
 

POZVÁNKA 

Starosta obce Pernek 

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

z v o l á v a  

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Pernek 
ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2022 (t.j. vo štvrtok) o 18:00 hod. 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu 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 na zmenu rozpočtu obce Pernek na rok 2022 

 
4) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu VZN obce Pernek č. 5/2022, ktorým sa menia 

a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek č. 4/2019 a č. 2/2020 v znení 
všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 7/2021 

 
5) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu VZN obce Pernek č. 6/2022, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek „Trhový poriadok“ účinný  
od 01.01.2010 

 
6) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu VZN obce Pernek č. 7/2022, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 3/2019 o miestnej dani 
z nehnuteľností na území obce Pernek 

 
7) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu VZN obce Pernek č. 8/2022, 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 v znení 
všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2022 

 



8) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zvýšenie nájomného za užívanie priestorov 
v Kultúrnom dome obce Pernek 

 
9) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na uzatvorenie zmluvy na odchyt túlavých psov 

 
10) Prerokovanie cenovej ponuky na webovú a mobilnú aplikáciu EWA (e-waste 

analytics) na analýzu vzniku odpadov 
 

11) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu obce Pernek na rok 2023 
a výhľadového rozpočtu na roky 2024 - 2026  

 
12) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 

Pernek na rok 2023 
 

13) Prerokovanie žiadosti o dotáciu – Občianske združenie Pernecké ONÉ 
 

14) Prerokovanie žiadosti o stanovisko vo veci osadenia nabíjacej stanice na elektrické 
bicykle na pozemku vo vlastníctve obce Pernek – Občianske združenie Pernecké ONÉ 

 
15) Prerokovanie žiadosti o stanovisko k projektu – „Zelené oázy 2023“ Nadácie 

EKOPOLIS – Občianske združenie Pernecké ONÉ 
 

16) Rôzne  
 

17) Vystúpenie občanov s návrhmi a podnetmi 
 
18) Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

            
 
 
 
 
 
V Perneku 09.12.2022 
                                                                                                          
 
 

            Ing. Martin Ledník 
         starosta obce Pernek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Táto Pozvánka bola zverejnená na úradnej tabuli obce Pernek a na jej webovom sídle 

www.pernek.sk dňa 09.12.2022 pod číslom expedovanej pošty: .......................... . 



Poznámky:  

 

Občania, ktorí majú záujem vyjadriť sa v diskusii ku konkrétnemu bodu (resp. bodom) návrhu 
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, sa môžu prihlásiť do diskusie vopred e-mailom  
na starosta@pernek.sk, telefonicky, písomne alebo osobne na obecnom úrade, najneskôr v deň konania 
zasadnutia obecného zastupiteľstva do 15:00 hod.  

 
Občania sa taktiež môžu prihlásiť do diskusie ku konkrétnemu bodu aj priamo na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva 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 obecného zastupiteľstva.  
 

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 obecného zastupiteľstva 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 
obecného zastupiteľstva 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 obecného 
zastupiteľstva. 


