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Z Á P I S N I C A   č.   2/2022 

zo zasadnutia Komisie pre financie a rozpočet, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 23. novembra 2022 o 18:30 hod.  

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Pernek 

 

 

Prítomní sú všetci členovia Komisie pre financie a rozpočet1 (ďalej aj „finančná komisia“ 
alebo „FK“), a to:  

1) Mgr. Marian Beliansky – poslanec Obecného zastupiteľstva obce Pernek   
2) Mgr. Milan Vanga – poslanec Obecného zastupiteľstva obce Pernek 
3) Ivan Kahanec 
4) Mgr. Jozef Smolinský 
5) JUDr. Katarína Gombárová 

 
Ďalší prítomní na zasadnutí Komisie pre financie a rozpočet:  

1) Anna Žáčková – zamestnankyňa obce Pernek 
2) PhDr. JUDr. Mgr. Lukáš Chadalík – člen občianskeho združenia Pernecké ONÉ 
3) Mgr. Zuzana Pallová – predsedníčka občianskeho združenia Pernecké ONÉ 
4) starosta obce Pernek Ing. Martin Ledník – prišiel na zasadnutie Komisie pre financie 

a rozpočet o 18:50 hod., t. j. po prijatí uznesenia FK o poskytnutí dotácie občianskemu 
združeniu Pernecké ONÉ 
 
 

Člen Komisie pre financie a rozpočet Ivan Kahanec konštatuje, že finančná komisia je 
uznášaniaschopná; prítomní sú všetci piati členovia finančnej komisie. 

 
Návrh programu zasadnutia finančnej komisie bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek  

a na jej webovom sídle www.pernek.sk. 
 
 
Ivan Kahanec číta návrh programu zasadnutia finančnej komisie: 
 
1) Voľba predsedu komisie 
2) Stanovenie termínov zasadnutí komisie v roku 2023 
3) Rozpočet obce Pernek pre rok 2023 
4) Miestny poplatok za komunálny odpad pre rok 2023 
5) Miestne dane pre rok 2023 
6) Rôzne 
 

Do návrhu programu zasadnutia finančnej komisie bola priamo na jej zasadnutí doplnená ako 
nový bod č. 3) Žiadosť občianskeho združenia Pernecké ONÉ o dotáciu na revitalizáciu okolia 

                                                           
1 Členov Komisie pre financie a rozpočet zvolilo Obecné zastupiteľstvo obce Pernek na svojom ustanovujúcom 
zasadnutí dňa 16. novembra 2022 uznesením OZ č. 74/2022 
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minerálneho vrtu v obci Pernek. Doterajší bod č. 3) bol prečíslovaný na bod č. 4) a nasledujúce body 
programu zasadnutia finančnej komisie boli chronologicky prečíslované. 

 

Uznesenie FK č. 8/2022 
 
Komisia pre financie a rozpočet schvaľuje program svojho zasadnutia, doplnený o žiadosť 

občianskeho združenia Pernecké ONÉ o dotáciu. 
 
 
ZA:  5   -   Mgr. Marian Beliansky, Mgr. Milan Vanga, Ivan Kahanec, Mgr. Jozef Smolinský, 
                 JUDr. Katarína Gombárová 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 

 

Ivan Kahanec určil za zapisovateľku JUDr. Katarínu Gombárovú a za overovateľa zápisnice  
Mgr. Mariana Belianskeho. 

 

 
 

Bod č. 1)  Voľba predsedu komisie 

 
 

Uznesenie FK č. 9/2022 
 
Komisia pre financie a rozpočet zvolila za svojho predsedu Ivana Kahanca.  
 
 
ZA:  5   -   Mgr. Marian Beliansky, Mgr. Milan Vanga, Ivan Kahanec, Mgr. Jozef Smolinský, 
                 JUDr. Katarína Gombárová 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 

 

Bod č. 2)  Stanovenie termínov zasadnutí komisie v roku 2023 
 

Predseda finančnej komisie Ivan Kahanec navrhol termíny zasadnutí Komisie pre financie 
a rozpočet tak, aby sa zasadnutia Komisie pre financie a rozpočet konali vždy dva týždne pred 
plánovanými zasadnutiami Obecného zastupiteľstva obce Pernek. 
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Uznesenie FK č. 10/2022 
 
Komisia pre financie a rozpočet schvaľuje tieto termíny svojich zasadnutí na rok 2023: 

 08.02.2023 
 12.04.2023 
 14.06.2023 
 23.08.2023 
 18.10.2023 
 29.11.2023 

 
 
ZA:  5   -   Mgr. Marian Beliansky, Mgr. Milan Vanga, Ivan Kahanec, Mgr. Jozef Smolinský, 
                 JUDr. Katarína Gombárová 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 

 

Bod č. 3)  Žiadosť občianskeho združenia Pernecké ONÉ o dotáciu 
 

Pozn. zapisovateľky:   

Občianske združenie Pernecké ONÉ, IČO: 53 695 755, sídlo: 900 53 Pernek 65, žiada obec 
Pernek o dotáciu vo výške 676,80 eur s DPH na účel: „Revitalizácia priestoru okolia minerálneho vrtu, 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území obce Pernek, ktorý je súčasťou projektu Náučný 
cykloturistický chodník Pernek – Pezinok“. 

Podľa žiadosti o dotáciu, minerálny vrt sa nachádza v Podbabskej doline na parcele KN-C  
č. 6153/1 v obci Pernek, katastrálnom území Pernek.  

Celkové náklady revitalizácie okolia minerálneho vrtu predstavujú 752,00 eur s DPH; občianske 
združenie Pernecké ONÉ bude spolufinancovať 10 % z týchto nákladov, t. j. sumu 75,20 eur. Zvyšnú 
sumu 676,80 eur predstavuje dotácia, o ktorú žiada občianske združenie Pernecké ONÉ. 

Občianske združenie Pernecké ONÉ pred niekoľkými týždňami zmenilo sídlo z adresy: 900 53 
Pernek 390 na adresu: 900 53 Pernek 65. V registri mimovládnych neziskových organizácií, 
zabezpečovanom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, je však naďalej vedená pôvodná adresa 
sídla tohto občianskeho združenia: 900 53 Pernek 390. 

 

PhDr. JUDr. Mgr. Lukáš Chadalík uvádza, že sa mu páči, že pozvánka na zasadnutie finančnej 
komisie bola zverejnená na úradnej tabuli obce Pernek. 

 
Mgr. Marian Beliansky žiada o zverejnenie schválených termínov zasadnutí Komisie  

pre financie a rozpočet.  
 
PhDr. JUDr. Mgr. Lukáš Chadalík poukazuje, že ako občianske združenie Pernecké ONÉ mali 

schválenú dotáciu na iný projekt, ktorá sa však nečerpala. 
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Mgr. Marian Beliansky uvádza, že sa ráta s tým, že tento rok 2022 občianske združenie 
Pernecké ONÉ vyčerpá dotáciu vo výške 2 500,00 eur, ale táto dotácia sa v skutočnosti nevyčerpá. 

 
Ivan Kahanec uvádza, že nemá nič proti poskytnutiu dotácie na revitalizáciu okolia minerálneho 

vrtu, je to dobrý nápad, je to navštevované. 
 
 

Uznesenie FK č. 11/2022 
 
Komisia pre financie a rozpočet odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Pernek schváliť 

poskytnutie dotácie občianskemu združeniu Pernecké ONÉ na revitalizáciu okolia minerálneho 
vrtu.  

 
 
ZA:  5   -   Mgr. Marian Beliansky, Mgr. Milan Vanga, Ivan Kahanec, Mgr. Jozef Smolinský, 
                 JUDr. Katarína Gombárová 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 

 

Anna Žáčková uvádza, že rezervný fond sa používa aj na investičné výdavky, ale aj na prípady, 
keby bola „havária“. Audítorka neodporúča vytvárať fondy. Dotácia, ktorá sa nevyčerpá do konca roka, 
ak sa vyčerpá len časť, má sa vrátiť do rozpočtu obce. Občianske združenie Pernecké ONÉ dotáciu 
nedostalo, bola iba schválená. 

 
Anna Žáčková a starosta obce Pernek Ing. Martin Ledník sa pýtajú JUDr. Kataríny 

Gombárovej, či sa žiadosti o poskytnutie dotácie majú podávať do konca októbra. 
 
JUDr. Katarína Gombárová im odpovedá, že áno, ale to je iba odporúčaný termín.2 

 
Mgr. Marian Beliansky: My nemáme vypísanú dotačnú schému, ako má Bratislavský 

samosprávny kraj, takže my sa nemusíme hrať na takéto termíny. 
 

Starosta obce Pernek Ing. Martin Ledník:  Dotácia pre občianske združenie Pernecké ONÉ 
bola schválená vo výške 2 500,00 eur na rekonštrukciu mostných pilierov, ale nebola poskytnutá - 
nebola vyplatená tomuto občianskemu združeniu. 

 
PhDr. JUDr. Mgr. Lukáš Chadalík:  Mostné piliere robiť nebudeme, výrazne vzrástli ceny, 

tých 2 500,00 eur by už teraz na to nestačilo. 
 

                                                           
2 Pozn. zapisovateľky:  

Podľa § 9 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
Pernek (ďalej len „VZN č. 1/2021“): „Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Pernek (ďalej len „žiadosť 
o poskytnutie dotácie“) sa podáva obci Pernek písomne do 25. októbra príslušného kalendárneho roka.“. 

Podľa § 9 ods. 2 VZN č. 1/2021: „Ak ide o projekt, činnosť alebo podujatie, ktorých uskutočnenie nie je možné 
vopred predpokladať, žiadosť o poskytnutie dotácie možno podať kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka.“. 
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Bod č. 4)  Rozpočet obce Pernek pre rok 2023 
 

Mgr. Marian Beliansky:  Hlavná moja otázka k rozpočtu je príjmová časť. Ako je reálna tá 
príjmová časť? Pokles podielových daní je spôsobený Matovičovým daňovým bonusom. 

 
Starosta Ing. Martin Ledník:  V novembri 2022 došlo 26 000,00 eur ako podielové dane. 
 
Mgr. Marian Beliansky:  Ten návrh rozpočtu obce na r. 2023 ja nevidím realisticky. 
 
Mgr. Marian Beliansky:  Hasičskú zbrojnicu by som chcel mať z krku, nech sa do dostavia, keď 

sa to začalo. 
 
Mgr. Marian Beliansky:  Traktor?  
 
Starosta Ing. Martin Ledník:  Už je splatený. Na traktor bol bezúročný úver cca 50 000,00 eur 

od ČSOB leasing, splátka bola cca 670 eur mesačne a už je to splatené. 
 
Mgr. Marian Beliansky:  Podľa môjho názoru návrh rozpočtu ohľadom príjmov nie je reálny, 

nebude na zbrojnicu, ani na chodníky. 
 

Starosta Ing. Martin Ledník:  Jediný úver, ktorý máme, je z Ministerstva financií Slovenskej 
republiky, je to pôžička „kovidová“, pôžička cca 15 000,00 eur, už prišla, splácať sa bude v 4 splátkach 
od r. 2024 do r. 2027. 

 
Starosta Ing. Martin Ledník:  Ja by som tam tie kapitálové výdavky nechal, ale nie ísť  

do investícií začiatkom roka. 

 

Uznesenie FK č. 12/2022 
 
Komisia pre financie a rozpočet odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Pernek zapracovať 

do návrhu rozpočtu obce Pernek na r. 2023 tieto skutočnosti:   

a) zvýšenie príjmov z miestnych daní (po zvýšení o 10 %), 
b) zvýšenie rozpočtovej položky č. 640 (t. j. Dotácie) zo sumy 300,00 eur na sumu 3 000,00 

eur; Komisia pre financie a rozpočet zároveň odporúča, aby sa do VZN č. 1/2021 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pernek doplnilo ustanovenie o tom, že obec bude 
plánovať v rozpočte na túto položku „dotácie“ minimálne sumu vo výške 5 % z plánovaných 
príjmov z miestnych daní z nehnuteľností (napr. pre rok 2023 je predpokladaná suma 
príjmov z miestnych daní 61 743,00 eur, z toho 5 % je 3 087,00 eur), 

c) vzhľadom na riziká pri príjmoch z daní z príjmov fyzických osôb (tzv. podielové dane) 
nevykonávať nové investičné aktivity v rámci kapitálových výdavkov v prvom štvrťroku 
2023 vôbec; a následne ich realizovať s ohľadom na vývoj príjmov z podielových daní. 

 
 

ZA:  5   -   Mgr. Marian Beliansky, Mgr. Milan Vanga, Ivan Kahanec, Mgr. Jozef Smolinský,  
                 JUDr. Katarína Gombárová 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 
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Bod č. 5)  Miestny poplatok za komunálny odpad pre rok 2023 
 
 

Starosta:   Chatári majú paušál a dva veľké kontajnery. Ďalšie kontajnery sú pri: Jednota, Mlyn, 
obec (pri kultúrnom dome a na cintoríne), jeden kontajner má obec v rezerve na Družstve. 

 

Uznesenie FK č. 13/2022  
 
Komisia pre financie a rozpočet odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Pernek úpravu 

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne: 

a) 120 l nádoba zo 4 eur na 5 eur, 
b) 240 l nádoba zo 7 eur na 8 eur, 
c) 1 100 l nádoba zo 40 eur na 45 eur, 
d) povinný minimálny počet vývozov 8 zostáva, 
e) chatári - zvýšenie z 30,00 eur na 34,00 eur každému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

Komisia pre financie a rozpočet konštatuje, že týmto zvýšením budú vykryté náklady na vývoz 
odpadu s ohľadom na zvyšovanie cien. 

 

ZA:  5   -   Mgr. Marian Beliansky, Mgr. Milan Vanga, Ivan Kahanec, Mgr. Jozef Smolinský,  
                 JUDr. Katarína Gombárová 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 

 

 

 
Uznesenie FK č. 14/2022 
 
Komisia pre financie a rozpočet odporúča zvýšenie poplatku za vyhlásenie v miestnom 

rozhlase zo sumy 2,00 eur na sumu 5,00 eur. Komisia pre financie a rozpočet zároveň odporúča 
odpustenie tohto poplatku pre občianske združenia pôsobiace v obci. Komisia pre financie a rozpočet 
odporúča zachovať odpustenie tohto poplatku na smútočné oznamy. 

 

ZA:  5   -   Mgr. Marian Beliansky, Mgr. Milan Vanga, Ivan Kahanec, Mgr. Jozef Smolinský,  
                 JUDr. Katarína Gombárová 

Proti:  0 
Zdržal sa:  0 
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Bod č. 6)  Miestne dane pre rok 2023 
 
 

Mgr. Marian Beliansky navrhuje zvýšiť o 10 % súčasné sadzby miestnych daní. 
 
JUDr. Katarína Gombárová: Ak by sa mali miestne dane zvyšovať, tak s ohľadom  

na skutočnosť, že občanom sa budú zvyšovať aj ceny energií a iné náklady, tak aby neboli zaťažovaní 
zvyšovaním miestnych daní ako za feudalizmu. 

 

Uznesenie FK č. 15/2022 
 
Komisia pre financie a rozpočet odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Pernek zvýšenie 

miestnych daní z nehnuteľností o 10 % z dôvodu zvýšenej inflácie a tiež z dôvodu, že sadzba 
miestnych daní bola naposledy zvýšená v r. 2019.  

 

ZA:  4   -   Mgr. Marian Beliansky, Mgr. Milan Vanga, Ivan Kahanec, Mgr. Jozef Smolinský              

Proti:  0 

ZDRŽAL SA:  1 - JUDr. Katarína Gombárová 

 

JUDr. Katarína Gombárová ako dôvod zdržania sa hlasovania o odporučení finančnej komisie 
zvýšiť sadzby miestnych daní o 10 %, uvádza, že ľuďom sa už zvyšujú iné náklady. 

 
JUDr. Katarína Gombárová pripraví návrh všeobecne záväzného nariadenia o zvýšení 

miestnych daní. 
 

Mgr. Marian Beliansky:  Po zvýšení miestnych daní o 10 % bude mať obec plus 5 000,00 eur. 

 

 

Bod č. 7)  Rôzne 
 
 

Predseda Komisie pre financie a rozpočet Ivan Kahanec sa pýta, či má niekto niečo  
do Rôzneho. 

Pozn. zapisovateľky:  Nikto nemá nič do „Rôzneho“. 

Zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet bolo ukončené 23. novembra 2022 o 21:14 hod. 

 

 
 
...............................................             .................................................                ........................................... 
           Ivan Kahanec                         JUDr. Katarína Gombárová                Mgr. Marian Beliansky 
            predseda FK                                         zapisovateľ                                            overovateľ 


