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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 5. septembra 2022 o 18:00 hod.  

v spoločenskej sále Kultúrneho domu Pernek 

 
 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

 

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

obecného zastupiteľstva, 

 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 

 

3. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu VZN obce Pernek č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 5/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v Základnej škole pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek a v školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pernek, 

 

4. Prerokovanie Správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pernek, 

 

5. Prerokovanie zámeru úpravy a doplnenia dopravného značenia na cestách II/501 a II/503, 

 

6. Prerokovanie zámeru rekonštrukcie chodníka od súp. č. 24 po súp. č. 31, 

 

7. Prerokovanie uvoľnenia finančných prostriedkov z Rezervného fondu na rekonštrukciu verejnej 

infraštruktúry, 

 

8. Prerokovanie a schvaľovanie prenájmu 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 odkúpenie nehnuteľného majetku obce Pernek, katastrálne územie Pernek 

(časť parcely E-KN, parc. č 517/1 o výmere 139 m²), 

 

10. Prerokovanie žiadosti o zámenu nehnuteľného majetku obce Pernek s nehnuteľným majetkom 

žiadateľa (parcela E-KN, parc. č 402 o výmere 203 m² a parcela C-KN, parc. č. 401/11, k. ú. ), 

 

11. Rôzne (napríklad: informácia o aktuálnom stave vysporiadavania pozemkov vo veci žiadosti 

občanov o dobudovanie miestnej komunikácie pri Strži a v časti Bariny), 
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12. Vystúpenie občanov s návrhmi a podnetmi, 

 

13. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

            

 

 

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva obce Pernek: 

Ing. Miroslav Bokes 

Anton Gecler 

Ing. Vratko Piruš 

Stanislav Valko 

 

 

Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva obce Pernek: 

Mgr. Lukáš Láni – ospravedlnený 

Mgr. Milan Moric – ospravedlnený  

Ľuboš Vavrinčík – ospravedlnený  

 

 

 

Neprítomná je aj hlavná kontrolórka obce Pernek pani Zuzana Jánošová. 

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia, voľba pracovných komisií a schvaľovanie 

návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Pernek (ďalej aj „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) 

zahájil starosta obce Pernek Ing. Martin Ledník (ďalej len „starosta“), privítal prítomných, 

skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, okrem bodu 8) Návrhu programu, kde 

je na prijatie uznesenia potrebných päť prítomných poslancov.  Prítomní sú štyria zo siedmich 

poslancov obecného zastupiteľstva.1 

 

Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

a oznamuje, že bod 8) vypúšťa z programu zasadnutia. 

 

Starosta dáva hlasovať o návrhu programu rokovania OZ:  

 

Za schválenie návrhu programu zasadnutia OZ:   4 

                                                             
1 Podľa § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: „Obecné 

zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných poslancov, ak časť vety za bodkočiarkou, odsek 5, § 13 ods. 8, § 18a ods. 3 a 10, § 20a ods. 4 a § 20b 

ods. 5 alebo osobitný zákon neustanovuje inak; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny 

prítomných poslancov.“. 

https://www.epi.sk/zz/1990-369#f1898634
https://www.epi.sk/zz/1990-369#f1898870
https://www.epi.sk/zz/1990-369#f1898888
https://www.epi.sk/zz/1990-369#f1898982
https://www.epi.sk/zz/1990-369#f1898991
https://www.epi.sk/zz/1990-369#f1898991
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          Ing. Miroslav Bokes 

          Anton Gecler 

          Ing. Vratko Piruš 

          Stanislav Valko 

 

          Proti:  0 

 Zdržal sa:  0 

 

Starosta navrhol pracovné komisie zasadnutia OZ: 

Zapisovateľ:   Ing. Miroslav Bokes 

Návrhová komisia:    Ing. Miroslav Bokes, Anton Gecler 

Overovatelia zápisnice:    Ing. Vratko Piruš, Stanislav Valko 

 

Starosta dáva hlasovať o navrhnutých pracovných komisiách zasadnutia: 

  

Za schválenie navrhnutých pracovných komisií zasadnutia:   4 

          Ing. Miroslav Bokes 

          Anton Gecler 

          Ing. Vratko Piruš 

          Stanislav Valko 

 

 

          Proti:  0 

 Zdržal sa:  0 

 

  

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

Starosta číta nesplnené uznesenia OZ tak, ako sú uvedené v návrhu uznesenia č. 48/2022. 

 

 

UZNESENIE  OZ  č.  48/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 05.09.2022 

 

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 05.09.2022 nie sú splnené tieto uznesenia obecného zastupiteľstva z týchto dôvodov: 
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- Uznesenie OZ č. 95/20 zo 14.12.2020 (využitie vymedzených parciel v katastrálnom území 

Pernek): Plní sa priebežne, časovo náročné. 

- Uznesenie OZ č. 15/2021 z 22.02.2021: 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. Väčšia časť vlastníkov už má 

vytýčené hranice svojich parciel. 

- Uznesenie OZ č. 6/2022 zo 07.03.2022 (prístupová cesta v lokalite Bariny – Nivy): Plní sa 

priebežne, časovo náročné. 

- Uznesenie OZ č. 32/2022 z 27.06.2022 (zámer Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce 

Pernek): Plní sa priebežne, časovo náročné. 

- Uznesenie OZ č. 46/2022 z 27.06.2022 (nakladanie s kronikou obce Pernek): Kronika obce 

Pernek ešte nie je naskenovaná, ani zverejnená na webovom sídle obce Pernek. 

 

 

 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  48/2022 

 

 

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.09.2022 boli prítomní 4 poslanci OZ. 

 

 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 48/2022 hlasovali:  4 

 Ing. Miroslav Bokes 

 Anton Gecler 

 Ing. Vratko Piruš 

 Stanislav Valko 

 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 48/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 48/2022:  0 
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3. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu VZN obce Pernek č. 4/2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 

5/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej 

škole pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek a v školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pernek 
 

 

 

UZNESENIE  OZ  č.  49/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 05.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek  

č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 5/2020 o výške 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole pre 1. – 4. ročník s materskou školou 

Pernek a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pernek (ďalej len „VZN  

č. 4/2022“). K návrhu VZN č. 4/2022 neboli podané žiadne pripomienky. 

 

 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  49/2022 

 

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.09.2022 boli prítomní 4 poslanci OZ. 

 

 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 49/2022 hlasovali:   4 

 Ing. Miroslav Bokes 

 Anton Gecler 

 Ing. Vratko Piruš 

 Stanislav Valko 

 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 49/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 49/2022:  0 

 

 

 

 

4. Prerokovanie Správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Pernek 

 

 

Starosta číta niektoré body zo správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pernek. 
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UZNESENIE  OZ  č.  50/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 05.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek berie na vedomie Správu z kontrolnej činnosti na Obecnom 

úrade Pernek za rok 2021, ktorú predložila hlavná kontrolórka obce Pernek pani Zuzana Jánošová. 

  

 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  50/2022 

 

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.09.2022 boli prítomní 4 poslanci OZ. 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 50/2022 hlasovali:   4 

 Ing. Miroslav Bokes 

 Anton Gecler 

 Ing. Vratko Piruš 

 Stanislav Valko 

 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 50/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 50/2022:  0 

 

 

 

 

5. Prerokovanie zámeru úpravy a doplnenia dopravného značenia na 

cestách II/501 a II/503 

 

 

UZNESENIE  OZ  č.  51/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 05.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na základe odporúčania Komisie pre výstavbu, životné 

prostredie a dopravu, schvaľuje realizáciu dopravného značenia na cestách II/501 a II/503 v zmysle 

projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou MKP, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 

36 698 971, schválenej Okresným dopravným inšpektorátom v Malackách a Správou ciest 

Bratislavského samosprávneho kraja. Náklady na realizáciu nepresiahnu sumu 2 000,00 eur. 

 

 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  51/2022 

 

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.09.2022 boli prítomní 4 poslanci OZ. 
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 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 51/2022 hlasovali:   4 

 Ing. Miroslav Bokes 

 Anton Gecler 

 Ing. Vratko Piruš 

 Stanislav Valko 

 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 51/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 51/2022:  0 

 

 

 

6. Prerokovanie  zámeru rekonštrukcie chodníka od súp. č. 24 po súp. č. 

31 

 

 

UZNESENIE  OZ  č.  52/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 05.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje zámer projektu rekonštrukcie chodníka v obci 

Pernek od súpisného čísla 24 po súpisné číslo 31 v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej 

spoločnosťou MKP, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 36 698 971. 

Zároveň obecné zastupiteľstvo poveruje starostu, aby zabezpečil proces verejného obstarávania 

na zhotoviteľa diela. 

 

 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  52/2022 

 

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.09.2022 boli prítomní 4. poslanci OZ. 

 

 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 52/2022 hlasovali:   4 

 Ing. Miroslav Bokes 

 Anton Gecler 

 Ing. Vratko Piruš 

 Stanislav Valko 

 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 52/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 52/2022:  0 
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7. Prerokovanie uvoľnenia finančných prostriedkov z Rezervného fondu 

na rekonštrukciu verejnej infraštruktúry 

 

 

UZNESENIE  OZ  č.  53/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 05.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje uvoľnenie sumy vo výške 37.000,00 eur (slovom: 

tridsaťsedemtisíc eur) z Rezervného fondu obce Pernek a použitie tejto sumy na projekt: Rekonštrukcia 

verejnej infraštruktúry. 

 

 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  53/2022 

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.09.2022 boli prítomní 4. poslanci OZ. 

 

 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 53/2022 hlasovali:   4 

 Ing. Miroslav Bokes 

 Anton Gecler 

 Ing. Vratko Piruš 

 Stanislav Valko 

 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 53/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 53/2022:  0 

 

 

 

8. Prerokovanie a schvaľovanie prenájmu 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) 

 
 

Tento bod nebol prerokovaný a bol odložený na najbližšie zasadnutie OZ z dôvodu, že na 

schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa je 

potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov OZ, čiže päť poslancov. Na zasadnutí OZ 

dňa 05.09.2022 boli prítomní len štyria poslanci. 
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9.  Prerokovanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľného majetku obce 

Pernek, katastrálne územie Pernek (časť parcely E-KN, parc. č. 517/1 

o výmere 139 m²) 
 

 

UZNESENIE  OZ  č.  54/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 05.09.2022 

 

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

§ 2 ods. 1, § 21 ods. 1 písm. a) všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2020 o prevode 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek (ďalej len „VZN č. 3/2020“) zamieta žiadosť 

o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek – časť parcely KN-E č. 517/1 (druh 

pozemku: ostatná plocha) o výmere cca 139 m
2
 v obci Pernek, katastrálne územie Pernek (ďalej len  

„k. ú. Pernek“), zapísanej na liste vlastníctva č. 509 vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym 

odborom, ktorú podal pán Ing. Juraj Baláž, nar. 1976, bytom Štúrova, 901 01 Malacky. Žiadosť 

pána Ing. Juraja Baláža o odkúpenie časti parcely KN-E č. 517/1 k. ú. Pernek bola obci Pernek doručená 

dňa 20.06.2022. Pán Ing. Juraj Baláž v predmetnej žiadosti uviedol, že časť parcely KN-E č. 517/1 k. ú. 

Pernek, o ktorú žiada, by chcel užívať na účel: „Príjazdová cesta k záhrade a sadu na parcelných číslach: 

592/1, 592/2 a 593/3“. Parcela KN-E č. 517/1 k. ú. Pernek má registri „C“ číslo 517/23 k. ú. Pernek. 

 

Dôvodom zamietnutia žiadosti pána Ing. Juraja Baláža o odkúpenie časti parcely KN-E  

č. 517/1 k. ú. Pernek o výmere cca 139 m2 je skutočnosť, že v zmysle § 2 ods. 1 VZN č. 3/2020 obec 

Pernek nemôže predať pozemok, ktorý je pre obec Pernek využiteľný. Tá časť parcely KN-E  

č. 517/1 k. ú. Pernek, o ktorú pán Ing. Juraj Baláž žiada, je jediným prístupom ku Kostolnému potoku 

v danej časti obce Pernek; tento prístup ku Kostolnému potoku je nevyhnutný na zabezpečenie 

ochrany pred požiarmi. Zároveň sa na predmetnej časti parcely KN-E č. 517/1 k. ú. Pernek nachádza 

verejná studňa. 

 

Obecné zastupiteľstvo zároveň konštatuje, že pán Ing. Juraj Baláž podal žiadosť o odkúpenie 

predmetnej časti parcely KN-E č. 517/1 k. ú. Pernek aj v r. 2021, kedy chcel túto časť parcely KN-E  

č. 517/1 k. ú. Pernek odkúpiť na účel: „príjazdová cesta k záhrade na parcelných číslach: 592/1, 592/2 

a 592/3“. Obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č. 12/2021 z 22.02.2021 žiadosť pána Ing. Juraja Baláža 

zamietlo z rovnakého dôvodu: V zmysle § 2 ods. 1 VZN č. 3/2020 obec Pernek nemôže predať 

pozemok, ktorý je pre obec Pernek využiteľný. Tá časť parcely KN-E č. 517/1 k. ú. Pernek, o ktorú pán 

Ing. Juraj Baláž žiada, je jediným prístupom ku Kostolnému potoku v danej časti obce Pernek; tento 

prístup ku Kostolnému potoku je nevyhnutný na zabezpečenie ochrany pred požiarmi. 

 

 

 

Prílohou tohto uznesenia je: 

 

- printscreen žiadanej časti parcely KN-E č. 517/1 k. ú. Pernek zo žiadosti pána Ing. Juraja 

Baláža, 

- printscreen parcely časti KN-E č. 517/1 k. ú. Pernek (KN-C č. 517/23 k. ú. Pernek) z aplikácie 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky „ZBGIS“. 
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HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  54/2022 

 

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.09.2022 boli prítomní 4 poslanci OZ. 

 

 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 54/2022 hlasovali:   4 

 Ing. Miroslav Bokes 

 Anton Gecler 

 Ing. Vratko Piruš 

 Stanislav Valko 

 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 54/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 54/2022:  0 

 

Prílohy k uzneseniu OZ č. 54/2022, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek dňa 05.09.2022: 
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10.  Prerokovanie žiadosti o zámenu nehnuteľného majetku obce Pernek 

s nehnuteľným majetkom žiadateľa (parcela E-KN, parc. č. 402 

o výmere 203 m² a parcela C-KN, parc. č. 401/11, k. ú.) 

 

 

UZNESENIE  OZ  č.  55/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 05.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) podľa § 21 ods. 1  

písm. b) a § 47 a nasl. všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce Pernek prijíma na ďalšie konanie písomnú žiadosť žiadateľa:  

EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o., IČO: 35 903 988, sídlo: Sadová 206, 900 41 Rovinka (ďalej len 

„žiadateľ“), doručenú obci Pernek dňa 29.07.2022, o zámenu pozemkov: 

 

 parcela E-KN, parc. č. 402 k. ú. Pernek o výmere 203 m
2
 vo vlastníctve obce Pernek, 

zapísaná Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 509 a 

 

 parcela C-KN, parc. č. 401/11 k. ú. Pernek vo vlastníctve spoločnosti EKOSTAV – 

ROVINKA, spol. s r. o., zapísaná Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom,  

na liste vlastníctva č. 112. 

 

Obecné zastupiteľstvo zároveň odporúča riešiť vysporiadanie pozemkov v tejto lokalite 

komplexnejšie, pretože podľa aplikácie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

„ZBGIS“: 
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- terasa reštaurácie Pernecký Mlyn sa nachádza na časti parcely C-KN, parc. č. 611/1 k. ú. 

Pernek, ktorej výlučným vlastníkom je obec Pernek, 

 

- parcela C-KN, parc. č. 616/41 k. ú. Pernek, ktorej výlučným vlastníkom je obec Pernek,  

je využívaná návštevníkmi reštaurácie Pernecký Mlyn ako odstavná plocha pre osobné 

motorové vozidlá. 

 

 

Prílohou tohto uznesenia sú zobrazenia uvedených parciel v katastri nehnuteľností podľa 

aplikácie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky „ZBGIS“. 

 

 

 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  55/2022 

 

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.09.2022 boli prítomní 4. poslanci OZ. 

 

 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 55/2022 hlasovali:   4 

 Ing. Miroslav Bokes 

 Anton Gecler 

 Ing. Vratko Piruš 

 Stanislav Valko 

 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 55/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 55/2022:  0 

 

 

Prílohy k uzneseniu OZ č. 55/2022, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek dňa 05.09.2022: 
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11.  Rôzne (napríklad: informácia o aktuálnom stave vysporiadania pozemkov 

vo veci žiadosti občanov o dobudovanie miestnej komunikácie pri Strži 

a v časti Bariny) 

 
 

Informácia o aktuálnom stave vysporiadania pozemkov vo veci žiadosti občanov 

o dobudovanie miestnej komunikácie pri Strži a v časti Bariny náklady 

do prenajatých priestorov v Kultúrnom dome  

 

Pani Ing. Mária Halinárová: Som ochotná ustúpiť zo svojho pozemku v prospech cesty 

 

 

UZNESENIE  OZ  č.  56/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 05.09.2022 

 

V nadväznosti na uznesenie OZ č. 15/2021 z 22.02.2021 a uznesenie OZ č. 45/2022 z 27.06.2022 

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

prednesenú starostom obce Pernek, že Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu (ďalej len 

„stavebná komisia“) zisťovala, či sú v lokalite pri Strži (parcelné čísla 176 – 150) splnené podmienky 

na dobudovanie miestnej komunikácie v zmysle platných slovenských technických noriem. Podľa 

zistenia stavebnej komisie, tieto podmienky ešte splnené nie sú, pretože niektorí v mieste žijúci občania 

si ešte stále neusporiadali svoje právne vzťahy k nehnuteľnému majetku obce Pernek. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu prednesenú starostom obce Pernek, že 

podobná situácia, aká je v lokalite pri Strži, je aj v lokalite Bariny – Nivy. 

 

Vzhľadom na stav miestnych komunikácií v obci Pernek obecné zastupiteľstvo odporúča, aby 

obec Pernek zabezpečila vypracovanie projektovej dokumentácie na: 

 

 výstavbu miestnej komunikácie v lokalite pri Strži (parcelné čísla 176 – 150), 

 výstavbu miestnej komunikácie v lokalite Bariny – Nivy, 

 výstavbu miestnych komunikácií v ďalších častiach obce (napr. za Perneckým Mlynom, 

v lokalite „Slamka“, za Kultúrnym domom...) 

 

Po vypracovaní projektovej dokumentácie obecné zastupiteľstvo odporučí ďalší postup, pričom 

bude prihliadať na finančné možnosti obce Pernek a na skutočnosť, či si v mieste žijúci občania 

usporiadali právne vzťahy k nehnuteľnému majetku obce Pernek. 

 

 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  56/2022 

 

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.09.2022 boli prítomní 4. poslanci OZ. 
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 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 56/2022 hlasovali:   4 

 Ing. Miroslav Bokes 

 Anton Gecler 

 Ing. Vratko Piruš 

 Stanislav Valko 

 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 56/2022 hlasoval:  0 

 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 56/2022:  0 

 

 

 

12.  Vystúpenie občanov s návrhmi a podnetmi 

  

 

Odvodnenie cesty ústiace do mlynského náhonu 

- obhliadka spolu so správcom ciest BSK – spracovanie štúdie/projektu 

- k stretnutiu s projektantom pri predstavení štúdie prizvať p. Kesegha 

Zmeny a doplnky územného plánu 

- jasne definovať index zastavanosti 

- zdôvodniť rozdiely indexu v rôznych lokalitách 

- určenie minimálnej možnej výmery pozemku na stavbu 

Váženie popolníc 

- poslať dáta p. Keseghovi 

- analýza zmesového komunálneho odpadu s cieľom zistenia, čo tvorí najväčší podiel (váhu) 

ZKO 

- zamyslenie sa nad možnosťou zberu papiera 

Gulášmajster spod Heštúna 

- koná sa v sobotu 10. septembra   

 

 

 

 

13.  Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 
 

V Perneku dňa 05.09.2022 
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..............................................................                             .............................................................. 

              Ing. Vratko Piruš                                                                Stanislav Valko                                                                  
             overovateľ zápisnice                                                           overovateľ zápisnice 

 

 
 

 

 

 
 

..............................................................                             

              Ing. Martin Ledník 
              starosta obce Pernek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


