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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 31. októbra 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 použitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce na realizáciu 

projektu „Revitalizácia verejnej infraštruktúry v obci Pernek – Chodník pri ceste II/503 (od súp. č. 
102 po súp. č. 110),  

 
4. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2022 (navýšenie výdavkov pre Základnú školu  

pre 1. – 4. ročník s MŠ Pernek),  
 

5. Prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasného stanoviska vo veci budovania a vyznačenia pešieho 
turistického chodníka, ktorého časť bude prechádzať cez pozemky vo vlastníctve obce Pernek 
(parcela C-KN parc. č. 6080/2, parcela E-KN parc. č. 6080/130 a parcela E-KN parc. č. 517/1),  

 
6. 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 
72 m²),  

 
7. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Pernek, katastrálne územie Pernek 

(časť parcely C-KN, parc. č 634/1 o výmere cca 80 m²),  
 

8. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Pernek, katastrálne územie Pernek 
(časť parcely E-KN, parc. č 598/100 o výmere cca 77 m²),  

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

občanov o dobudovanie miestnej komunikácie pri Strži a v časti Bariny, projekt Verejná výsadba 
v obci Pernek),  

 
10. Vystúpenie občanov s návrhmi a podnetmi,  

 
11. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva obce Pernek: 
Ing. Miroslav Bokes 
Anton Gecler 
Ing. Vratko Piruš 
Stanislav Valko 
Ľuboš Vavrinčík 
 
 
Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva obce Pernek: 
Mgr. Lukáš Láni – neospravedlnený 
Mgr. Milan Móric – ospravedlnený 
 

 

Neprítomná je aj hlavná kontrolórka obce Pernek pani Zuzana Jánošová, a to z dôvodu materskej 
dovolenky. 

 
 
 
 

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

 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Pernek (ďalej aj „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) 
zvolal a otvoril starosta obce Pernek Ing. Martin Ledník (ďalej len „starosta“); starosta privítal 
prítomných a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomných je päť  
zo siedmich poslancov obecného zastupiteľstva. 

 
Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 
 

Starosta dáva hlasovať o návrhu programu zasadnutia OZ:  
 
 
Za schválenie návrhu programu zasadnutia OZ:   5 

          Ing. Miroslav Bokes 
          Anton Gecler 
          Ing. Vratko Piruš 

Stanislav Valko 
          Ľuboš Vavrinčík 

 
          Proti:  0 

 Zdržal sa:  0 
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Starosta navrhol pracovné komisie zasadnutia OZ: 

Zapisovateľ:   JUDr. Katarína Gombárová 

Návrhová komisia:    Ing. Miroslav Bokes, Ing. Vratko Piruš 

Overovatelia zápisnice:    Anton Gecler, Stanislav Valko 

 

Starosta dáva hlasovať o navrhnutých pracovných komisiách zasadnutia: 
  
Za schválenie navrhnutých pracovných komisií zasadnutia:   5 

          Ing. Miroslav Bokes 
          Anton Gecler 
          Ing. Vratko Piruš 
          Stanislav Valko 
          Ľuboš Vavrinčík 
 

 
          Proti:  0 

 Zdržal sa:  0 
 

  

 
 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
 

 

Starosta informuje o nesplnených uzneseniach OZ tak, ako sú uvedené v návrhu uznesenia OZ  
č. 57/2022.  

 
Starosta ohľadom uznesenia OZ č. 55/2022 z 05.09.2022, ktoré sa týka spoločnosti  

EKOSTAV – ROVINKA, spol. s r. o., IČO: 35 903 988, sídlo: Sadová 206, 900 41 Rovinka, uvádza, 
že dňa 29.10.2022 bola vykonaná terénna obhliadka. 

 

Poslanec OZ Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia: 

 

 

UZNESENIE  OZ  č.  57/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 31.10.2022 

 
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.  
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K 31.10.2022 nie sú splnené tieto uznesenia obecného zastupiteľstva z týchto dôvodov: 

- 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/): Obec Pernek dá vypracovať projektovú 
dokumentáciu na rekonštrukciu cesty, súčasťou ktorej bude aj geodetické zameranie. 

- Uznesenie OZ č. 6/2022 zo 07.03.2022 (prístupová cesta v lokalite Bariny – Nivy): Plní sa, 
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. 52/2022 z 05.09.2022 (zámer projektu rekonštrukcie chodníka od súpisného 
čísla 24 po súpisné čísla 31): Potrebné majetkovo-právne vysporiadanie a realizácia 
kanalizačných prípojok. 

- Uznesenie OZ č. 55/2022 z 05.09.2022 (Žiadosť o zámenu pozemkov EKOSTAV – 
ROVINKA) – dňa 29.10.2022 sa uskutočnila terénna obhliadka. 

 

 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  57/2022 
 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.10.2022 boli prítomní 5 poslanci OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 57/2022 hlasovali:   5 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 57/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 57/2022:  0 

 

 

 

 

3. Prerokovanie a schvaľovanie použitia finančných prostriedkov 
z rozpočtu obce na realizáciu projektu „Revitalizácia verejnej 
infraštruktúry v obci Pernek – Chodník pri ceste II/503 (od súp. č. 102 
po súp. č. 110) 
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Starosta uvádza, že zámerom obce Pernek bola realizácia chodníka od súpisného čísla  
24 po súpisné číslo 31. Nakoniec však dospeli k záveru, že rekonštrukcia chodníka od súpisného čísla 
102 po súpisné číslo 110 je lacnejšia.  

 
Starosta ďalej uvádza, že realizácia chodníka od súpisného čísla 24 po súpisné číslo 31  

by stála 52 000,00 eur, avšak v danom mieste nie sú kanalizačné prípojky, a pozemky pod chodníkom  
nie sú vo výlučnom vlastníctve obce Pernek. 

 
Starosta zároveň uvádza, že rekonštrukcia chodníka od súpisného čísla 102 po súpisné číslo 110  

by stála 30 000,00 eur. Išlo by o rekonštrukciu starého rozbitého chodníka.  
 
Starosta taktiež uvádza, že obec Pernek pôvodne chcela tento chodník robiť z dotácie, ale 

nezmestili sme sa do rozpočtu. Tých 25 000,00 eur je momentálne únosnejších. Boli preložené dve 
cenové ponuky, je to aj v návrhu uznesenia. 

 
Poslanec OZ Ing. Miroslav Bokes:  Ako to prebiehalo? 
 
Starosta:  Každá zákazka nad 10 000,00 eur musí ísť elektronicky, žiadne otváranie obálok.  

Bolo oslovených 8 subjektov, ponuku predložili 2 subjekty. 
 
Poslanec OZ Ing. Miroslav Bokes:  Keď schválime ten návrh uznesenia OZ, je možné to 

realizovať ešte tento rok? 
 
Starosta:  Áno, rekonštrukcia začne do 15.12.2022. 
 
Poslanec OZ Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia OZ: 

 

 
UZNESENIE  OZ  č.  58/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 31.10.2022 

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

použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Pernek vo výške 25.466,45 eur na realizáciu projektu 
„Revitalizácia verejnej infraštruktúry v obci Pernek – Chodník pri ceste II/503 (od súpisného čísla 102 
po súpisné číslo 110) v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou „MKP spoločnosť 
s ručením obmedzeným“, IČO: 36 698 971, Sološnica 493, 906 37 Sološnica. Cenovú ponuku predložili 
dve spoločnosti – PALKOVIČ - SK, s.r.o., IČO: 45 938 172, 906 31 Hlboké 244 (25.466,45 eur)  
a DOP - KONT, s.r.o., IČO: 47 362 766, SNP 29, 908 73 Veľké Leváre (26.534,00 eur). 

 

 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  58/2022 
 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.10.2022 boli prítomní 5 poslanci OZ. 
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 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 58/2022 hlasovali:   5 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 58/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 58/2022:  0 

 
 
 
 
 

4. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2022 (navýšenie 
výdavkov pre Základnú školu pre 1. – 4. ročník s MŠ Pernek) 

 
 

Starosta: Navýšenie finančných prostriedkov pre Základnú školu pre 1. – 4. ročník s materskou 
školou Pernek súvisí s dodatkom č. 1 ku Kolektívnej zmluve schválenej vládou a parlamentom; celkovo 
sa jedná o 4 400,00 eur. 

 
Poslanec OZ Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ: 

 
 
 

UZNESENIE  OZ  č.  59/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 31.10.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov pre Základnú 

školu pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek o sumu 4.400,00 eur z dôvodu vyplatenia odmien 
v zmysle „Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí  
pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov  
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na rok 2022“ zo dňa 13. júla 2022 (3.100,00 eur) a na spolufinancovanie projektu „Učíme sa 
v prírode“ z dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja (1.300,00 eur). 

  
                  
                               

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  59/2022 
 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.10.2022 boli prítomní 5 poslanci OZ. 
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 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 59/2022 hlasovali:   5 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 59/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 59/2022:  0 
 

 
 

 
 

5. Prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasného stanoviska vo veci 
budovania a vyznačenia pešieho turistického chodníka, ktorého časť 
bude prechádzať cez pozemky vo vlastníctve obce Pernek (parcela C-KN 
parc. č. 6080/2, parcela E-KN parc. č. 6080/130 a parcela E-KN parc.  
č. 517/1) 

 
 

Starosta:  Žiadosť o vyznačenie pešieho turistického chodníka obci podalo občianske združenie 
Pernecké ONÉ.1 Peší turistický chodník bude začínať v obci Pernek, viesť bude cez Vinohrádky, 
k Starému lomu na skalu, odtiaľ dole pod vodojemom takou cestičkou, následne chodník zíde  
do Kostolnej, ako býva Andrej Višňovský, odtiaľ peší turistický chodník povedie cez potok a viesť bude 
na Zámčisko. 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Peší turistický chodník bude viesť od Starého lomu, okolo domu 

pána Višňovského a na Zámčisko, 
 
Poslanec OZ Ing. Miroslav Bokes:  Ja sa chcem spýtať – ten chodník pôjde po cyklochodníku? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Áno, pôjde po cyklochodníku. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Ide o to, aby na Zámčisku neboli kolízie zjazdu cyklistov 

s chodcami.  
 

                                                           
1 Pozn. zapisovateľky:   
Podanie občianskeho združenia Pernecké ONÉ, IČO: 53 695 755, 900 63 Pernek 390, zo dňa 22.09.2022, označené 
ako: „Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska obce Pernek vo veci budovania a vyznačenia pešieho turistického 
chodníka na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava sp. zn.: OU-BA-OSZP1-2022/088016-007 zo dňa 
21.06.2022“, bolo obci Pernek doručené dňa 27.09.2022 a zaevidované bolo pod číslom doručenej pošty 749/22. 
Občianske združenie Pernecké ONÉ k žiadosti priložilo aj fotokópiu mapy plánovanej trasy pešieho turistického 
chodníka a fotokópiu rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, sp. zn.: OU-BA-OSZP1-2022/088016-007 zo dňa 
21.06.2022. 
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Starosta:  Keď to odobril Klub slovenských turistov. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Je tam značenie. 
 
Poslanec OZ Anton Gecler:  Je tam tabuľka, že kto si netrúfa na bicykli, má ísť pešo vedľa 

bicykla. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes sa pýta PhDr. JUDr. Lukáša Chadalíka:  Máte to schválené  

od vlastníkov pozemkov na trase? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky to odsúhlasil; obec 

Pernek to bude schvaľovať; na urbár ideme podať žiadosť.2 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Budú aj ďalšie turistické chodníky? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Na budúci rok bude stretnutie Klubu slovenských turistov 

z regiónu Malé Karpaty na Troch krížoch a budú vyznačené Tri kríže. Ale vyznačené budú nielen  
Tri kríže, ale aj ďalej, tam ďalej bola zelená značka, ktorá bola zrušená kvôli vojenskému obvodu 
Záhorie. Stretnutie Klubu slovenských turistov z regiónu Malé Karpaty bude 17.06.2023 a chceli by 
sme požiadať obec Pernek, či by vedela pomôcť pri organizácii tohto stretnutia. 

 
Starosta:  Cesta cez Tri kríže ide cez nezreštituované pozemky, neviem, či ste si toho vedomí. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Pokiaľ ide o farebné značenie – na Zámčisko predpokladám 

zelená. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Neviem, či zelená. 
 
Starosta:  Už tam veľa možností farieb nie je. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Tá farba je podľa druhu trasy. 
 
Starosta:  To budú dve modré? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Autorizovaný značkár pán Ing. Miroslav Kubla sa tomu venuje 

v Malých Karpatoch, on s nami bol, je to jeho parketa. Turistické značenie bude niečo stáť. Klub 
slovenských turistov sa nás pýtal, či by sme boli ochotní niečo zafinancovať. My ako Pernecké ONÉ 
sme zaplatili 100,00 eur kolok za vydanie rozhodnutia Okresného úradu. Pýtam sa, či by obec Pernek 
prispela 500,00 až 600,00 eur. 

 
Starosta:  Túto vec je potrebné predložiť novozvolenému obecnému zastupiteľstvu. V súčasnom 

obecnom zastupiteľstve sú iba dvaja poslanci, ktorí budú súčasťou novozvoleného obecného 
zastupiteľstva.   

 

                                                           
2 Pozn. zapisovateľky:  Občianske združenie Pernecké ONÉ, IČO: 53 695 755, sa chystá podať žiadosť 
Perneckému pozemkovému spoločenstvu, IČO: 50 500 015, sídlo: 900 53 Pernek 48, vo veci 
vybudovania a vyznačenia pešieho turistického chodníka. 
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JUDr. Katarína Gombárová hovorí starostovi, že podľa všeobecne záväzného nariadenia 
starosta môže nakladať s finančnými prostriedkami obce Pernek vo výške do 2 000,00 eur.3  

 
Starosta odpovedá:  Ďakujem. 
 
Poslanec OZ Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia: 

 
 
 

UZNESENIE  OZ  č.  60/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 31.10.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek súhlasí s vybudovaním a vyznačením pešieho turistického 
chodníka na pozemkoch vo vlastníctve obce Pernek – parcela C-KN č. 6080/2, parcela E-KN  
č. 6080/130 a parcela E-KN č. 517/1, všetky v katastrálnom území Pernek, na základe žiadosti 
Občianskeho združenia Pernecké ONÉ, IČO: 53 695 755, doručenej Obecnému úradu Pernek dňa 
27.09.2022. 

 
 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  60/2022 
 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.10.2022 boli prítomní 5 poslanci OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 60/2022 hlasovali:   5 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 60/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 60/2022:  0 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Pozn. zapisovateľky: § 4 ods. 1 písm. g) všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 2/2021 Zásady 
hospodárenia s majetkom obce Pernek 
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Zapisovateľka vkladá do tejto Zápisnice mapu plánovanej trasy pešieho turistického chodníka, 
ktorú predložilo občianske združenie Pernecké ONÉ k podaniu z 22.09.2022, označenému ako: 
„Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska obce Pernek vo veci budovania a vyznačenia pešieho 
turistického chodníka na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava sp. zn.:  
OU-BA-OSZP1-2022/088016-007 zo dňa 21.06.2022“; toto podanie občianskeho združenia Pernecké 
ONÉ bolo obci Pernek doručené dňa 27.09.2022: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zapisovateľka zároveň vkladá do tejto Zápisnice printscreen výroku a časti odôvodnenia 
rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, sp. zn.: OU-BA-OSZP1-2022/088016-007  
zo dňa 21.06.2022; kópiu predmetného rozhodnutia priložilo občianske združenie Pernecké ONÉ 
k žiadosti z 22.09.2022 o vydanie súhlasného stanoviska obce Pernek vo veci budovania a vyznačenia 
pešieho turistického chodníka, ktorá bola obci Pernek doručená dňa 27.09.2022: 
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6. 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 72 m²) 

 
 
 

Starosta:  Tento bod bol predložený na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva,4 ale vtedy 
boli prítomní iba štyria poslanci OZ, a tak sme to odložili na toto zasadnutie OZ, keďže na prijatie 
uznesenia OZ z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebná trojpätinová väčšina všetkých 
poslancov OZ, čiže päť poslancov OZ.5 Nájomné je navrhnuté na 0,15 eur/m2/mesiac. 

 
Poslanec OZ Ing. Miroslav Bokes žiada o vysvetlenie, o ktorý pozemok sa jedná. 
 
Starosta:  Je to pozemok za Kultúrnym domom, je to pozemok, na ktorom majú postavený 

rodinný dom a majú ho oplotený. Chcú platiť nájomné s víziou, že si to možno odkúpia. 
 
Poslanec OZ Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia: 
 

 
UZNESENIE  OZ  č.  61/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 31.10.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek na základe žiadosti pani Jany Poncerovej a pána Jána 

Poncera (ďalej len „žiadatelia“), obaja bytom Pernek, schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve obce Pernek, v katastrálnom území Pernek (ďalej len „k. ú. Pernek“), z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, a to: 

a) parcely C-KN č. 214/5, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 98 m²  
b) a parcely C-KN č. 214/6, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 72 m2. 
 

                                                           
4 Pozn. zapisovateľky:  t. j. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 
05.09.2022. 

5 Pozn. zapisovateľky:  

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: „Ak tento alebo osobitný 
predpis neustanovuje inak, ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 je obec povinná primerane použiť aj pri 
prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle 
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem pri nájmoch 
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto 
spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 
úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený 
počas celej tejto doby.“. 

§ 11 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2020 o prenájme nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve obce Pernek: „Po uplynutí lehoty, na ktorú bol zámer o prenájme nehnuteľného majetku obce 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnený a ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, obecné zastupiteľstvo  
na svojom najbližšom zasadnutí rozhodne o prenájme nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. Na schválenie uznesenia o prenájme nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva; tri pätiny zo siedmich 
poslancov je päť poslancov.“. 



14 
 

V nadväznosti na ustanovenie § 5 písm. b) všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek  
č. 4/2020 o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek (ďalej len „VZN č. 4/2020“), 
dôvodom hodným osobitného zreteľa je v tomto prípade tiež skutočnosť, že parcela C-KN č. 214/5  
k. ú. Pernek je parcelou, na ktorej je postavený rodinný dom žiadateľov. Parcela C-KN č. 214/6 k. ú. 
Pernek je oplotená a žiadatelia ju užívajú ako dvor k ich rodinnému domu. 

 
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu štyri roky a nájomné sa určuje na sumu  

0,15 €/m²/mesiac (spolu 25,50 eur/mesiac, čiže 306,00 eur/rok) - § 2 ods. 5, § 7 ods. 1 písm. b), § 7  
ods. 3 písm. b) VZN č. 4/2020. 

 
Právny vzťah žiadateľov k stavbe (rodinnému domu, súpisné číslo 435), postavenej na pozemku 

C-KN 214/5 k. ú. Pernek, je evidovaný na liste vlastníctva č. 2273.    
 
Parcela C-KN č. 214/5 a parcela E-KN č. 214 k. ú. Pernek sú evidované na liste vlastníctva  

č. 509, na ktorom Okresný úrad Malacky, katastrálny odbor, vedie nehnuteľný majetok vo výlučnom 
vlastníctve obce Pernek. 

 
Zámer o prenájme nehnuteľného majetku obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

ktorého predmetom je parcela C-KN č. 214/5 k. ú. Pernek o výmere 98 m2, bol schválený uznesením 
OZ č. 41/2022 z 27.06.2022. Tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek a na jej 
webovom sídle www.pernek.sk dňa 25.07.2022 pod číslom expedovanej pošty: 575/22; zámer bol 
zvesený z úradnej tabule obce Pernek a stiahnutý z jej webového sídla dňa 10.08.2022 pod číslom  
doručenej pošty: 619/22. 

 
Zámer o prenájme nehnuteľného majetku obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

ktorého predmetom je 72 m2 z parcely E-KN č. 214 k. ú. Pernek, bol schválený uznesením OZ č. 41/2022 
z 27.06.2022. Tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek a na jej webovom sídle 
www.pernek.sk dňa 25.07.2022 pod číslom expedovanej pošty: 576/22; zámer bol zvesený z úradnej 
tabule obce Pernek a stiahnutý z jej webového sídla dňa 10.08.2022 pod číslom doručenej pošty: 620/22. 

 
Prílohou tohto uznesenia je printscreen zamerania predmetných parciel podľa geometrického 

plánu. 
 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  61/2022 
 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.10.2022 boli prítomní 5 poslanci OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 61/2022 hlasovali:   5 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 
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 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 61/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 61/2022:  0 
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7. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Pernek, 
katastrálne územie Pernek (časť parcely C-KN, parc. č 634/1 o výmere 
cca 80 m²) 

 

Starosta:  Je to parcela, ako je posledný dom v obci, ako sa ide na Pezinskú Babu. Pán Klačanský 
tam mal obchod s potravinami, noví majitelia, ktorí to odkúpili, zistili, že majú priplotené z obecného. 
V sobotu sme tam boli s niektorými poslancami pozrieť a je to v poriadku. Oni tu nemajú trvalý pobyt, 
nepôjde to z dôvodu hodného osobitného zreteľa a budú musieť najskôr predložiť geometrický plán. 

Poslanec OZ Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ: 

 
UZNESENIE  OZ  č.  62/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 31.10.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek prijíma na ďalšie konanie žiadosť o odkúpenie 

nehnuteľného majetku obce Pernek, katastrálne územie Pernek, časť parcely C-KN, parc. č. 634/1 
o výmere cca 80 m². Žiadosť o odkúpenie predmetného pozemku zaslal Obecnému úradu Pernek  
Ing. Ľubomír Konopka, rod. Konopka, bytom Znievska, 851 06 Bratislava. Žiadosť bola doručená 
Obecnému úradu Pernek dňa 06.09.2022 a zaevidovaná pod číslom doručenej pošty 701/22. 

 
Prílohou tohto uznesenia je printscreen katastrálnej mapy so zobrazením predmetného 

pozemku. 
 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  62/2022 
 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.10.2022 boli prítomní 5 poslanci OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 62/2022 hlasovali:   5 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 62/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 62/2022:  0 
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8. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Pernek, 
katastrálne územie Pernek (časť parcely E-KN, parc. č 598/100 o výmere 
cca 77 m²) 
 
 
Starosta:  Táto parcela sa nachádza pod Zámčiskom. Bývala tam pani Biksadská, teraz tam býva 

pán Valent a pani Bayerová; a ešte pani PhDr. Eva Begánová. Je tam aj susedský spor. V prípade, ak by 
obec predala pánovi Valentovi pozemok, o ktorý pán Valent žiada, bol by sťažený prístup pani  
PhDr. Evy Begánovej. Ak by to obec odpredala, zostali by tam iba také schody, po ktorých by pani 
PhDr. Begánová chodila. Návrh uznesenia je kvôli tomuto formulovaný ako: „neprijíma na ďalšie 
konanie“, a je potrebné riešiť susedský spor. 

 
Poslanec OZ Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ: 
 
 

UZNESENIE  OZ  č.  63/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 31.10.2022 

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

na ďalšie konanie žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Pernek, katastrálne územie Pernek, 
časť parcely E-KN, parc. č. 598/100 o výmere cca 77 m². Žiadosť o odkúpenie predmetného pozemku 
zaslal Obecnému úradu Pernek pán Jozef Valent, rod. Valent, bytom Športové námestie, 900 55 
Lozorno. Žiadosť bola doručená Obecnému úradu Pernek dňa 07.10.2022 a zaevidovaná pod číslom 
doručenej pošty 780/22. 

 
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce Pernek, Ing. Martinovi Ledníkovi, aby v tejto 

veci pozval na stretnutie žiadateľa pána Jozefa Valenta a vlastníka susednej nehnuteľnosti: pani  
PhDr. Evu Begánovú. 

 
Prílohou tohto uznesenia je printscreen katastrálnej mapy so zobrazením predmetného 

pozemku. 
 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  63/2022 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.10.2022 boli prítomní 5 poslanci OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 63/2022 hlasovali:   5 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 
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 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 63/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 63/2022:  0 
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9. Rôzne (napríklad: informácia o aktuálnom stave vysporiadavania pozemkov 
vo veci žiadosti občanov o dobudovanie miestnej komunikácie pri Strži  
a v časti Bariny, projekt Verejná výsadba v obci Pernek) 

 
 
 

Dobudovanie miestnej komunikácie pri Strži, v časti Bariny, v Kostolnej ul.  
a oprava miestnej komunikácie pri Kultúrnom dome 

 
 

Starosta:  Chcel by som informovať o vysporiadaní a zámere rekonštrukcie cesty v Strži, kde má 
nehnuteľnosť pani Ing. Halinárová aj pani Voleková. My sme na minulom zasadnutí došli k záveru, že 
by sme dali vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a na to, aby sme vedeli, ktoré 
pozemky je potrebné vysporiadať. Požiadal som o zaslanie cenových ponúk, došla mi jedna cenová 
ponuka, a to na sumu 2 700,00 eur. Je možné, že keď ešte niekto pošle cenovú ponuku, tak to možno 
nebude ani 2 700,00 eur, ale o tom pochybujem. Projektová dokumentácia by však už v tomto roku 
nebola vypracovaná, pretože projektanti majú veľa práce. 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ja som poslal na obec žiadosť, aby bola vypracovaná projektová 

dokumentácia aj na iné cesty, napr. na cestu, ktorá vedie okolo Kultúrneho domu ku mne. Bolo mi 
odpovedané, že obec bude riešiť cesty aj na Barinách, Kostolnú. Chcem sa spýtať, či by sa z hľadiska 
efektivity a hospodárnosti vypracovala projektová dokumentácia na viaceré cesty. 

 
Starosta:  Len to by nebolo 2 700,00 eur, ale 7 000,00 eur. Projektant by to aj tak nespravil naraz, 

lebo sú to tri miesta. Ja som za to, že keď sa spraví projektová dokumentácia na tento úsek, aby sa 
pokračovalo na ďalších úsekoch.  

 
Ing. Vladimír Kesegh:  Už ste vybrali projektanta? 
 
Starosta:  Projektanta som ešte nevybral. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Podľa mňa je toto dobrá cenová ponuka. Treba postupovať metódou 

postupných krokov. 
 
Starosta:  Cesta na Barinách, tam je asi najväčší problém s vysporiadaním. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Ja si myslím, že toto je veľmi dobré, čo ste navrhli, a potom je potrebné 

postupovať metódou postupných krokov. 
 
Ing. Mária Halinárová:  Na cestu čakáme 20 rokov.6 
 
Starosta:  Ale už vidíme svetlo na konci tunela. 
 

                                                           
6 Pozn. zapisovateľky:  Na cestu pri Strži. 
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Ing. Vladimír Kesegh hovorí PhDr. JUDr. Lukášovi Chadalíkovi:  Lukáš, neviem, prečo sem 
chceš dávať ďalšiu cestu, suma za projekt je dobrá, nech sa najskôr rieši Strža. 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Tak nech je to aspoň v uznesení, že sa bude riešiť aj cesta  

za Kultúrnym domom. 
 
Poslanec OZ Ing. Vratko Piruš je za to, aby sme sa v Strži pohli z miesta. 
 
Poslanec OZ Ing. Miroslav Bokes hovorí, že od budúceho zasadnutia OZ je potrebné uznesenie 

OZ č. 56/2022 z 05.09.2022 uvádzať medzi čiastočne splnenými uzneseniami, keďže zatiaľ sa rieši iba 
projektová dokumentácia k Strži. Projektová dokumentácia na Bariny a iné lokality v obci zatiaľ ešte 
nie je predmetom riešenia. 

 
Starosta:  V lokalite Bariny sme chceli pozemok rímsko-katolíckej cirkvi zameniť s pozemkom 

obce Pernek, lenže sme zistili, že niektorí občania žijúci v danej lokalite si prihradili časť obecného 
pozemku, takže to nemôžeme zatiaľ zamieňať. Obec Pernek zaslala výzvy v mieste žijúcim občanom, 
ktorí majú priplotené obecné s tým, že buď si tie priplotené časti obecného pozemku odkúpia, alebo 
danú časť obecného pozemku odstúpia naspäť obci. Jeden pán, čo tam býva, odpovedal, že by si chcel 
priplotenú časť obecného pozemku odkúpiť. 

 
Poslanec OZ Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ: 

 
 

UZNESENIE  OZ  č.  64/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 31.10.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek súhlasí s vyčlenením finančných prostriedkov v maximálnej 

výške 2.700,00 eur  z rozpočtu obce Pernek na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 
cesty k parcelným číslam 176-150 „Pri Strži“. V cene bude zahrnuté geodetické zameranie (polohopis 
a výškopis uličného pásu, informatívne zistenie priebehu inžinierskych sietí, projekt rekonštrukcie 
komunikácie a rozpočet). 

 
 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  64/2022 
 
 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.10.2022 boli prítomní 5 poslanci OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 64/2022 hlasovali:   5 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 
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 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 64/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 64/2022:  0 
 

 
Verejná výsadba v obci Pernek 

 
Starosta:  Keď chceme zrealizovať výsadbu, je tam potrebné spolufinancovanie, do záhonov  

by sa dal štrk, aby neprerastala burina. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Prečo štrk a nie prírodný materiál - štiepka? 
 
Starosta:  Bavil som sa s osobou, ktorá to má realizovať, odporučila štrk. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Hanka Zošťáková uprednostňuje štiepku. 
 
Starosta:  Odporučila štrk. 
 
Mgr. Zuzana Pallová sa pýta, ako bude zabezpečovaná údržba záhonov, keďže predtým boli dve 

brigády na údržbu iných záhonov v obci. 
 
Starosta:  Bude tam štrk. 
 
Poslanec OZ Ing. Vratko Piruš číta návrh uznesenia OZ: 

 
 

UZNESENIE  OZ  č.  65/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 31.10.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek súhlasí s vyčlenením finančných prostriedkov v maximálnej 

výške 2.100,00 eur  z rozpočtu obce Pernek na spolufinancovanie projektu „Verejná výsadba v obci 
Pernek“, na ktorú bola obci Pernek poskytnutá dotácia vo výške 5.200,00 eur z dotačného mechanizmu 
Bratislavského samosprávneho kraja. 

 
 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  65/2022 

 
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.10.2022 boli prítomní 5 poslanci OZ. 

 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 65/2022 hlasovali:   5 
 Ing. Miroslav Bokes 
 Anton Gecler 
 Ing. Vratko Piruš 
 Stanislav Valko 
 Ľuboš Vavrinčík 
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 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 65/2022 hlasoval:  0 

 ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 65/2022:  0 
 

 
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Pernek, 
ktoré sa uskutočnili dňa 29.10.2022 v čase od 07:00 hod. do 20:00 hod. 

 
 
Starosta informuje o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Pernek. Starosta uvádza, 

že dvaja poslanci zo súčasného obecného zastupiteľstva budú v novozvolenom obecnom zastupiteľstve.7  
 
Starosta ďalej uvádza, že on nemal protikandidáta na funkciu starostu.  
 
Starosta navrhuje uskutočniť ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva na polovicu 

novembra 2022. 
 
 
 
 

                                                           
7 Pozn. zapisovateľky:   
 
Podľa informácií zverejnených na:  

https://myzahorie.sme.sk/c/23048469/pernek-kompletne-vysledky-komunalnych-a-vuc-volieb-2022.html 

https://www.topky.sk/komunalne-volby/2022/obec-pernek-508161/ 

 
Účasť v komunálnych voľbách v obci Pernek dňa 29.10.2022 bola 48,45 %; platný hlas odovzdalo 360 voličov. 

 
Jediný kandidát na starostu obce Pernek Ing. Martin Ledník získal 255 hlasov (nezávislý kandidát). 

 
Novozvolenými poslancami Obecného zastupiteľstva obce Pernek sú: 

1. Ing. Miroslav Bokes:  230 hlasov (nezávislý kandidát) 

2. Ing. Zuzana Zajíčková, MBA:  202 hlasov (nezávislý kandidát) 

3. Andrej Višňovský:  197 hlasov (nezávislý kandidát) 

4. Ing. Vratko Piruš:  166 hlasov (nezávislý kandidát) 

5. MVDr. Helena Danielová:  163 hlasov (nezávislý kandidát) 

6. Mgr. Milan Vanga:  163 hlasov (nezávislý kandidát) 

7. Mgr. Marian Beliansky:  141 hlasov (nezávislý kandidát). 

 
Náhradníkmi do Obecného zastupiteľstva obce Pernek sú: 

- Ivan Kahanec:  130 hlasov (nezávislý kandidát) 

- PhDr. JUDr. Mgr. Lukáš Chadalík:  117 hlasov (nezávislý kandidát) 

- Mgr. Zuzana Pallová:  103 hlasov (nezávislý kandidát) 
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Aplikácia „Pernek“ 

 
 

Starosta uvádza, že bola spustená aplikácia „Pernek“, ktorú si občania môžu stiahnuť z internetu.8 
Aplikácia „Pernek“ slúži na rýchle oznamy obce. Túto aplikáciu má obec na tri mesiace skúšobne 
bezplatne, potom bude obec Pernek platiť za túto aplikáciu 20,00 eur mesačne. 

 
 
 

Hodová zábava 
 
 
Starosta pozýva na hodovú zábavu, ktorá bude v obci Pernek o 2 týždne.9 
 
 
 

Zhorené auto 
 
 
Starosta uvádza, že v nedeľu 30.10.2022 v skorých ranných hodinách horelo pri Kultúrnom 

dome osobné motorové vozidlo. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči a boli tam aj policajti. Dnes 
31.10.2022 tam opäť boli policajti. Je v riešení polície, čo sa tam stalo. 

 
 
 

 
10.   Vystúpenie občanov s návrhmi a podnetmi 

 
 

Cestná kanalizácia 
 
 
Ing. Mária Halinárová:   Máte informácie o cestnej kanalizácii? 
 
Starosta:  Nemám. 
 
Ing. Mária Halinárová:  Ja som čítala v Kronike, ktorú ste zverejnili,10 že v r. 1957 to bolo celé 

zaliate. 

                                                           
8 Pozn. zapisovateľky:  Podľa statusu starostu obce Pernek Ing. Martina Ledníka zverejneného dňa 20.10.2022  
na facebookovom profile „Pernečania“: „(...) na Apple Store a Google Play je vytvorená a dostupná aplikácia 
Pernek (pre Huawei pod názvom Moja Obec). Aplikácia ešte nie je naplnená údajmi, ale tie budú postupne 
pridávané. Napríklad tam ale už nájdete kalendár vývozu odpadu.(...)“. 

9 Pozn. zapisovateľky:  Hodová zábava sa uskutoční dňa 12.11.2022 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome Pernek. 

10 Pozn. zapisovateľky:  Kroniku obce Pernek zverejnil starosta obce Pernek Ing. Martin Ledník v elektronickej 
podobe na webovom sídle obce Pernek www.pernek.sk dňa 25.10.2022. 
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Starosta:  My sme sa dohodli, že to necháme na projektantovi. 
 
Starosta:  Teraz sa robí cesta Pernek – Kuchyňa – Rohožník, robí to Bratislavský samosprávny 

kraj. 
 
 
 
 

11.   Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva  

dňa 31.10.2022 o 19:12 hod. 
 

 
 
 

 
 
V Perneku dňa 31.10.2022 

 

 

 

 

..............................................................                             .............................................................. 
                 Anton Gecler                                                                    Stanislav Valko                                                                  
             overovateľ zápisnice                                                           overovateľ zápisnice 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................................                             
              Ing. Martin Ledník 
              starosta obce Pernek 

 
 


