POZVÁNKA
Starosta obce Pernek
podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Pernek
ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2022 (t.j. v pondelok) o 19:00 hod.
v spoločenskej sále Kultúrneho domu Pernek

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia, voľba pracovných komisií a schvaľovanie návrhu programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva
2) Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3) Prerokovanie a schvaľovanie zámeru ZMIEN a DOPLNKOV č. 3 ÚZEMNÉHO
PLÁNU OBCE PERNEK
4) Prerokovanie a schvaľovanie ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE PERNEK
A ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA OBCE PERNEK ZA ROK 2021
5) Prerokovanie a schvaľovanie NÁVRHU PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
NA II. POLROK 2022, ktorý predložila hlavná kontrolórka obce Pernek,
6) Prerokovanie NÁVRHU ZMLUVY O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI A FINANČNEJ
SPOLUÚČASTI MEDZI OBCOU PERNEK A OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM
PODHORAN
7) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu VZN obce Pernek č. 3/2022, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce Pernek
8) Prerokovanie žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku obce Pernek, katastrálne
územie Pernek (parcela C-KN, parc. č 214/5 o výmere 98 m² a časť parcely E-KN,
parc. č. 214 o výmere 72m²)

9) Prerokovanie žiadosti o zámenu prenajatých nebytových priestorov v Kultúrnom
dome Pernek
10) Rôzne (napríklad: určenie zásad nakladania s Kronikou obce Pernek, informácia
o aktuálnom stave vysporiadavania pozemkov vo veci žiadosti občanov o dobudovanie
miestnej komunikácie pri Strži a v časti Bariny)
11) Vystúpenie občanov s návrhmi a podnetmi
12) Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

V Perneku 23.06.2022
Ing. Martin Ledník
starosta obce Pernek

Poznámky:
Občania, ktorí majú záujem vyjadriť sa v diskusii ku konkrétnemu bodu (resp. bodom) návrhu
programu zasadnutia OZ, sa môžu prihlásiť do diskusie vopred e-mailom na starosta@pernek.sk, telefonicky,
písomne alebo osobne na obecnom úrade, najneskôr v deň konania zasadnutia OZ do 15:00 hod.
Občania sa taktiež môžu prihlásiť do diskusie ku konkrétnemu bodu aj priamo na zasadnutí OZ
zdvihnutím ruky.
Občania v diskusii vystúpia v poradí, v akom sa prihlásili, pričom najskôr budú nasledovať príspevky
vopred prihlásených občanov a po nich príspevky občanov prihlásených do diskusie až na zasadnutí OZ.
Základné časové rozpätie na príspevok prednesený ku konkrétnemu bodu sú 3 minúty pre každého
občana; ide však o rovnaké časové rozpätie, aké majú na vystúpenie s príspevkom ku konkrétnemu bodu aj
poslanci OZ a členovia komisií. Príspevok občana však môže pokračovať aj po uplynutí 3 minút, pričom
starosta môže občanovi odňať slovo najmä v prípade, ak na zasadnutí OZ urazí iného občana alebo ak sa
vyjadruje nevhodne (vulgárne).
V bode „Vystúpenie občanov“ môžu občania vystúpiť so svojimi podnetmi, návrhmi a názormi
bez časového obmedzenia, a to v poradí, v akom sa prihlásia do diskusie k tomuto bodu. Občania sa môžu
na vystúpenie v tomto bode prihlásiť vopred alebo priamo na zasadnutí OZ.

