
Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 6/2021 Rokovací poriadok komisií
zriadených Obecným zastupiteľstvom obce Pernek 

Zápisnica č. 02/2022 zo zasadnutia komisie

Ide o zasadnutie komisie (zakrúžkovať):

 Komisia pre financie a rozpočet

 Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu

 Komisia pre kultúru, šport a sociálnu oblasť

 Iná komisia (uviesť názov):  ..............................................................................................................

Dátum konania zasadnutia komisie:  .....17.10.2022......................................................

Čas začatia zasadnutia komisie: ......18:00..........................................................................

Miesto konania zasadnutia komisie: ...Obecný úrad Pernek...............................................

Zasadnutie komisie zvolal: ..............Ing. Vratko Piruš........................................................

Zasadnutie komisie vedie: ................ Ing. Vratko Piruš.......................................................

Zapisovateľ: ..................Ing.  Miroslav Bokes.....................................................................

Overovateľ: ...................Ing. Miroslav Truc........................................................................

Prítomní členovia komisie     (titul, meno, priezvisko a     podpis):  

1.  Ing. Vratko Piruš................................................................................................................................

2.  Ing.  Miroslav Bokes..........................................................................................................................

3.  Ing. Miroslav Truc.............................................................................................................................

4.  Hana Zošťáková................................................................................................................................

Prítomní pozvaní hostia   (titul, meno, priezvisko a     podpis):  

1
Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Pernek  č.  6/2021  Rokovací  poriadok  komisií  zriadených  Obecným
zastupiteľstvom obce Pernek



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

Komisia je uznášaniaschopná, pretože je prítomných ..........4..... zo ..........4...... členov komisie.

Návrh programu zasadnutia komisie:

1. Žiadosť o vydanie súhlaseného stanoviska o vybudovanie inžinierskych sietí na pozemku C KN 

parc.č.2498/1

2. Rekonštrukcia chodníka č. d 24-31- presun realizácie na rok 2023 , realizácie rekonštrukcie 

chodníka od súpisného čísla od 102 po 110.

3. Plán prác- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 2 fáza pre rok 2023

4. Rôzne

Hlasovanie o schválení návrhu programu zasadnutia komisie (menovite a následne počet):

ZA: ...............................Ing. Piruš, Ing. Bokes, Ing. Truc, Zošťáková........................, t. j. (počet) ...4.....

PROTI:  ...........................................................................................................................,  t.  j.
(počet) ........

ZDRŽAL  SA:  .................................................................................................................,  t.  j.
(počet) ........

 Prerokovanie  jednotlivých  bodov  schváleného  programu  zasadnutia  komisie,  uvedenie
podstatných vyjadrení členov komisie, starostu, hostí a občanov a 

 uvedenie uznesení komisie k prerokovaným bodom schváleného programu zasadnutia komisie
(schvaľuje, odporúča, neodporúča, odkladá a pod.), s uvedením titulu, mena a priezviska členov
komisie, ktorí hlasovali „za“ schválenie uznesenia komisie, „proti“ prijatiu uznesenia komisie
a ktorí  sa  zdržali  hlasovania  o  prijatí  uznesenia  komisie;  uznesenia  komisie  je  potrebné
chronologicky  očíslovať.  Na  prijatie  uznesenia  komisie  je  potrebný  súhlas  nadpolovičnej
väčšiny prítomných členov komisie.

Uznesenie č 1.
Komisia odporúča doplniť žiadosť o projekt dopravného značenia ku ktorému sa vyjadroval ODI
OR PZ MA. Zároveň komisia  odporúča predložiť jednouchých štúdiu (  nákres )  k plánovaným
inžinierskym sieťam a objektom.
Komisia odporúča starostovi obce, aby pri posúdení žiadosti o vybudovanie inžinierskych sietí bral
do úvahy predpokladanú budúcu výstavbu uvedenú v územnom pláne obce pre danú lokalitu.

ZA: ...............................Ing. Piruš, Ing. Bokes, Ing. Truc, Zošťáková...................., t. j. (počet) ...4...
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PROTI: ...................................................................................................................., t. j. (počet) ........
ZDRŽAL SA: ........................................................................................................., t. j. (počet) ........

Uznesenie č 2.
Komisia berie na vedomie informáciu od starostu, že pod chodníkom do súpisného čísla 24-31 nie
sú vysporiadané pozemky a nie sú zrealizované kanalizačné prípojky.

Komisia odporúča, aby boli  majetko-právne vysporiadané pozemky pod chodníkom od súpisného
čísla 24 po 31 a pred realizáciou rekonštrukcie chodníka boli vybudované prípojky kanalizácie po
hranice  pozemkov.  Ďalej  komisia  odporúča  zahrnúť  rozpočtované  náklady  na  realizáciu  do
rozpočtového roka 2023.

 Komisia odporúča vyhlásiť verejnú súťaž na realizáciu rekonštrukcie chodníka od súpisného čísla
102 po 110.

ZA: ...............................Ing. Piruš, Ing. Bokes, Ing. Truc........................................., t. j. (počet) ...3...
PROTI: ...................................................................................................................., t. j. (počet) ........
ZDRŽAL SA: ........................................................................................................., t. j. (počet) ........
Pozn. pani Zošťáková opustila zasadnutie komisie.

Uznesenie č 3.
Komisia  odporúča  nechať  vypracovať  nezáväzné  cenové  ponuky  na  práce  pre  druhú  fázu
rekonštrukcie hasičskej zbrojnice za účelom rozpočtovania pre rok 2023.

- Vonkajšie zateplenie + fasáda
- Zateplenie stropných konštrukcii 2NP
- Stropné SDK konštrukcie 2NP
- ...

ZA: ...............................Ing. Piruš, Ing. Bokes, Ing. Truc........................................., t. j. (počet) ...3...
PROTI: ...................................................................................................................., t. j. (počet) ........
ZDRŽAL SA: ........................................................................................................., t. j. (počet) ........

4.Rôzne: Starosta informoval komisiu:
-  o plánovaných aktivitách spojených s sadbovou úpravou na dolnom konci
- o stavebnom zámere na pozemku parcela registra C  24/1,24/3,25,26,27

Zasadnutie komisie bolo skončené o ........21:00........................ hod.

......................................................                                                       .....................................................
  titul, meno, priezvisko, podpis                                                              titul, meno, priezvisko, podpis
                zapisovateľ                                                                                              overovateľ
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......................................................                                                      
  titul, meno, priezvisko, podpis                                                              
             predseda komisie                                                                                         
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