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UZNESENIE  OZ  č.  14/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 25.04.2022 

 
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 25.04.2022 nie sú splnené tieto uznesenia obecného zastupiteľstva z týchto dôvodov: 

- Uznesenie OZ č. 62/20: obci Pernek bol 24.03.2022 doručený návrh na využívanie časti 
parcely KN – E, parc. č. 209 a časti parcely KN – C, parc. č. 210, obe v katastrálnom území 
Pernek 

- 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. 6/2022 – geodet je dohodnutý v týždni 25.04.2022 – 29.04.2022, Komisia 
pre výstavbu, životné prostredie a dopravu, zriadená Obecným zastupiteľstvom obce Pernek, 
odporúča doplniť v danom mieste jednu lampu verejného osvetlenia. 

 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  14/2022 
 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 14/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 14/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 14/2022:  0 
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Podpisy k uzneseniu OZ č. 14/2022, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek dňa 25.04.2022: 
 
 
  

 
 
 
 

..............................................................                             .............................................................. 
              Ing. Miroslav Bokes                                                              Mgr. Lukáš Láni                                                                
                     overovateľ                                                                          overovateľ 
  
 
 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  15/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 25.04.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) schvaľuje 
„Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 2/2022 
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií, starostu, zástupcu 
starostu a hlavného kontrolóra“ (ďalej len „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 2/2022“). 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 2/2022 tvorí prílohu návrhu VZN č. 2/2022, o ktorom 
obecné zastupiteľstvo rokovalo na svojom zasadnutí dňa 25.04.2022 a je uložené na Obecnom úrade 
Pernek. 

 
 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  15/2022 

 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 15/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 

 
 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 15/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 15/2022:  0 

 
 

 

..............................................................                             .............................................................. 
              Ing. Miroslav Bokes                                                              Mgr. Lukáš Láni                                                                
                     overovateľ                                                                          overovateľ 
  
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  16/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 25.04.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 2/2022 Zásady odmeňovania poslancov obecného 
zastupiteľstva, členov komisií, starostu, zástupcu starostu a hlavného kontrolóra (ďalej len „VZN 
č. 2/2022“) v znení pripomienok k návrhu VZN č. 2/2022, ktorým sa vyhovelo a ktoré sú upravené 
v listine „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 2/2022 
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií, starostu, zástupcu starostu 
a hlavného kontrolóra“ uloženej na Obecnom úrade Pernek. 

 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  16/2022 
 

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 16/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 

 
 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 16/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 16/2022:  0 

 
 

 

..............................................................                             .............................................................. 
              Ing. Miroslav Bokes                                                              Mgr. Lukáš Láni                                                                
                     overovateľ                                                                          overovateľ 
  
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  17/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 25.04.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov základný mesačný plat starostu obce Pernek Ing. Martina Ledníka ako súčin priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (priemerná nominálna mesačná mzda 
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2021 dosiahla hodnotu 1 211,00 eur) 
a násobku podľa počtu obyvateľov obce Pernek (1,83-násobok pre obce s počtom obyvateľov  
od 501 do 1000).                                               

 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  17/2022 
 

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 17/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 

 
 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 17/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 17/2022:  0 

 
 

 

..............................................................                             .............................................................. 
              Ing. Miroslav Bokes                                                              Mgr. Lukáš Láni                                                                
                     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 

 
 

6 
 

 
UZNESENIE  OZ  č.  18/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 25.04.2022 

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

na základe § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvyšuje základný mesačný plat starostu 
obce Pernek o 30 % s účinnosťou od 01.05.2022. 

 
                                                                     
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  18/2022 

 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 18/2022 hlasovali:   5 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 18/2022 hlasoval:   1 
 Mgr. Lukáš Láni  
 
 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 18/2022:  0 
 

 
 
 

..............................................................                             .............................................................. 
              Ing. Miroslav Bokes                                                              Mgr. Lukáš Láni                                                                
                     overovateľ                                                                          overovateľ 
  
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  19/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 25.04.2022 

 
 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) určuje v súlade s § 18c 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat hlavnej kontrolórky obce 
Pernek pani Zuzany Jánošovej ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve 
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (priemerná nominálna mesačná mzda 
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2021 dosiahla hodnotu 1 211,00 eur) 
a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce Pernek k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka 
podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý je v obci Pernek 1,28 (pre obce s počtom 
obyvateľov od 501 do 1000). Pracovný úväzok hlavnej kontrolórky obce Pernek je 11 hodín mesačne.1 

 
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje hlavnej kontrolórke od 01.05.2022 mesačnú odmenu 

vo výške 30 % z jej mesačného platu. 
 
Od 01.05.2022 bude hlavná kontrolórka obce Pernek poberať plat v sume 98,00 eur, zvýšený 

o odmenu vo výške 30 % z jej mesačného platu, t. j. o sumu 30,00 eur mesačne, čiže od 01.05.2022 
bude hlavná kontrolórka obce Pernek poberať za výkon svojej funkcie spolu 128,00 eur mesačne (plat 
hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore). 

 
                                  

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  19/2022 
 

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 19/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Milan Móric 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 19/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 19/2022:  0 

 

                                                           
1 Výpočet základného platu hlavnej kontrolórky obce Pernek: Priemerná mesačná mzda za r. 2021, t. j. 1 211,00 
eur x koeficient 1,28 = 1 550,08 eur : koeficient 174 = 8,9085 eur (hodinová mzda) x 11 hodín mesačne = 97,99 
eur = zaokrúhlene 98,00 eur základný plat hlavnej kontrolórky obce Pernek. 
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Podpisy k uzneseniu OZ č. 19/2022, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek dňa 25.04.2022: 
 
 

 
 
 
 

..............................................................                             .............................................................. 
              Ing. Miroslav Bokes                                                              Mgr. Lukáš Láni                                                                
                     overovateľ                                                                          overovateľ 
  
 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  20/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 25.04.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek berie na vedomie Správu z kontrolnej činnosti v Základnej 

škole pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek za kalendárny rok 2021, ktorú obci Pernek predložila 
hlavná kontrolórka obce Pernek pani Zuzana Jánošová. 

 
Predmetom kontroly, vykonanej hlavnou kontrolórkou obce Pernek, bola kontrola vedenia 

účtovníctva a rozpočtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Základnej škole pre 1. – 4. ročník 
s materskou školou Pernek za kalendárny rok 2021. 

 

 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  20/2022 

 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 20/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 20/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 20/2022:  0 

 
 

..............................................................                             .............................................................. 
              Ing. Miroslav Bokes                                                              Mgr. Lukáš Láni                                                                
                     overovateľ                                                                          overovateľ 
  
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  21/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 25.04.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi obcou Pernek 
ako nájomcom a Perneckým pozemkovým spoločenstvom, IČO: 50 500 015, sídlo: 900 53 Pernek č. 48,  
ako prenajímateľom, ktorej predmetom bude prenájom pozemku – novovytvorenej parcely C-KN,  
parc. č. 7/25 o výmere 845 m², v katastrálnom území Pernek (ďalej len „k. ú. Pernek“), za nájomné  
vo výške 1,00 eur (slovom: jedno euro) ročne za celý pozemok C-KN, parc. č. 7/25 k. ú. Pernek,  
na obdobie 10 rokov (slovom: desať rokov) na účel zriadenia odstavnej plochy. 

 
 Parcela C-KN, parc. č. 7/25 k. ú. Pernek je uvedená v Geometrickom pláne č. 35772719-22/2022 

„na oddelenie pozemku a určenie vlastníckych práv, parc. č. 7/25“, ktorý dňa 12.04.2022 vyhotovila 
spoločnosť GEOCOM, s.r.o., IČO: 35 772 719, Záhorácka 5272/21, 901 01 Malacky. Predmetný 
geometrický plán úradne overil Okresný úrad Malacky, katastrálny odbor, dňa 13.04.2022 pod  
č. G1-458/2022.  

 
Nájomné vo výške 1,00 eur/rok za celý pozemok C-KN parc. č. 7/25 k. ú. Pernek schválil výbor 

Perneckého pozemkového spoločenstva. 
 
Prílohou tohto uznesenia je určenie parcely C-KN parc. č. 7/25 k. ú. Pernek podľa predmetného 

geometrického plánu. 
 

 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  21/2022 

 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 21/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 21/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 21/2022:  0 
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Podpisy k uzneseniu OZ č. 21/2022, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek dňa 25.04.2022: 
 
 

 
 
 

..............................................................                             .............................................................. 
              Ing. Miroslav Bokes                                                              Mgr. Lukáš Láni                                                                
                     overovateľ                                                                          overovateľ 
  
 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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Príloha k uzneseniu OZ č. 21/2022, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
obce Pernek dňa 25.04.2022. 
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UZNESENIE  OZ  č.  22/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 25.04.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) podľa § 29  
všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
obce Pernek schvaľuje predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek, a to 
novovytvorenej parcely KN - C, parc. č. 563/6 o výmere 207 m², zastavaná plocha a nádvorie, ktorá 
vznikla odčlenením časti parcely KN - E č. 563, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Pernek (ďalej 
len „k. ú. Pernek“), obec Pernek, okres Malacky a je zapísaná na liste vlastníctva č. 509, vedenom 
Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom.                               

 
Obci Pernek bola doručená iba jedna cenová ponuka. Predkladateľom cenovej ponuky je Eva 

Englišová, Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, ktorá ponúkla obci Pernek za odkúpenie vyššie uvedenej 
nehnuteľnosti sumu 30,01 eur/m2. 

 
Cenová ponuka bola predložená na základe Zámeru o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek, 

ktorého predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa nie je možný, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo 
uznesením OZ č. 7/2022 zo 07.03.2022; zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek a na 
webovom sídle obce Pernek dňa 01.04.2022; zámer bol zvesený z úradnej tabule obce Pernek 
a stiahnutý z webového sídla obce Pernek dňa 19.04.2022. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj nehnuteľného majetku obce Pernek: novovytvorenej 

parcely KN-C č. 563/6 k. ú. Pernek (zastavaná plocha a nádvorie), o výmere 207 m² v prospech 
žiadateľa – predkladateľa cenovej ponuky: Eva Englišová, Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava,  
za cenu 6 212,07 eur. 

 
Na podmienky prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek, ktorý je predmetom 

tohto uznesenia, sa vzťahuje zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
obce Pernek. 

 
Prílohou tohto uznesenia je printscreen nehnuteľného majetku obce Pernek, ktorý je predmetom 

tohto uznesenia, podľa zámeru schváleného dňa 07.03.2022 uznesením OZ č. 7/2022. 
 
 

 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  22/2022 

  
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 
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 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 22/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 22/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 22/2022:  0 
 
 
 
 

 
 

..............................................................                             .............................................................. 
              Ing. Miroslav Bokes                                                              Mgr. Lukáš Láni                                                                
                     overovateľ                                                                          overovateľ 
  
 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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Príloha k uzneseniu OZ č. 22/2022, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
obce Pernek dňa 25.04.2022. 
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UZNESENIE  OZ  č.  23/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 25.04.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) berie na vedomie 

podanie PhDr. JUDr. Mgr. Lukáša Chadalíka (ďalej len „navrhovateľ I“) a JUDr. Kvetoslavy Šmidovej 
(ďalej len „navrhovateľka II“), obaja trvale bytom Pernek, označené ako: „Návrh na využívanie časti 
pozemku parcela KN – E č. 209 a časti pozemku parcela KN – C č. 210 obe vo výlučnom vlastníctve 
obce Pernek na základe LV č. 509“, ktoré bolo obci Pernek doručené 24.03.2022 a ktorého obsahom je, 
že 

 

 Nájomca, zastúpený navrhovateľom I, sa vzdá nájomného vzťahu k prenajatým častiam 
parciel v katastrálnom území Pernek (ďalej len „k. ú. Pernek“): KN-E č. 209 a KN-C č. 210 
o celkovej výmere 543 m². Zároveň navrhovateľ I podá obci Pernek písomnú žiadosť 
o odkúpenie časti parcely KN-E č. 209 k. ú. Pernek o celkovej výmere do 50 m² z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 
 

 Navrhovateľka II podá obci Pernek písomnú žiadosť o odkúpenie zvyšnej časti parcely  
KN-E č. 209 k. ú. Pernek a o odkúpenie časti parcely KN-C č. 210 k. ú. Pernek. 

 
 Navrhovateľka II zároveň vezme späť svoju predchádzajúcu písomnú žiadosť o odkúpenie 

časti parciel KN-E č. 209 a KN-C č. 210 k. ú. Pernek, podanú obci Pernek.  
 

 Navrhovateľka II taktiež vezme späť svoje návrhy podané Okresnému súdu Malacky vo veci 
zriadenia vecného bremena (práva prechodu a prejazdu) cez parcelu KN-E č. 209 k. ú. 
Pernek. 

 
 Navrhovateľ I a navrhovateľka II sa taktiež dohodli, že do písomného vzdania sa nájomného 

vzťahu nájomcom k častiam parciel KN-E č. 209 a KN-C č. 210 k. ú. Pernek bude obe 
uvedené parcely užívať aj navrhovateľka II, a to bez obmedzenia zo strany nájomcu, resp. 
navrhovateľa I. 

 
 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že ak by mali byť predmetné časti parciel KN-E č. 209  
a KN-C č. 210 k. ú. Pernek v budúcnosti predávané, obecné zastupiteľstvo uprednostňuje predaj 
predmetnej časti parcely KN-E č. 209 k. ú. Pernek ako celku. V prípade, ak by sa kupujúcim stal niektorý 
z týchto navrhovateľov, navrhovateľ I a navrhovateľka II by sa následne mali medzi sebou dohodnúť  
na rozdelení predmetnej časti parcely KN-E č. 209 k. ú. Pernek tak, ako to v tomto podaní oznámili obci 
Pernek. 

 
Prílohou tohto uznesenia je printscreen prílohy návrhu navrhovateľa I a navrhovateľky II  

na rozdelenie časti parcely KN-E č. 209 k. ú. Pernek. 
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HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  23/2022 

 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 23/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 

 
 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 23/2022 hlasoval:   1 
 Mgr. Milan Móric  
 
 
 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 23/2022:   1  
 Mgr. Lukáš Láni  
 

 

 
 
 
 

..............................................................                             .............................................................. 
              Ing. Miroslav Bokes                                                              Mgr. Lukáš Láni                                                                
                     overovateľ                                                                          overovateľ 
  
 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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Príloha k uzneseniu OZ č. 23/2022, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
obce Pernek dňa 25.04.2022. 
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UZNESENIE  OZ  č.  24/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 25.04.2022 

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

písomnej žiadosti žiadateľa: Mgr. Milan Vanga, nar. r. 1975, 900 53 Pernek 321 (ďalej len „žiadateľ“), 
doručenej obci Pernek dňa 14.01.2022 a zaevidovanej pod číslom doručenej pošty 21/22, schvaľuje 
v prospech žiadateľa: 

 
 Predaj časti parcely KN-E č. 300 v obci Pernek, katastrálne územie Pernek (ďalej len 

„k. ú. Pernek“), druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 79 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 1 738,00 eur  
za 79 m2. V súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b) VZN č. 3/2020 predmetná časť  parcely 
KN-E č. 300 k. ú. Pernek je pre obec Pernek nevyužiteľná a je priľahlá k nehnuteľnému 
majetku žiadateľa. Parcela KN-E č. 300 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 žiadateľovi bol schválený uznesením OZ 
č. 8/2022 z 07.03.2022; zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek a na webovom 
sídle obce Pernek dňa 01.04.2022 pod číslom expedovanej pošty: 266/22; zámer bol zvesený 
z úradnej tabule obce Pernek a stiahnutý z webového sídla obce Pernek dňa 19.04.2022  
pod číslom doručenej pošty: 312/22. Prílohou tohto uznesenia je kópia katastrálnej mapy  
zo žiadosti pána Mgr. Milana Vangu o odkúpenie časti pozemku KN-E č. 300 k. ú. Pernek. 
 

 Predaj parcely KN-C č. 132/5 k. ú. Pernek, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
o výmere 8 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 30,00 eur/m2, upravenú 
v ustanovení § 7 ods. 1 písm. c) všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2020; čiže 
spolu 240,00 eur za 8 m2. V súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. a) VZN č. 3/2020 parcela 
KN-C č. 132/5 k. ú. Pernek je pre obec Pernek nevyužiteľná a je priľahlá k nehnuteľnému 
majetku žiadateľa. Parcela KN-C č. 132/5 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 žiadateľovi bol schválený uznesením OZ 
č. 8/2022 z 07.03.2022; zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek a na webovom 
sídle obce Pernek dňa 01.04.2022 pod číslom expedovanej pošty: 265/22; zámer bol zvesený 
z úradnej tabule obce Pernek a stiahnutý z webového sídla obce Pernek dňa 19.04.2022  
pod číslom doručenej pošty: 311/22. Prílohou tohto uznesenia je kópia katastrálnej mapy  
zo žiadosti pána Mgr. Milana Vangu o odkúpenie časti pozemku KN-C č. 132/5  k. ú. Pernek. 

 
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 
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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.“. 
 
 

 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  24/2022 

 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 24/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 24/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 24/2022:  0 
 
 
 
 
 

 

..............................................................                             .............................................................. 
              Ing. Miroslav Bokes                                                              Mgr. Lukáš Láni                                                                
                     overovateľ                                                                          overovateľ 
  
 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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Príloha k uzneseniu OZ č. 24/2022, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
obce Pernek dňa 25.04.2022. 
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UZNESENIE  OZ  č.  25/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 25.04.2022 

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

odporučenia Komisie pre financie a rozpočet neschvaľuje čiastočnú kompenzáciu nákladov na opravu 
terasy patriacej reštaurácii Pernecký mlyn, na ktorú (terasu) spadol strom počas víchrice vo februári 
2022. 

 
O kompenzáciu nákladov požiadala spoločnosť EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o., IČO: 

35 903 988, Sadová 206, 900 41 Rovinka, žiadosťou doručenou obci Pernek dňa 11.04.2022, v ktorej 
táto spoločnosť vyčíslila celkové náklady na opravu terasy na sumu 1 725,00 €. 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie konštatovanie Komisie pre financie a rozpočet, že 

spoločnosť EKOSTAV - ROVINKA spol. s r. o. mala mať svoj majetok poistený aj proti škodám 
spôsobeným prírodnými živlami. 

 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  25/2022 

 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 25/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 25/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 25/2022:  0 

 

..............................................................                             .............................................................. 
              Ing. Miroslav Bokes                                                              Mgr. Lukáš Láni                                                                
                     overovateľ                                                                          overovateľ 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  26/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 25.04.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek odkladá žiadosť spoločnosti borotech s. r. o., IČO:  

46 234 497, Hviezdoslavova 1790/29, 901 01 Malacky, o montáž klimatizácie do kancelárskych 
priestorov v Kultúrnom dome Pernek, ktoré má menovaná spoločnosť v prenájme. Obecné 
zastupiteľstvo odkladá túto žiadosť na svoje najbližšie zasadnutie. 

Obec Pernek sa nebude podieľať na financovaní a ani na náhrade nákladov vynaložených  
na montáž klimatizácie. 

 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  26/2022 

 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 26/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 26/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 26/2022:  0 
 

 
 

..............................................................                             .............................................................. 
              Ing. Miroslav Bokes                                                              Mgr. Lukáš Láni                                                                
                     overovateľ                                                                          overovateľ 
 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  27/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 25.04.2022 

 
 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) berie na vedomie 
žiadosť pána Stanislava Ondáča, trvale bytom Pernek č. 294, doručenú obci Pernek 28.03.2022, 
o povolenie vytvoriť na pozemku vo vlastníctve obce Pernek pred jeho rodinným domom dva spevnené 
pásy neinvazívnou formou, čo znamená, že by chcel vyhĺbiť dva pásy o dĺžke 4,5 m, šírke 0,6 m a hĺbke 
0,3 m, do ktorých nasype makadam, na ktorý následne položí zatrávňovacie tvárnice. Pán Stanislav 
Ondáč sa zaväzuje, že nebude vykonaná žiadna betonáž, ani iná pevná povrchová úprava, a povrch bude 
možné kedykoľvek bez problémov znova upraviť. Pán Stanislav Ondáč sa tiež zaväzuje, že plocha 
nebude slúžiť na dlhodobé parkovanie obyvateľov rodinného domu č. 294, ale výhradne iba na 
parkovanie krátkodobých návštev. 
 

Obecné zastupiteľstvo na základe odporúčania Komisie pre výstavbu, životné prostredie 
a dopravu (ďalej len „stavebná komisia“) súhlasí s neinvazívnou úpravou pozemku vo vlastníctve obce 
Pernek (parcela KN-E č. 300 k. ú. Pernek) pred rodinným domom žiadateľa pána Stanislava Ondáča, 
ktorá bude vykonaná tak, ako to odporúča stavebná komisia. 

 
Stavebná komisia odporúča neinvazívne riešenie pomocou plastových tvárnic/zatrávňovačov, 

ktoré sa používajú na spevnenie silno zaťažovaných plôch, ako sú príjazdové cesty, chodníky alebo 
terasy. Cieľom je, aby tvárnice pôsobili prirodzene a nevytvárali dojem parkovacej plochy.   
  

Obecné zastupiteľstvo zároveň konštatuje, že v prípade pravidelného a dlhodobého parkovania 
na uvedených plochách môže byť tento súhlas s neinvazívnou úpravou predmetného pozemku zrušený 
a obec Pernek môže žiadať pána Ondáča o navrátenie pozemku do pôvodného stavu.  

 

 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  27/2022 

 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 27/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
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 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 27/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 27/2022:  0 
 

  
 

 
Podpisy k uzneseniu OZ č. 27/2022, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek dňa 25.04.2022: 
 
 

 
 
 
 

..............................................................                             .............................................................. 
              Ing. Miroslav Bokes                                                              Mgr. Lukáš Láni                                                      
                     overovateľ                                                                          overovateľ 
  
 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  28/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 25.04.2022 

 
 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) berie na vedomie 
podanie označené ako „Žiadosť o rozšírenie kapacity inžinierskych sietí v obci Pernek“, doručené obci 
Pernek 14.03.2022, v ktorom vlastníci stavebných pozemkov KN-C č. 120/2, 120/7, 120/8 a 120/9 
v katastrálnom území Pernek žiadajú starostu obce Pernek, aby sa zasadil u správcov inžinierskych sietí 
o zabezpečenie rozšírenia kapacity sietí do uvedenej lokality cez miestnu komunikáciu na pozemku 
„parc. č. 2498/100“ a ďalej cez ich pozemok „parc. č. 120/10“, ktorý by mal v budúcnosti slúžiť ako 
prístupová komunikácia k ich plánovaným rodinným domom.  
 

Obecné zastupiteľstvo na základe odporúčania Komisie pre výstavbu, životné prostredie 
a dopravu konštatuje, že zasadenie  sa o rozšírenie kapacity inžinierskych sietí v obci k predmetným 
pozemkom je možné, obec Pernek bude nápomocná, avšak je potrebné doriešiť projektovú 
dokumentáciu, jej financovanie a prístupovú cestu k pozemkom. Obec Pernek nemá v roku 2022 
vyčlenené finančné prostriedky na rozšírenie infraštruktúry v tejto lokalite.  
 

 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  28/2022 

 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 28/2022 hlasovali:   6 

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

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 28/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 28/2022:  0 
 
 

..............................................................                             .............................................................. 
              Ing. Miroslav Bokes                                                              Mgr. Lukáš Láni                                                                
                     overovateľ                                                                          overovateľ 
  

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  29/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 25.04.2022 

 
 Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) berie  
na vedomie, že: 
 

 Pôvodná budova hasičskej zbrojnice bola postavená v roku 1942. K jej rekonštrukcii  
sa pristúpilo z dôvodu nevyhovujúceho technického (zatekajúca strecha, vlhkosť, absencia 
sociálneho zázemia) a kapacitného stavu (v pôvodnej budove bolo možné zaparkovať len jedno 
hasičské auto).  
 

 Na základe žiadosti obce Pernek Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo obci Pernek 
v decembri 2019  dotáciu vo výške 30 000,00 eur na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. 

 
 Obec Gajary, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydala dňa 10.03.2021 stavebné 

povolenie sp. zn. SÚ-552/2020-2021/Mr, ktoré nadobudlo právoplatnosť 01.04.2021. Stavebné 
povolenie bolo vydané na stavbu „REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE PERNEK“, 
miesto stavby: obec Pernek č. 111, na parcelách KN-C č. 517/28 a 517/29 v katastrálnom území 
Pernek, vedených na liste vlastníctva č. 509, na ktorom Okresný úrad Malacky, katastrálny odbor, 
eviduje nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Pernek. Stavebníkom je obec Pernek. 

 

 Dňa 16.03.2022 stavebný úrad Gajary vydal listinu č. j. SÚ/552/2020-2021/O/Mr, ktorou podľa 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov opravil 
chyby v písaní, uvedené v stavebnom povolení sp. zn. SÚ-552/2020-2021/Mr z 10.03.2021. 

 
 REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE PERNEK prebieha v súlade so stavebným 

povolením vydaným obcou Gajary a v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej v marci 
2018 generálnym dodávateľom projektovej dokumentácie DEVLEV BUILDINGS s. r. o., 
Klementisova 15, 811 09 Bratislava. Zodpovedný projektant: Ing. Roland Gálik. Autori projektu: 
Ing. Samuel Župa, Ing. Pavol Ferencz. Projektová dokumentácia obsahuje prílohu „Skutkový stav 
hasičskej zbrojnice“, kde sa v časti TECHNOLOGICKÝ OPIS PRÁC NA ODSTRÁNENIE 
STAVBY uvádza: Jedná sa o postupné odstránenie murovaného objektu s valbovou strechou. 
Najprv sa odstráni strešná krytina z plechovej krytiny a následne aj nosná konštrukcia strechy – 
drevený krov. Po odstránení strechy môže nasledovať odstránenie výplní otvorových konštrukcií 
a následná demontáž zvislých murovaných konštrukcií okrem juhozápadnej steny, ktorá bude 
ponechaná. (Pozn.: Juhozápadná stena bola neskôr odstránená z dôvodu narušenej statiky, čo je 
zaznamenané v stavebnom denníku a vo fotodokumentácii.). 

 
 Všetky zmeny oproti projektovej dokumentácii sú odsúhlasené projektantom, štatutárom investora 

(starosta obce Pernek), stavebným dozorom a dodávateľom. Tieto zmeny sú zároveň zaznamenané 
v stavebnom denníku a v zmenových listoch. 
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 Zostatková hodnota pôvodnej budovy hasičskej zbrojnice bola pred započatím rekonštrukcie  
2,65 €. Suma, na ktorú bola poistená (92 082,00 eur), nezohľadňovala technický stav tejto budovy, 
ale bola odvodená od jej objemu. 

 
 REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE PERNEK prebieha s maximálnym dôrazom  

na hospodárnosť a efektívnosť nakladania s verejnými financiami pri súčasnom dodržiavaní platnej 
legislatívy. Výber dodávateľov prebieha taktiež v súlade s príslušnými predpismi a vo viacerých 
prípadoch vysoko nad ich rámec. Práce, ktoré je možné realizovať svojpomocne, sú takto 
realizované, čím dochádza k značnej úspore financií. Obec zároveň oslovuje podnikateľské 
subjekty so žiadosťami o materiálnu výpomoc (Pernecké pozemkové spoločenstvo – darovanie 
drevnej hmoty na konštrukciu krovu, darovacia zmluva je zverejnená na webovom sídle obce 
Pernek www.pernek.sk, ušetrených cca 4 000,00 eur). 

 
 K najväčšej úspore došlo pri realizácii búracích a výkopových prác, ktoré mali stáť 25 186,77 eur, 

avšak vďaka dobrovoľníckej činnosti členov Dobrovoľného hasičského zboru Pernek, ako aj 
občanov obce Pernek, vykonávanej na základe písomných zmlúv o dobrovoľníckej činnosti, bola 
obci Pernek fakturovaná iba suma 1 101,24 eur, čiže úspora predstavuje 24 085,53 eur. 

 
 Aj z vyššie uvedených dôvodov nemusela obec Pernek pristúpiť k čerpaniu úveru a tento projekt 

dokáže finančne pokryť z dotácie (30 tis. eur) a predovšetkým z vlastných zdrojov. 
 

 Cieľom je, aby do konca roku 2022 mohli v garáži hasičskej zbrojnice parkovať 2 hasičské autá, 
ktorými DHZ Pernek disponuje. Týmto si obec Pernek plní povinnosti na úseku ochrany pred 
požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 
ktorého predmetom je ochrana života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia 
pred požiarmi. Druhé nadzemné podlažie bude postupne dokončované s ohľadom na dotačné 
možnosti a možnosti dofinancovania z vlastných zdrojov. 

 

 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  29/2022 

 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 29/2022 hlasovali:   6 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Mgr. Lukáš Láni 
 Mgr. Milan Móric 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
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 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 29/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 29/2022:  0 
 
 
 

Podpisy k uzneseniu OZ č. 29/2022, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
obce Pernek dňa 25.04.2022: 

 
 

 
 
 
 

..............................................................                             .............................................................. 
              Ing. Miroslav Bokes                                                              Mgr. Lukáš Láni                                                                
                     overovateľ                                                                          overovateľ 
  
 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
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UZNESENIE  OZ  č.  30/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 25.04.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) berie na vedomie, že: 
 
Obec Pernek sa zapojila do výzvy Bratislavského samosprávneho kraja na podporu životného 

prostredia a rozvoja vidieka 2021 v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Žiadosť o dotáciu 
na projekt „Náučný cykloturistický chodník okolím Perneka“ bola podaná elektronicky v januári 2021. 
Na základe uznesenia zo Zastupiteľstva BSK zo dňa 29.3.2021 bola obci Pernek schválená na tento 
projekt dotácia vo výške 8 000,00 eur. Dňa 15.6.2021 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie  
na tento projekt medzi Bratislavským samosprávnym krajom a obcou Pernek. Projekt bol zrealizovaný 
v priebehu roka 2021. Celkové náklady naň boli 11 194,74 eur, čiže spolufinancovanie obcou Pernek 
bolo 3 197,74 eur. 

 
Dňa 28.5.2021 vzniklo v obci Pernek Občianske združenie Pernecké ONÉ. Toto združenie  

sa formou brigád, materiálnou a finančnou výpomocou významne podieľalo na realizácii aktivít v rámci 
budovania „Náučného cykloturistického chodníka okolím Perneka“. Túto pomoc si Obec Pernek váži 
a ďakuje za ňu.  

 
Dňa 24.03.2022 bola obci Pernek doručená listina, ktorou občianske združenie Pernecké ONÉ 

oznámilo obci Pernek, že dňa 28.05.2022 v čase od 08:00 hod. až do 16:00 sa bude konať v priestore 
Starého lomu kultúrno-športová akcia označená ako „Prvé jarné otvorenie a prechod Náučným 
cykloturistickým chodníkom okolím Perneka“. 

 
Obecné zastupiteľstvo sa s týmto postupom občianskeho združenia Pernecké ONÉ nestotožňuje, 

pretože obecné zastupiteľstvo zastáva názor, že prípadné otváranie „Náučného cykloturistického 
chodníka okolím Perneka“ by sa malo realizovať v réžii obce Pernek, s prípadným spolupodieľaním sa 
občianskeho združenia Pernecké ONÉ, a v termíne vhodnom s ohľadom na iné podujatia v obci a taktiež 
v termíne vyhovujúcom zástupcom obce, ktorí majú záujem sa tohto podujatia zúčastniť. 

 
Obecné zastupiteľstvo navrhuje ako vhodný termín na konanie tohto podujatia august 2022 

a jeho spojenie s plánovaným podujatím „Dobrodružná cesta perneckým lesom 2022“. 

 

 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  30/2022 

 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2022 bolo prítomných 6 poslancov OZ, avšak 
poslanec OZ Mgr. Milan Móric pred hlasovaním o prijatí uznesenia OZ č. 30/2022 odišiel  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, a preto sa hlasovania o prijatí uznesenia OZ č. 30/2022 
nezúčastnil. O prijatí uznesenia OZ č. 30/2022 teda hlasovali piati poslanci OZ. 

 



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 

 
 

31 
 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 30/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 

 
 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 30/2022 hlasoval:   1  
 Mgr. Lukáš Láni  
 
 
 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 30/2022:  0 

 
 
 

Podpisy k uzneseniu OZ č. 30/2022, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
obce Pernek dňa 25.04.2022: 

 
 

 
 
 
 

..............................................................                             .............................................................. 
              Ing. Miroslav Bokes                                                              Mgr. Lukáš Láni                                                                
                     overovateľ                                                                          overovateľ 
  
 
 
 
 
 

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

starosta obce Pernek 
 

 

 


