že: 

• Pri premiestnení autobusovej zastávky nesmie dôjsť k jej poškodeniu.  

• V prípade, ak by došlo k poškodeniu autobusovej zastávky, náklady na jej opravu bude 
znášať žiadateľ.  

• Je potrebné vybudovať spevnenú plochu pod novým umiestnením zastávky.  

• Taktiež je potrebné zachovať funkcie verejného priestranstva, keďže v danom mieste  
sa nachádzajú kontajnery na sklo a šatstvo.  

 
 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  10/2022 
 
 

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 10/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Milan Móric 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

       
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 10/2022 hlasoval:  0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 10/2022:  0 
 
 



Obec Pernek,  
Pernek č. 48, 900 53 Pernek,                                                                            

IČO:  00 305 014, www.pernek.sk, e-mail: starosta@pernek.sk,  
tel. č. +421 34 778 42 46, +421 34 778 41 23 
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Podpisy k uzneseniu OZ č. 10/2022, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek dňa 07.03.2022: 

 
 
 
 
 

 

..............................................................                             .............................................................. 
Ľuboš Vavrinčík                                                                  Stanislav Valko 

overovateľ                                                                          overovateľ 
 
 
 
 
 
 

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

                                                  starosta obce Pernek 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Pernek,  
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Príloha č. 1 k uzneseniu OZ č. 10/2022 schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Pernek dňa 

07.03.2022: 
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Príloha č. 2 k uzneseniu OZ č. 10/2022 schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Pernek dňa 

07.03.2022: 
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UZNESENIE  OZ  č.  11/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 07.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) 
zamieta návrh Mgr. Zuzany Pallovej na vybudovanie lanovej dráhy pre deti v areáli bývalej drevenice. 

 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v schválenom rozpočte obce Pernek na rok 2022 nie sú 

vyčlenené finančné prostriedky vo výške 4.780,00 eur na účel vybudovania „Lanovej dráhy pre deti“. 

 

Obecné zastupiteľstvo odporúča hľadať finančné prostriedky na účel vybudovania „Lanovej 

dráhy pre deti“ v rámci vypísaných grantov a dotačných schém. 
 

Z hľadiska bezpečnosti obecné zastupiteľstvo odmieta svojpomocné vybudovanie „Lanovej 

dráhy pre deti“, nakoľko zastáva názor, že takéto zariadenie by mala dodať a osadiť odborná 
certifikovaná firma, aby sa minimalizovalo riziko zranení detí na neodborne osadenom zariadení.  

 

 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  11/2022 
 
 

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 11/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Milan Móric 
 Stanislav Valko 

 
 
 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 11/2022 hlasoval:  1 
 Ľuboš Vavrinčík 
 
 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 11/2022:  1 
! Mgr. Lukáš Láni 

 
 

 



Obec Pernek,  
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IČO:  00 305 014, www.pernek.sk, e-mail: starosta@pernek.sk,  
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Podpisy k uzneseniu OZ č. 11/2022, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek dňa 07.03.2022: 

 
 
 
 
 

 

..............................................................                             .............................................................. 
Ľuboš Vavrinčík                                                                  Stanislav Valko 

overovateľ                                                                          overovateľ 
 
 
 
 
 
 

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

                                                  starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  12/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 07.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) berie  
na vedomie návrh občianskeho združenia Pernecké ONÉ, IČO: 536 957 55, 900 53 Pernek 390,  
na úpravu rozpočtu obce Pernek na rok 2022, ktorá by mala spočívať vo vyčlenení sumy 1 000,00 eur 
na údržbu a rozvoj Náučného cykloturistického chodníka okolím Perneka. 

 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v rozpočte obce Pernek na rok 2022 nie je potrebné 

osobitne vyčleniť sumu 1 000,00 eur na údržbu a rozvoj Náučného cykloturistického chodníka okolím 
Perneka. 

 
Obecné zastupiteľstvo odporúča, aby finančné prostriedky z rozpočtu obce Pernek na rok 2022 

na údržbu a rozvoj Náučného cykloturistického chodníka okolím Perneka boli vyčleňované ad hoc, čiže 
keď nastane konkrétna situácia odôvodňujúca ich vyčlenenie.  

 
Pri vyčleňovaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce Pernek na konkrétny účel budú orgány 

obce postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

 

 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  12/2022 
 
 

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 12/2022 hlasovali:   5 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Milan Móric 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

       
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 12/2022 hlasoval:  0 

 
 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 12/2022:  1 
! Mgr. Lukáš Láni 
 



Obec Pernek,  
Pernek č. 48, 900 53 Pernek,                                                                            

IČO:  00 305 014, www.pernek.sk, e-mail: starosta@pernek.sk,  
tel. č. +421 34 778 42 46, +421 34 778 41 23 
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Podpisy k uzneseniu OZ č. 12/2022, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek dňa 07.03.2022: 

 
 
 
 
 

 

..............................................................                             .............................................................. 
Ľuboš Vavrinčík                                                                  Stanislav Valko 

overovateľ                                                                          overovateľ 
 
 
 
 
 
 

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

                                                  starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č. 13/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 07.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) berie  
na vedomie podnet občianskeho združenia Pernecké ONÉ, IČO: 536 957 55, 900 53 Pernek 390,  
na uzavretie písomnej dohody s obcou Pernek za účelom údržby a ďalšieho rozvoja projektu „Náučného 
cykloturistického chodníka okolím Perneka“. 
 

Obecné zastupiteľstvo vyzýva občianske združenie Pernecké ONÉ, aby predložilo obci Pernek 
písomný návrh dohody, ktorú by chcelo uzatvoriť s obcou Pernek za účelom údržby a ďalšieho rozvoja 
projektu „Náučného cykloturistického chodníka okolím Perneka“. 
 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  13/2022 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 13/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Milan Móric 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

       
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 13/2022 hlasoval:  0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 13/2022:  0 
 
 

 

..............................................................                             .............................................................. 
Ľuboš Vavrinčík                                                                  Stanislav Valko 

overovateľ                                                                          overovateľ 

 
 

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

                                                  starosta obce Pernek 
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Príloha č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve obce Pernek 
 

                 č. ....... / 221 
 

Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek, 
ktorého predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa nie je možný2 

 
schválený3 uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

č. 7/2022 zo dňa 07.03.2022 

 
I. 

Všeobecné informácie 
 

Obec Pernek oznamuje, že dňa 02.06.2021 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 – E, č. 563, katastrálne územie Pernek,  
• celková výmera pozemku podľa listu vlastníctva 1084 m2, 

• predmetom žiadosti o odkúpenie pozemku4 je 207 m2, 

• druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

• hodnota pozemku,5 ktorý je predmetom žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti, schválená 
Obecným zastupiteľstvom obce Pernek: 30,00 eur/m2, čiže za celkovú požadovanú výmeru  
6 210,00 eur, 

                                                           

1 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). 
2 Predmetom predaja môže byť: 
a) pozemok vo vlastníctve obce Pernek o výmere väčšej ako 50 m2, ktorý je zároveň širší ako 3 m a pre obec 

Pernek je nevyužiteľný, 
b) každý pozemok vo vlastníctve obce Pernek o výmere väčšej ako 100 m2 a pre obec Pernek je nevyužiteľný,  
c) stavba vo vlastníctve obce Pernek bez ohľadu na výmeru, ktorá je pre obec Pernek nevyužiteľná a 
d) pozemok podľa § 5 tohto nariadenia, o ktorý prejavila záujem fyzická osoba, ktorá nemá v obci Pernek trvalý 

pobyt alebo právnická osoba, ktorá nemá v obci Pernek sídlo (§ 17 VZN č. 3/2020). 
3 Schválenie zámeru o predaji nehnuteľného majetku obce nie je schválením predaja nehnuteľného majetku obce. 
Na schválenie zámeru o predaji nehnuteľného majetku obce sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny 
prítomných poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pernek (§ 24 VZN č. 3/2020). 
4 Uvádza sa presná výmera pozemku podľa geometrického plánu [§ 26 ods. 1 písm. a) VZN č. 3/2020]. 
5 Minimálna hodnota nehnuteľného majetku obce Pernek, ktorého predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
nie je možný, sa určuje znaleckým posudkom vyhotoveným podľa osobitného predpisu, ktorý v deň schválenia 
prevodu obecným zastupiteľstvom nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Obecné zastupiteľstvo obce Pernek môže 
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• účel, na ktorý má byť pozemok v prípade jeho predaja využívaný: oprava plotu a vytvorenie 
parkovacieho miesta 

• žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce podal tento žiadateľ:6 Eva Englišová, rod. 
Englišová, nar. 1950, trvale bytom Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava. 

 
 

Tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek a na internetovej stránke obce Pernek 
www.pernek.sk dňa ..................2022 na dobu 15 dní7. 

 
 

II. 
Poučenie o možnosti podať pripomienku8 

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

podať pripomienku počas 10 – dňovej lehoty,9 ktorá začala plynúť odo dňa nasledujúceho po dni 
zverejnenia tohto zámeru. Posledným dňom na podanie pripomienky je ..................2022.10      

Pripomienku môže podať fyzická osoba bez ohľadu na to, či má v obci Pernek trvalý pobyt 
a právnická osoba bez ohľadu na to, či má v obci Pernek sídlo. 

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.11  

Na oneskorene podanú pripomienku, anonymnú pripomienku alebo pripomienku, ktorá nie je 
odôvodnená, sa neprihliada.12 

                                                           

minimálnu hodnotu nehnuteľného majetku obce, uvedenú v znaleckom posudku, nadpolovičnou väčšinou 
prítomných poslancov zvýšiť až na 1,5 násobok tejto hodnoty [§ 19 ods. 1, ods. 3 VZN č. 3/2020]. 
6 Ak je žiadateľom fyzická osoba, v zámere o predaji nehnuteľného majetku obce sa uvádza jej titul, 
meno, priezvisko, rodné priezvisko, 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. 
7 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). 
8 § 25 ods. 1 – 3 VZN č. 3/2020. 
9 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]. 
10 Ak posledný deň lehoty na podanie pripomienky pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, posledným 
dňom lehoty na podanie pripomienky je najbližší pracovný deň. 
11 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 [§ 26, § 8 ods. 12, § 9 písm. h) VZN č. 3/2020]. 
12 § 25 ods. 3 VZN č. 3/2020. 
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III. 

Poučenie o možnosti podať výhodnejšiu cenovú ponuku13 
 

Obec Pernek zároveň oznamuje, že počas 10 – dňovej lehoty plynúcej odo dňa zverejnenia 
tohto zámeru14 na úradnej tabuli obce Pernek a na internetovej stránke obce Pernek www.pernek.sk je 
možné k tomuto zámeru podať aj písomnú cenovú ponuku, ktorá sa podáva Obecnému úradu Pernek15 
v zalepenej obálke označenej ako: „Predaj nehnuteľného majetku obce – NEOTVÁRAŤ“.16 

Tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek a na internetovej stránke obce Pernek 
dňa ...........................2022. Posledným dňom na podanie cenovej ponuky je .....................2022. 

Cenová ponuka nemôže byť nižšia ako hodnota nehnuteľného majetku obce schválená 
obecným zastupiteľstvom a uvedená v tomto zámere o predaji nehnuteľného majetku obce.17 

Ak sa Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) rozhodne 
schvaľovať predaj nehnuteľného majetku obce, rozhodne v prospech návrhu, ktorý je pre obec 
Pernek najvýhodnejší, pričom nemusí ísť o návrh, ktorý obsahuje najvyššiu cenovú ponuku.18 

Obecné zastupiteľstvo je oprávnené odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.19 

Predkladateľom cenovej ponuky môže byť fyzická osoba bez ohľadu na to, či má v obci Pernek 
trvalý pobyt alebo právnická osoba bez ohľadu na to, či má v obci Pernek sídlo.20 

K cenovej ponuke je potrebné priložiť písomné čestné vyhlásenie, že predkladateľ cenovej 
ponuky:  

• nemá voči obci Pernek dlh, 

• nedopustil sa protiprávneho konania proti hnuteľnému alebo nehnuteľnému majetku obce jeho 
poškodením, znehodnotením alebo neoprávneným užívaním najviac 3 roky pred schválením 
zámeru obecným zastupiteľstvom  

• a zároveň nie je osobou uvedenou v § 3 ods. 1 VZN 3/2020.21 
 

                                                           

13 § 25 ods. 4 – 11 VZN č. 3/2020. 
14 Ide o minimálnu lehotu na podanie cenových ponúk; čiže obec môže určiť aj dlhšiu lehotu na predkladanie 
cenových ponúk [§ 24 ods. 3 VZN č. 3/2020]. 
15 Obecný úrad Pernek, 900 53 Pernek č. 48. 
16 § 25 ods. 4, § 26 písm. b) VZN č. 3/2020. 
17 § 26 písm. d) VZN č. 3/2020. 
18 § 29 ods. 3 VZN č. 3/2020. 
19 § 26 písm. e) VZN č. 3/2020. 
20 § 25 ods. 7 VZN č. 3/2020. 
21

 Podľa § 3 ods. 1 VZN č. 3/2020 obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú 
osobu, ktorá je v tejto obci: starostom obce, poslancom obecného zastupiteľstva, štatutárnym orgánom alebo 
členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, zamestnancom obce, hlavným 
kontrolórom obce a blízkou osobou týchto osôb. Podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov: „Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere 

rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, 

druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.“. 



Obec Pernek,  
Pernek č. 48, 900 53 Pernek,                                                                            

IČO:  00 305 014, www.pernek.sk, e-mail: starosta@pernek.sk,  
tel. č. +421 34 778 42 46, +421 34 778 41 23 

 
 

30 

 

Cenovú ponuku je oprávnený predložiť aj ten, kto podal obci písomnú žiadosť o odkúpenie 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce.22  

Obsahom cenovej ponuky musí byť aj uvedenie účelu, na ktorý jej predkladateľ plánuje 
nehnuteľný majetok obce využiť; tento účel nemusí byť totožný s účelom využitia nehnuteľného 
majetku obce uvedeným v zámere.23 

Predkladateľ cenovej ponuky, ktorý je fyzickou osobou, je povinný v cenovej ponuke uviesť 
osobné údaje podľa § 4 ods. 1 VZN č. 3/202024 a súhlas so spracovaním jeho osobných údajov podľa 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“). 

Na cenovú ponuku sa nebude prihliadať v týchto prípadoch: 
• ak cenová ponuka nebude obsahovať čestné vyhlásenie o vyššie uvedených skutočnostiach, 

alebo  
• ak predkladateľ cenovej ponuky, ktorý je fyzickou osobou, neudelil obci Pernek súhlas  

so spracovaním jeho osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z., alebo  
• ak cenová ponuka nebude obsahovať účel, na ktorý predkladateľ cenovej ponuky plánuje 

nehnuteľný majetok obce využiť v prípade jeho odkúpenia, alebo 
• ak cenová ponuka nebude obci Pernek doručená v zalepenej obálke, alebo 
• ak cenová ponuka bude podaná oneskorene,  

• ak cenová ponuka bude anonymná, alebo 

• ak cenová ponuka nebude podpísaná.25 
 

Informáciu o tom, koľko obálok s nápisom „Predaj nehnuteľného majetku obce – NEOTVÁRAŤ“ 
bolo obci predložených, môže obec Pernek zverejniť až po zvesení zámeru o predaji nehnuteľného 
majetku obce z úradnej tabule obce Pernek.26 

 
 
 

IV. 
Oprávnenie Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

neschváliť predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek 
 

Obecné zastupiteľstvo je oprávnené odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.27 

Obecné zastupiteľstvo sa môže rozhodnúť, že predaj nehnuteľného majetku obce neschvaľuje, 
najmä ak po vyvesení zámeru na úradnej tabuli vyjde najavo skutočnosť, ktorá neumožňuje nehnuteľný 

                                                           

22 § 25 ods. 6 VZN č. 3/2020. 
23 § 25 ods. 4 posledná veta VZN č. 3/2020. 
24 Najmä titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, korešpondenčnú 
adresu, e-mailovú adresu, ak ju má zriadenú, prípadne aj telefónne číslo. 
25 § 25 ods. 4 až ods. 9, § 40 ods. 5 VZN č. 3/2020. 
26

 § 25 ods. 12 VZN č. 3/2020. 
27 § § 25 ods. 11, § 26 písm. e) VZN č. 3/2020. 
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majetok obce predať, alebo sa preukáže, že predaj nehnuteľného majetku obce by pre obec nebol 
výhodný.28 

 
 
 
 
Dátum zverejnenia tohto zámeru: ......................2022 
 

 

 

 

                                                                                              ____________________ 
                                                                                                  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 .29 

 

                                                           

28 § 26, § 9 písm. i) VZN č. 3/2020. 
29 § 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. ...... / 22 30 
 

Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa31 

 
schválený32 uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

č. 8/2022 zo dňa 07.03.2022 

 
 

I. 
Všeobecné informácie 

 
Obec Pernek oznamuje, že dňa 14.01.2022 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 - E, parc. č. 300 katastrálne územie Pernek, 
• celková výmera pozemku podľa listu vlastníctva 8 876 m2, 

• predmetom žiadosti o odkúpenie pozemku33 je 79 m2, 

• druh pozemku ostatné plochy, 

• žiadateľ plánuje pozemok využívať na účel: realizácia stavby 
• hodnota pozemku,34 ktorý je predmetom žiadosti o odkúpenie pozemku, schválená Obecným 

zastupiteľstvom obce Pernek: 22 eur/m2, čiže za celkovú požadovanú výmeru 1.738,00 eur, 

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

                                                           

30 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). 
31 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). 
32 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). 
33 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]. 
34 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 podal tento žiadateľ:35 Mgr. Milan Vanga, 
rok narodenia 1975, trvalé bydlisko Pernek 321, 900 53 Pernek 

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

www.pernek.sk  dňa ................2022 na dobu 15 dní36. 

 
 

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,37 ktorá začala plynúť odo dňa nasledujúceho po dni 
zverejnenia tohto zámeru. Posledným dňom na podanie pripomienky je ...................2022 .38      

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.39  

Na oneskorene podanú pripomienku, anonymnú pripomienku alebo pripomienku, ktorá nie je 
odôvodnená, sa neprihliada.40 

 

III. 
Oprávnenie Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

neschváliť predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek 
 

 
 

                                                           

35 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. 
36 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). 
37 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]. 
38 Ak posledný deň lehoty na podanie pripomienky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dňom 
lehoty na podanie pripomienky je najbližší nasledujúci pracovný deň. 
39 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]. 
40 § 8 ods. 12 posledná veta VZN č. 3/2020. 
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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 
nehnuteľný majetok obce predať, alebo sa preukáže, že predaj nehnuteľného majetku obce by pre obec 
nebol výhodný.41 

 
 
 

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 priložil žiadateľ, ktorá v čase podania žiadosti obci Pernek nebola 
staršia ako jeden mesiac a na ktorej žiadateľ konkrétne vyznačil nehnuteľný majetok obce, ktorý má byť 
predmetom predaja.42 

 
 
 
 
 
Dátum zverejnenia tohto zámeru: ................2022 
 

 

 

                                                                                    
                                                                                                  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 .43 

                                                           

41 § 9 písm. i) VZN č. 3/2020. 
42 § 4 ods. 2 písm. b) a § 9 písm. c) VZN č. 3/2020. 
43 § 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. ...... / 22 44 
 

Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa45 

 
schválený46 uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

č. 8/2022 zo dňa 07.03.2022 

 
 

I. 
Všeobecné informácie 

 
Obec Pernek oznamuje, že dňa 14.01.2022 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. 132/5 katastrálne územie Pernek, 
• celková výmera pozemku podľa listu vlastníctva 8 m2, 

• predmetom žiadosti o odkúpenie pozemku47 je 8 m2, 

• druh pozemku zastavaná plocha, 

• žiadateľ plánuje pozemok využívať na účel: realizácia stavby 
• hodnota pozemku,48 ktorý je predmetom žiadosti o odkúpenie pozemku, schválená Obecným 

zastupiteľstvom obce Pernek: 30 eur/m2, čiže za celkovú požadovanú výmeru 240,00 eur, 

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

                                                           

44 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). 
45 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). 
46 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). 
47 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]. 
48 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 podal tento žiadateľ:49 Mgr. Milan Vanga, 
rok narodenia 1975, trvalé bydlisko Pernek 321, 900 53 Pernek 

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

www.pernek.sk  dňa ................2022 na dobu 15 dní50. 

 
 

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,51 ktorá začala plynúť odo dňa nasledujúceho po dni 
zverejnenia tohto zámeru. Posledným dňom na podanie pripomienky je ...................2022 .52      

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.53  

Na oneskorene podanú pripomienku, anonymnú pripomienku alebo pripomienku, ktorá nie je 
odôvodnená, sa neprihliada.54 

 

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 

                                                           

49 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. 
50 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). 
51 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]. 
52 Ak posledný deň lehoty na podanie pripomienky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dňom 
lehoty na podanie pripomienky je najbližší nasledujúci pracovný deň. 
53 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]. 
54 § 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.55 

 
 

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 priložil žiadateľ, ktorá v čase podania žiadosti obci Pernek nebola 
staršia ako jeden mesiac a na ktorej žiadateľ konkrétne vyznačil nehnuteľný majetok obce, ktorý má byť 
predmetom predaja.56 

 
 
 
 
Dátum zverejnenia tohto zámeru: ................2022 
 

 

 

 

                                                                                    
                                                                                                  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 .57 

                                                           

55 § 9 písm. i) VZN č. 3/2020. 
56 § 4 ods. 2 písm. b) a § 9 písm. c) VZN č. 3/2020. 
57 § 52 VZN č. 3/2020. 
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