
ZÁPISNICA  FK  č.  1/2022 

zo zasadnutia Komisie pre financie a rozpočet Pernek 19.04.2022  
o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti na Obecného úradu Pernek 

 

Prítomní:  JUDr. Katarína Gombárová, Mgr. Jozef Smolinský a Ivan Kahanec 

Prítomný hosť:  starosta obce Pernek Ing. Martin Ledník 

Komisia pre financie a rozpočet (ďalej aj „finančná komisia“ alebo „FK“) 

Neprítomný:  Mgr. Lukáš Láni – predseda FK, ospravedlnený 

Zasadnutie FK zvolal Mgr. Lukáš Láni 

FK je uznášaniaschopná, prítomní sú traja zo štyroch členov FK. 

FK vedie Ivan Kahanec 

Zapisovateľ:  JUDr. Katarína Gombárová 

 

Program zasadnutia FK: 

 

1) Strom, ktorý spadol na prístrešok pri Perneckom Mlyne –  
 
Ivan Kahanec – Keď fúkal vietor, strom spadol na prístrešok, keď je víchrica, nie je to vina 
obce, ale je to živel, oni to mali mať poistené. Žiadajú od obce spoluúčasť na spôsobenej škode.  
Oni mali mať poistený majetok.  
Mgr. Smolinský – Obec nemá nič priznať, žiadnu spoluzodpovednosť. 
JUDr. Gombárová a Ivan Kahanec – Súhlasia s Mgr. Smolinským.  
Starosta – Mali si dať poistiť majetok aj pre prípad víchrice. 
JUDr. Gombárová – Tvrdia, že strom bol prehnitý. Je nejaký posudok na zdravotný stav toho 
stromu? 
Ivan Kahanec – Nie. 
Starosta – Nevieme, či majú riadne ohlásenie k terase. 
 
 
Uznesenie FK č. 1/2022 
 
Komisia pre financie a rozpočet neodporúča obci Pernek vyhovieť žiadosti spoločnosti 
EKOSTAV-ROVINKA, obchodno-stavebná spoločnosť s.r.o., IČO: 35 903 988,  
zo 06.04.2022, o čiastočnú kompenzáciu nákladov na opravu prístrešku patriaceho reštaurácii 
Pernecký Mlyn, na ktorý spadol strom (obchodnou spoločnosťou vyčíslené celkové náklady sú 
1 725,00 eur). Komisia pre financie a rozpočet zdôrazňuje, že spoločnosť EKOSTAV-
ROVINKA mala mať svoj majetok poistený aj proti živelným škodám. 
 
 
ZA: 3  - Ivan Kahanec, JUDr. Katarína Gombárová, Mgr. Jozef Smolinský 



Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 

2) Ponuka od spoločnosť DefensePro na pokutovanie áut stojacich na chodníkoch – 
porušujúcich zákon o cestnej premávke – ich činnosť by spočívala v zdokumentovaní 
priestupku, vylustrujú majiteľa, dajú mu výzvu 1, 2, 3 výzvy) a postúpia obci na prejednanie 
priestupku. 
 
Smolinský – Čiže oni suplujú mestskú políciu? 
Starosta. Áno. 
Smolinský: Je tam paušál? 
Starosta: Áno. Paušál na mesiac 175 eur + výjazd 25 eur. Obec sa rozhodne, či uloží 
napomenutie alebo pokutu. Ide o parkovanie na chodníku. - § 139a/7 zákona č. 8/2009 Z. z. 

 

 
3) Parkovisko –  

Starosta: Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva schválil nájomné pre obec  
za pozemok na parkovanie, ako sa ide od cintorína na pravej strane, ako sa ide do starého lomu, 
na 1 euro/rok, C-KN 7/25 k. ú. Pernek o výmere 845 m2, nájomca obec Pernek  
 
 
Uznesenie č. 2/2022 
 
Komisia pre financie a rozpočet odporúča uzatvoriť s Perneckým pozemkovým spoločenstvom 
nájomnú zmluvu na prenájom parcely C-KN 7/25 k. ú. Pernek o výmere 845 m2 na účel 
zriadenia parkoviska, za cenu 1,00 eur/ročne, ktorú schválil výbor Perneckého pozemkového 
spoločenstva. Komisia pre financie a rozpočet zároveň odporúča zabezpečiť informačné tabule 
na nasmerovanie návštevníkov k týmto plochám vhodným na parkovanie. 

 

ZA: 3  - Ivan Kahanec, JUDr. Katarína Gombárová, Mgr. Jozef Smolinský 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 

4) Návrh VZN č. 2/2022 o odmeňovaní funkcionárov obce Pernek (poslancov OZ, starostu, 
zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom) 
 
 
Uznesenie FK č. 3/2022 
 
Komisia pre financie a rozpočet odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh VZN  
č. 2/2022 o odmeňovaní funkcionárov obce Pernek (poslancov obecného zastupiteľstva, 



starostu, zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, členov komisií zriadených obecným 
zastupiteľstvom). 
 
 
ZA: 3  - Ivan Kahanec, JUDr. Katarína Gombárová, Mgr. Jozef Smolinský 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 

5) Miestny poplatok za rozvoj 
JUDr. Gombárová – Navrhuje zvýšenie miestneho poplatku za rozvoj z 12 eur/m2 na 15 
eur/m2 od 01.01.2023; obec Kuchyňa má 20 eur/m2. 
Ivan Kahanec – Nechaj to na budúce OZ zriadené po voľbách 
Mgr. Smolinský – Navrhuje sadzbu 20 eur/m2. Obec sa potrebuje rozvíjať a potrebuje na to 
vyberať peniaze. 
Smolinský: Jablonové má poplatok za rozvoj? 
Starosta: Nie 
 
 
Uznesenie FK č. 4/2022 
 
Komisia pre financie a rozpočet odporúča obecnému zastupiteľstvu zvýšiť miestny poplatok 
za rozvoj s účinnosťou od 01.01.2023 zo sumy 12 eur/m2 na sumu 20 eur/m2, nie však menej 
ako 15 eur/m2.  
 
 
ZA: 3  - Ivan Kahanec, JUDr. Katarína Gombárová, Mgr. Jozef Smolinský 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
 

6) Kanalizácia:   
Starosta: Je tam zmluva na úsek 325,5 m dĺžkových – od č. 35 po faru 
 
 
 
 

7) Hasičská zbrojnica:  
Starosta:  Je vybraný dodávateľ okien (7 977,17 eur, firma HSF – Vapestyle) a dodávateľ 
garážových brán (5 880,58 eur, firma KRISTL s.r.o.), dodávka elektroinštalácie (FEIM-SK 
s.r.o., 4 020,84 eur). Pokiaľ ide o elektroinštaláciu, faktúrovalo sa 1 794,30 eur). Strecha 
vysúťažená cca 26 000 eur, ale ušetrilo sa na dreve cca 4 000 eur, čiže hodnota strechy bude cca 
22 000 eur. Bola vykonaná oprava chyby v písaní v stavebnom povolení. 

 



Uznesenie FK č. 5/2022 
 
Komisia pre financie a rozpočet odporúča starostovi pripraviť na najbližšie zasadnutie 
obecného zastupiteľstva návrh uznesenia obecného zastupiteľstva, ktoré bude obsahovať 
informácie o stave rekonštrukcie hasičskej zbrojnice.  
 
 
ZA: 3  - Ivan Kahanec, JUDr. Katarína Gombárová, Mgr. Jozef Smolinský 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 

 
 

8) Záverečný účet za r. 2021 
Starosta:  Záverečný účet sa schvaľuje až na OZ v júni.  
Ivan Kahanec:  Návrh záverečného účtu obce za r. 2021 bude finančnou komisiou prerokovaný 
po skončení auditu. 
 
 
 
 

9) Defibrilátor v obci 
 
Ivan Kahanec navrhuje, aby obec mala pri hasičskej zbrojnici defibrilátor. 
JUDr. Gombárová: Som za. 
Starosta:  Som za. 
Mgr. Smolinský:  V Muráni to majú na hasičskej zbrojnici. 
 
 
 
 

10) Oprava strechy školská družina 
 
 
Uznesenie č. 6/2022 
 
Komisia pre financie a rozpočet berie na vedomie informáciu starostu, že  na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva bolo na opravu strechy na Základnej školy schválených 6 000 eur, 
starosta oslovil 5 firiem, ponuky dali 3 firmy a najvýhodnejšia ponuka bola 5 700 eur od firmy 
Novex. 

 

ZA: 3  - Ivan Kahanec, JUDr. Katarína Gombárová, Mgr. Jozef Smolinský 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 



11) Dotácia od BSK na výsadbu verejnej zelene 
 
 
Uznesenie FK č. 7/2022 
 
Komisia pre financie a rozpočet berie na vedomie informáciu starostu, že Bratislavský 
samosprávny kraj priznal obci Pernek 5 300,00 eur na výsadbu verejnej zelene.  
 
 
ZA: 3  - Ivan Kahanec, JUDr. Katarína Gombárová, Mgr. Jozef Smolinský 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Mgr. Smolinský, Ivan Kahanec aj JUDr. K. Gombárová:  Pri výsadbe by mala byť 
používaná fólia, aby do záhonu neprerastala burina. 
 
 
 
 

12) Zmena územného plánu obce 
Starosta:  Mali by sme dať návrhy, čo okrem cintorína ešte chceme meniť. 
Mgr. Smolinský:  Aj ľudia by mali dať návrhy. 
Starosta:  Áno, aj ľudia. 
Mgr. Smolinský:  Nech obec najskôr určí, že kde chce mať čističku odpadových vôd a kde 
cintorín a tento návrh než predloží ľuďom na pripomienkovanie, či majú ďalšie podnety 
k návrhu zmeny územného plánu.  
Starosta:  Áno. 
 
 
 

Rokovanie finančnej komisie bolo skončené 19.04.2022 o 20:24 hod. 

 

 

 

....................................................                                                      .................................................... 
           Ivan Kahanec                                                                             JUDr. Katarína Gombárová 
               člen FK                                                                                                  člen FK 
 
 
 
 
....................................................                                                      ....................................................              
       Mgr. Jozef Smolinský                                                                           Ing. Martin Ledník 
                člen FK                                                                                        starosta obce Pernek 


