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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. decembra 2022.  

 

Z Á P I S N I C A   

ZO  ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA   

OBCE  PERNEK, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 15. decembra 2022 o 18:00 hod.  

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Pernek 

 

 
I. 

NÁVRH  PROGRAMU   ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  
 
 

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 
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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 

            

 

 
 

II. 

PRÍTOMNÍ   ČLENOVIA  ORGÁNOV  OBCE  PERNEK   

 
 
PRÍTOMNÍ: 
 

• starosta obce Pernek Ing. Martin Ledník 
 

• poslanci Obecného zastupiteľstva obce Pernek: 
1. Ing. Miroslav Bokes 
2. MVDr. Helena Danielová 
3. Mgr. Milan Vanga 
4. Andrej Višňovský 
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III. 

NEPRÍTOMNÍ   POSLANCI  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
A  NEPRÍTOMNÁ  HL.  KONTROLÓRKA 

 
 

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek nie sú prítomní títo poslanci Obecného 
zastupiteľstva obce Pernek: 

• Mgr. Marian Beliansky - ospravedlnený 

• Ing. Vratko Piruš - ospravedlnený 

• Ing. Zuzana Zajíčková, MBA - ospravedlnená 

 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek nie je prítomná ani hlavná kontrolórka 

obce Pernek pani Zuzana Jánošová, a to z dôvodu materskej dovolenky. 
 
 

 
 

IV. 

PRÍTOMNÍ  OBČANIA 
 
 

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek (ďalej aj „obecné zastupiteľstvo“) sú 
prítomní aj: 

• Anna Žáčková – ekonómka obce Pernek 
• Mgr. Zuzana Pallová – predsedníčka občianskeho združenia Pernecké ONÉ 

• PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík – člen občianskeho združenia Pernecké ONÉ 

• Ing. Vladimír Kesegh – člen komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu 

• a ďalšie dve občianky (Irena Halinárová a Jana Michalových; v texte zápisnice uvádzané aj 
ako „občianka“, resp. „občianky“) 
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V. 

OTVORENIE  ZASADNUTIA,  VOĽBA  PRACOVNÝCH  KOMISIÍ  
A  SCHVAĽOVANIE  NÁVRHU  PROGRAMU  ZASADNUTIA OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 
 
 

Starosta obce Pernek Ing. Martin Ledník (ďalej aj „starosta“) otvoril zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva obce Pernek, privítal poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pernek (ďalej aj „obecné 
zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) a prítomných občanov. Starosta obce Pernek konštatuje, že obecné 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné; prítomní sú štyria zo siedmich poslancov obecného 
zastupiteľstva. 

 
Starosta určuje: 
 

• zapisovateľa:   JUDr. Katarína Gombárová 
 

• overovateľov zápisnice:   MVDr. Helena Danielová, Mgr. Milan Vanga 
 

• návrhovú komisiu:   Ing. Miroslav Bokes, Andrej Višňovský 
 
 
 
Starosta nahlas prečítal návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a spýtal sa, či má 

niekto návrh na jeho doplnenie.  
 
Nikto nemá návrh na doplnenie návrhu programu OZ. 
 
Starosta dáva hlasovať o schválení návrhu programu zasadnutia OZ ako celku. 
 

 

UZNESENIE  OZ  č.  83/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) na svojom 
zasadnutí dňa 15.12.2022 schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorého predmetom 
je:  

a) Otvorenie zasadnutia, voľba pracovných komisií a schvaľovanie návrhu programu 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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b) Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

c) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zmenu rozpočtu obce Pernek na rok 2022 

d) 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 

e) 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 

f) 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 

g) 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 

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

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

j) Prerokovanie cenovej ponuky na webovú a mobilnú aplikáciu EWA (e-waste analytics)  
na analýzu vzniku odpadov 

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

l) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek 
na rok 2023 

m) Prerokovanie žiadosti o dotáciu – Občianske združenie Pernecké ONÉ 

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

o) Prerokovanie žiadosti o stanovisko k projektu – „Zelené oázy 2023“ Nadácie EKOPOLIS – 
Občianske združenie Pernecké ONÉ 

p) Rôzne  

q) Vystúpenie občanov s návrhmi a podnetmi 
r) Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  83/2022 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 boli prítomní štyria poslanci 

obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 83/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 

 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 83/2022 hlasovali:   0 

 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 83/2022:   0 
 
 
 

VI. 

KONTROLA  PLNENIA  UZNESENÍ  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
 

 

Starosta uvádza, že predmetom tohto bodu programu je informácia o uzneseniach obecného 
zastupiteľstva, ktorých plnenie je časovo náročné. 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia: 

 

UZNESENIE  OZ  č.  84/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 

 
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 15.12.2022 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. 6/2022 zo 07.03.2022 (prístupová cena 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. 52/2022 z 05.09.2022 (zámer projektu rekonštrukcie chodníka od súpisného 
čísla 24 po súpisné číslo 31): Potrebné majetkovo-právne vysporiadanie a realizácia 
kanalizačných prípojok; 

- Uznesenie OZ č. 55/2022 z 05.09.2022 (Žiadosť spoločnosti EKOSTAV – ROVINKA, spol.  
s r. o., IČO: 35 903 988, o zámenu pozemkov s obcou Pernek): dňa 29.10.2022 sa uskutočnila 
miestna obhliadka; 

- Uznesenie OZ č. 62/2022 z 31.10.2022 (Ing. Ľ. Konopka - Žiadosť o odkúpenie časti parcely 
KN-C č. 634/1 k. ú. Pernek): Žiadateľovi bola odoslaná výzva na predloženie geometrického 
plánu a znaleckého posudku; 

- Uznesenie OZ č. 63/2022 z 31.10.2022 (pán Jozef Valent - Žiadosť o odkúpenie časti parcely 
KN-E č. 598/100 k. ú. Pernek): pán Jozef Valent a pani PhDr. Eva Begánová sú pozvaní  
na Obecný úrad Pernek vo veci riešenia susedského sporu;  

- Uznesenie OZ č. 64/2022 z 31.10.2022 (Vypracovanie projektovej dokumentácie  
na rekonštrukciu cesty k parcelným číslam 176-150 „Pri Strži“): bolo zadané projektantovi. 

 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  84/2022 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 boli prítomní štyria poslanci 

obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 84/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 

 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 84/2022 hlasovali:   0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 84/2022:   0 
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VII. 

PREROKOVANIE  A SCHVAĽOVANIE  NÁVRHU  NA  ZMENU  ROZPOČTU  OBCE  
PERNEK  NA  ROK  2022 

 

 

Starosta požiadal ekonómku obce Pernek pani Annu Žáčkovú o vyjadrenie k tomuto bodu 
schváleného programu obecného zastupiteľstva. 

 
Ekonómka obce Pernek pani Anna Žáčková uvádza, že ide o úpravu v rámci schváleného 

rozpočtu na r. 2022. Ide o presun (červenou farbou) z položiek, ktoré sa neplnili. Pani Anna Žáčková 
ďalej uvádza, že k navýšeniu výdavkovej časti došlo kvôli príspevkom poskytnutým Základnej škole 
pre 1. až 4. ročník s materskou školou Pernek: 500,00 eur + 3 000,00 eur. 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 
 
Poslanec Andrej Višňovský číta návrh uznesenia: 

 
 

UZNESENIE  OZ  č.  85/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 

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

prvú zmenu rozpočtu obce Pernek na rok 2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004  
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. 
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HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  85/2022 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 boli prítomní štyria poslanci 

obecného zastupiteľstva. 
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 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 85/2022 hlasovali:   4 

 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 

 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 85/2022 hlasovali:   0 

 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 85/2022:   0 

 
 

 
 

VIII. 

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 

 

 
Starosta uvádza, že návrh VZN č. 5/2022 sa týka miestneho poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, keďže dodávateľ tejto služby avizoval obci Pernek, že obec Pernek bude 
platiť za túto službu viac. Starosta ďalej uvádza, že to nie je dramatické zvýšenie, ale iba o 1 euro  
pri 120 l a 240 l. Pri 1100 l je to zvýšenie o 5,00 eur, čiže po novom by platili: 

• tí, ktorí majú 120 l nádobu: 5,00 eur 

• tí, ktorí majú 240 l nádobu: 8,00 eur 

• tí, ktorí majú 1 100 l nádobu - podnikatelia:  45,00 eur 
 

Starosta ďalej uvádza, že budú nové plomby; v januári 2023 však možno použiť plomby  
z r. 2022. 
 

Starosta poznamenáva, že návrh VZN č. 5/2022 bol zverejnený na 15 dní, bolo možné dávať 
pripomienky, pripomienka neprišla. Starosta sa pýta, či má niekto otázku. 

 
Občianka:  Keď máme separovať, tak prečo je 8 plomb? Prečo 8? Nebudem separovať a budem 

tam hádzať všetko. 
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Druhá občianka:  Mám 120 l zbernú nádobu, mne stačí 5 plomb. 
 

Starosta: V tom poplatku nie je zahrnutý len vývoz komunálneho odpadu. 
 

Občianka:  My sa bavíme, prečo 8 plomb.  
 

Občianka:  Nám stačí 6 plomb. 
 

Starosta:  Niektorí potrebujú 13 plomb. 
 

Občianky:  Nech si to zaplatia 
 

JUDr. Katarína Gombárová:  Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek  
a na jej webovom sídle1, mohli ste podať pripomienku aj proti tým 8 vývozom. Tú ste nepodali. 
 

Občianky:  My sme teraz tu. 
 

JUDr. Katarína Gombárová:  To je neskoro. 
 

Starosta:  Vždy sa v tomto snažíme hľadať kompromis. My máme najnižší miestny poplatok  
za komunálne odpady spomedzi susedných dedín. 
 

Občianky:  Ale máme najnižšie služby. 
 

Starosta:  Aké? 
 

Občianka:  Obec neprispieva občanom na vývoz žúmp. 
 

Ing. Vladimír Kesegh:  Podľa zákona o odpadoch obec musí celkové ročné náklady rozpočítať 
na obyvateľov a nemôže dotovať tieto služby. Obec to musí rozrátať medzi obyvateľov. Zvýšila sa cena 
za skládkovanie, to viete, keď sa k tomu venujete. Niektoré obce a mestá zvýšili o 50 % až 100 %, u nás 
o 1,00 euro. 
 

Poslankyňa MVDr. Helena Danielová:  Ja potrebujem viac ako 8 plomb, takže ja ich môžem 
od Vás odkúpiť. 
 

Občianky:  Nejde o to, ale o princíp. 
 

Ing. Vladimír Kesegh:  Ja tiež kupujem 13 plomb za rok a môžem od vás odkúpiť Vaše plomby. 

                                                           
1 Pozn. zapisovateľky:  www.pernek.sk 
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Občianky:  Nám nejde o to, ale o princíp. 
 

Občianka:  Obecný úrad vyhodil 4 000,00 eur „hore komínom“ na tie záhonky. 
 

Mgr. Zuzana Pallová:  Možno by bolo dobré zostaviť pracovnú skupinu, ktorá bude mapovať 
takéto problémy, napr. anketou. 
 

Jana Michalových:  Ja by som bola rada, keby obec zafinancovala rozbor vody na studienke, 
kam chodí celá dedina. 
 

Starosta:  To budeme preberať v Rôznom. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia: 

 
 

UZNESENIE  OZ  č.  86/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 

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

záväzné nariadenie obce Pernek č. 5/2022, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia 
obce Pernek č. 4/2019 a 2/2020 v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 7/2021. 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že k návrhu VZN č. 5/2022 nebola podaná žiadna 

pripomienka. 
 
 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  86/2022 

 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 boli prítomní štyria poslanci 

obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 86/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 
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 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 86/2022 hlasovali:   0 

 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 86/2022:   0 

 
 
 
 

IX. 

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 

 

 

Starosta:  V zmysle návrhu VZN č. 6/2022 sa mení poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase 
z 2,00 eur na 5,00 eur. Tento poplatok sa nemenil 12 rokov, pričom však ceny energií išli násobne hore. 
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Pernek aj na webe obce na 15 dní, bola lehota na 
pripomienkovanie, neprišla žiadna pripomienka. Takto sú zverejňované aj návrhy rozpočtov, predaj 
majetku, pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva a komisií. Tam to treba hľadať. 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 
 
Poslanec Andrej Višňovský číta návrh uznesenia: 
 
 

UZNESENIE  OZ  č.  87/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 

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

záväzné nariadenie obce Pernek č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce 
Pernek „Trhový poriadok“ účinný od 01.01.2010. 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že k návrhu VZN č. 6/2022 nebola podaná žiadna 

pripomienka. 
 
 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  87/2022 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
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Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 boli prítomní štyria poslanci 
obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 87/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 

 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 87/2022 hlasovali:   0 

 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 87/2022:   0 

 
 
 
 

X. 

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 
 

 
Starosta:  Tento návrh VZN sa týka miestnej dane z nehnuteľností, je tu navrhnuté zvýšenie dane 

z nehnuteľností o 10 % oproti VZN z r. 2019. Dôvodom zvýšenia sú opatrenia štátu, zvyšovanie 
daňového bonusu, ktoré idú na úkor obcí a VÚC. Aby sme mohli nejakým spôsobom fungovať, toto 
zvýšenie nám bude aspoň čiastočne kompenzovať výdavky, ktoré nás čakajú. Očakávame napr. výrazné 
zvýšenie výdavkov na el. energiu. Návrh VZN bol zverejnený na 15 dní na webe obce a na úradnej 
tabuli. 

 
Občianka:  Daňový bonus je platný od 01.01.2023? 
 
Starosta:  Časť je platná od 01.09.2022. 
 
Občianka:  Daňový bonus sa zvýšil zo 70,00 eur na 140,00 eur. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 
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Poslanec Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia: 

 
 

UZNESENIE  OZ  č.  88/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 

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

záväzné nariadenie 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. 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že k návrhu VZN č. 7/2022 nebola podaná žiadna 

pripomienka. 

 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  88/2022 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 boli prítomní štyria poslanci 

obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 88/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 

 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 88/2022 hlasovali:   0 

 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 88/2022:   0 
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XI. 

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 
 

 
Starosta:  Návrh VZN č. 8/2022 sa týka príspevkov zákonných zástupcov na stravovanie detí. 

Ministerstvo vydalo novú smernicu, kde sa menili finančné pásma. Tie, ktoré boli platné do novembra 
2022, nepostačovali, lebo ceny potravín išli hore. Z tohto dôvodu bola prijatá nová smernica a my sa jej 
musíme prispôsobiť vo VZN. Je tam 5 finančných pásiem. My sme sa rozhodli pre 3. finančné pásmo. 

 
Starosta prečítal výšku príspevkov zákonných zástupcov na stravovanie detí v školskej jedálni, 

uvedenú v návrhu VZN č. 8/2022. Príspevky sa zvyšujú od 01.01.2023. 
 
Starosta:  Návrh VZN bol zverejnený na 15 dní, pripomienka k návrhu VZN neprišla žiadna.  

Má niekto niečo k tomuto bodu programu zasadnutia OZ? 
 
Pozn. zapisovateľky:  Nikto. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ: 
 
Poslanec Andrej Višňovský číta návrh uznesenia: 
 
 

UZNESENIE  OZ  č.  89/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 

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

záväzné nariadenie 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. 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že k návrhu VZN č. 8/2022 nebola podaná žiadna 

pripomienka. 
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HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  89/2022 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 boli prítomní štyria poslanci 

obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 89/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 

 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 89/2022 hlasovali:   0 

 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 89/2022:   0 

 
 
 
 

XII. 

PREROKOVANIE  A  SCHVAĽOVANIE  NÁVRHU  NA  ZVÝŠENIE  NÁJOMNÉHO  
ZA  UŽÍVANIE  PRIESTOROV  V  KULTÚRNOM  DOME  OBCE  PERNEK   

 
 

Starosta:  V uznesení je navrhované zvýšenie o 1,50/m2/ mesačne. Dôvodom je nárast cien  
el. energie a plynu. 

 
Poslankyňa MVDr. Helena Danielová:  Koľko je tam nájomcov? 
 
Starosta:  Šesť. A zhruba je tam spolu 80 m2 prenajatej plochy. Miestnosti majú 12 - 16 m2. 
 
Poslankyňa MVDr. Helena Danielová:  Sú tam aj „nepernečania“? 
 
Pani Anna Žáčková:  Dvaja sú „nepernečania“. 
 
Poslankyňa MVDr. Helena Danielová:  Všetky priestory k nájmu sú obsadené? 
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Starosta:  Áno. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Čo sa týka nájomnej zmluvy, sú tam termíny. Je v rámci 

nájomnej zmluvy toto spomenuté alebo budú podpisované dodatky? 
 
Starosta:  Dodatky. 
 
Starosta:  Nájomcovia počítajú s tým, že bude zvýšenie nájmu, čakali výraznejšie zvýšenie. 

Čakali násobné zvýšenie. 
 
Poslankyňa MVDr. Helena Danielová:  Čiže neprídeme o nich? 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Nie. Oni sú s týmto zvýšením v pohode. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

 

 
UZNESENIE  OZ  č.  90/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 

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

nájomného za užívanie priestorov v Kultúrnom dome obce Pernek o 1,50 eur/m2/mesačne  
s účinnosťou od 01.01.2023. 

 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zvýšenie nájomného bude predmetom písomných dodatkov 

k existujúcim nájomným zmluvám. 
 
 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  90/2022 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  7 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 boli prítomní štyria poslanci 

obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 90/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 
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 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 90/2022 hlasovali:   0 
 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 90/2022:   0 

 
 
Starosta:  V Kultúrnom dome sú aj iní užívatelia, poskytujú deťom aktivity zadarmo alebo  

za symbolický poplatok. Nejedná sa o zárobkovú činnosť týchto ľudí, ide len o to, aby to bolo pokryté 
nájomnou zmluvou. 

 
Poslankyňa MVDr. Helena Danielová:  Aj v joge? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Čo je symbolický poplatok? Koľko to je? Keď tam príde niekto 

a bude od ľudí vyberať za tú jednu aktivitu napr. 10,00 euro. Koľko to je? 
 
Poslanec Andrej Višňovský:  To sa nedá definovať. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Tancuje tam Monika Ledníková. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  To je v poriadku. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Takto je to lepšie, ako by mali rodičia svoje deti niekam voziť. 
 
Niekto:  Breakdance berie 15,00 euro za dieťa mesačne. 
 
Poslankyňa MVDr. Helena Danielová:  Pre mňa je symbolický poplatok do 5,00 eur na hodinu 

a osobu. 
 
Anna Žáčková:  Tanečníčky:  5,00 eur. 
 
Poslanec Mgr. Milan Vanga:  Toto nie je komerčný účel a každý poplatok zaň je symbolický. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Áno. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Nemôžu mať deti s trvalým pobytom v Perneku zadarmo? 
 
JUDr. Katarína Gombárová, poslanec Andrej Višňovský a starosta súčasne:  Nemôžu, 

pretože ten poplatok vyberá ten školiteľ tanca. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 
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Poslanec Andrej Višňovský číta návrh uznesenia: 

 
 

UZNESENIE  OZ  č.  91/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) odporúča, aby ten, kto 

bude chcieť užívať priestory obce Pernek v kultúrnom dome alebo na obecnom úrade na výučbu 
obyvateľov obce Pernek napríklad vo výtvarnom umení, v hudobnom umení alebo v tanci, mal s obcou 
Pernek uzatvorenú písomnú zmluvu, napríklad nájomnú zmluvu alebo inú zmluvu, v ktorej budú určené 
najmä konkrétne priestory obce, ktoré sú predmetom užívania, termíny užívania priestorov obce 
a zodpovedná osoba pre prípad vzniku škody. 

 
Obecné zastupiteľstvo zároveň určuje za užívanie priestorov obce Pernek v kultúrnom dome  

a na obecnom úrade tomu, kto v týchto priestoroch bezplatne alebo za symbolický poplatok, alebo 
dobrovoľný poplatok vzdeláva obyvateľov obce Pernek napríklad vo výtvarnom umení, v hudobnom 
umení alebo v tanci, nájomné vo výške 1,00 euro (slovom: jedno euro) ročne, pokiaľ nebude zmluvou 
určené inak. 

 
Za symbolický poplatok sa považuje suma do 5,00 eur vrátane za osobu a deň. 
 

 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  91/2022 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 boli prítomní štyria poslanci 

obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 91/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 

 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 91/2022 hlasovali:   0 

 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 91/2022:   0 



Obec Pernek  
Pernek č. 48, 900 53 Pernek                                                                            

IČO:  00 305 014, www.pernek.sk, e-mail: starosta@pernek.sk  
tel. č. +421 34 778 42 46, +421 34 778 41 23 

 
 

 

 

23 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. decembra 2022.  

 

XIII. 

PREROKOVANIE  A  SCHVAĽOVANIE  NÁVRHU  NA  UZATVORENIE 
ZMLUVY  NA  ODCHYT  TÚLAVÝCH  PSOV 

 
 

Starosta:   Obec má zo zákona povinnosť mať zabezpečenú túto službu. Zmluvu sme vždy 
uzatvárali na jeden rok, tento raz by sme zmluvu uzatvorili na dobu neurčitú; v prípade ukončenia 
zmluvy je výpovedná doba 1 mesiac. 

 
Starosta číta ceny uvedené v návrhu uznesenia OZ č. 92/2022. 
 
Poslankyňa MVDr. Helena Danielová:  Tento cenník je určený na to? To ostatné ide na náklady 

obce? Čiže keď je pes z Perneka a má tu majiteľa, obec to vyfaktúruje majiteľovi? 
 
Starosta:  Áno. 
 
Poslankyňa MVDr. Helena Danielová:  Je tu iks psov, ktorí sú najdúsi, nepatria do Perneka. 

Možno ukladať pokuty občanom? 
 
Starosta:  Možno aj takto. Ja som to riešil aj tak, že som zavolal odchytovku námatkovo. 
 
Občianka:  Rómskym občanom, ktorí neplatia poplatky za popolnice, vyfaktúrujete za túlavých 

psov 200,00 eur? Z čoho to zaplatia? 
 
Občianka:  A čo keď nájdem zrazenú mačku? Mám vám zavolať?  
 
Starosta:  Zrazené mačky sa ešte neriešili. 
 
Občianka:  Ak pes behá, mám zavolať starostovi? 
 
Starosta:  Áno. 
 
Starosta:  Máme nejakú lepšiu možnosť, ako túto spoločnosť? 
 
Občianka:  To treba zistiť. 
 
Starosta:  Ja o lepšej možnosti neviem. A keď o tej možnosti nevie ani 20 starostov tu na okolí, 

tak lepšia možnosť asi neexistuje. 
 
Občianka:  Načo im obec platí paušál? 
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Starosta:  Pretože majú pohotovosť a sú povinní prísť aj o jednej v noci, keď im zavolám. 
 
Starosta:  Občianske združenie Pomoc psíkom tu má na okolí zatiaľ monopol. Všetky obce  

na okolí to riešia s týmto občianskym združením. 
 
Poslanec Andrej Višňovský:  Obec tiež môže zriadiť vlastnú karanténnu stanicu s vlastným 

zamestnancom. 
 
Starosta:  Oni2 vyhotovia záznam o odchyte. 
 
Občianka:  Od konkrétnych občanov sú tie náklady nevymáhateľné. 
 
Starosta:  99% ľudí volá mne a ja volám odchytovku. Zatiaľ ešte odchytovku nevolal ani Miro,3 

ani Danka.4 
 
Poslanec Andrej Višňovský:  Ak odchytia psa a majiteľ si ho nepreberie, čo sa ďalej deje s tým 

psom? 
 
Starosta a pani Anna Žáčková súčasne:  Ide do útulku. 
 
Starosta:  V karanténnej stanici je týždeň, potom ide do útulku. 
 
Poslanec Andrej Višňovský:  Čiže týždeň tam držia psa, my platíme 9,00 eur na deň a potom 

ide do útulku. Po umiestnení do útulku už neplatíme. 
 
Starosta: Predtým bolo Defence Pro, ale platili DPH. Obec vtedy platila viac ako  

100,00 eur/mesačne. Potom sa zmenili na občianske združenie, a tak platíme menej, t.j. cez 90,00 eur. 
 
Starosta:  Informáciu o túlavom psovi dávam najskôr na sociálnu sieť Facebook. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia: 
 
 
 
 

                                                           
2 Pozn. zapisovateľky:  Občianske združenie Pomoc psíkom 
3 Pozn. zapisovateľky:  zástupca starostu obce Pernek Ing. Miroslav Bokes 
4 Pozn. zapisovateľky:  zamestnankyňa obce Pernek pani Dana Mičeková 
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Uznesenie  OZ  č.  92/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 

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

zmluvy na odchyt túlavých psov s občianskym združením „OZ Pomoc psíkom“, IČO: 52 823 831, 
Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok. Zmluva sa uzatvára s účinnosťou od 01.01.2023 na dobu 
neurčitú. 

 
 
Prílohou tohto uznesenia je cenník služieb podľa zmluvy: 

 

Činnosť špecifikovaná v Čl. I. ods. 1 tejto zmluvy 

Finančný príspevok/kalendárny mesiac  85 € 
Poskytované služby 

Výjazd k zvieraťu /do 50 km/ 
Táto suma sa účtuje pri výjazde iba raz, nezáleží od počtu odchytených zvierat 

25 € 
 

Za každý ďalší km nad 50 km 0,16 € 

Odchyt zvieraťa 25 € 
Opatrovanie zvieraťa v odchytových kotercoch 9 € / 1 deň 
Pobyt v karanténe za 1 zviera/ platí sa jednorazovo  25 € 

Základné očkovanie za 1 zviera 9,50 € 

Očkovanie besnota za 1 zviera 2,50 € 
Čip za 1 zviera  8 € 

Prevoz zvieraťa do útulku 25 € 

Likvidácia tela odchyteného túlavého zvieraťa do 4kg zvieraťa 

Každé ďalšie 1kg zvieraťa navyše  

Výjazd 

84 € 

18 € 

60 € 

 

 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  92/2022 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 boli prítomní štyria poslanci 

obecného zastupiteľstva. 
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 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 92/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 

 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 92/2022 hlasovali:   0 

 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 92/2022:   0 

 
 

 
 

XIV. 

PREROKOVANIE  CENOVEJ  PONUKY  NA  WEBOVÚ  A MOBILNÚ  APLIKÁCIU  
EWA (e-waste analytics)  NA  ANALÝZU  VZNIKU  ODPADOV 

 

 
Starosta:  Na pracovnej porade sme sa bavili, že zatiaľ by sme nešli do tejto aplikácie. Pokúsime 

sa osloviť ľudí v obci, ktorí by spracovali dané údaje.  
 
Starosta:  Cena je viac ako 2 000,00 eur, takže zatiaľ do aplikácie nepôjdeme. 
 
Poslanec Mgr. Milan Vanga:  Aby nebola ďalšia aplikácia, ale všetko nech je v aplikácii Pernek. 
 
Starosta:  Do aplikácie Pernek dáme excel s číslami domov, kde bude prehľad vývozu odpadu. 

Keď tam nebudú mená, tak to bude OK. 
 
Starosta:  Chceli by sme nastaviť odpad podľa váhy odpadu, ale ten, kto dá 1 kg, nemôže platiť 

nulu, ale musí platiť nejaký paušálny poplatok. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 
 
Poslanec Andrej Višňovský číta návrh uznesenia: 
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UZNESENIE  OZ  č.  93/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek neschvaľuje zabezpečenie služby – webovej a mobilnej 

aplikácie EWA (e-waste analytics) na analýzu vzniku odpadov podľa cenovej ponuky zo dňa 
01.12.2022, ktorú obci Pernek predložila spoločnosť WAMA environmental solutions s.r.o., IČO: 
45 914 052, sídlo: Račianska 88B, Bratislava. 

 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  93/2022 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 boli prítomní štyria poslanci 

obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 93/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 

 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 93/2022 hlasovali:   0 

 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 93/2022:   0 

 

 
 

 
XV. 

PREROKOVANIE  A  SCHVAĽOVANIE NÁVRHU ROZPOČTU OBCE PERNEK  
NA ROK 2023 A VÝHĽADOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2024 – 2026  

 

 
Starosta:  Návrh rozpočtu takisto musí byť zverejnený na 15 dní na úradnej tabuli a webe, 

občania môžu dávať pripomienky, ale nedali pripomienky. Štát nám nevie povedať, koľko obce dostanú 
na podielových daniach. Predpokladá sa 200 % nárast cien elektriny a 80 % nárast ceny  
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plynu. V rozpočte sa plánuje s dostavbou Hasičskej zbrojnice, s budovaním chodníkov a ciest a pod.  
Zo začiatku roka nepôjdeme do kapitálových výdavkov, pokiaľ ide o nové projekty, čiže zo začiatku 
roka nebudeme investovať do nových projektov, ale budeme iba pokračovať v tom, čo je rozbehnuté. 
Niektoré obce idú do provizória.   

 
Pani Anna Žáčková:  S každým rozpočtom sa pracuje počas roka, počas roka uvidíme. 
 
Starosta:  Niektoré obce neschválili rozpočet a idú do provizória. 
 
Pani Anna Žáčková:  Ale tie obce budú musieť schváliť rozpočet v prvom štvrťroku r. 2023. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  S rozpočtom sa bude musieť pracovať, pretože v súčasnosti návrh 

rozpočtu vychádza iba z odborného odhadu.  
 
Poslankyňa MVDr. Helena Danielová:  Je to odhadový rozpočet. 
 
Pani Anna Žáčková:  Lepší je odhadový rozpočet, ako ísť do provizória. 
 
Starosta:  Áno a zo začiatku opatrne. 
 
Občianka:  Má obec zazmluvnené ceny energií? 
 
Starosta:   Plyn máme zazmluvnený do októbra 2023. Mali sme zazmluvnenú aj elektrinu  

do konca mája 2023, ale dodávateľ nám vypovedal zmluvu. Obec mala 75,00 eur za megawatthodinu. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  My sme robili súťaž na el. energiu, zmluvu sme museli uzavrieť 

s tým, kto ponúkol najnižšie ceny. U nás to bola Magna a ona vypovedala zmluvu. 
 
Starosta:  My sme robili súťaž na spotové ceny. Magna si dáva maržu 20,00 eur na každú 

megawatthodinu. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Nemôžeme brať energiu od ZSE? 
 
Starosta:  Nemôžeme, musí ísť o verejné obstarávanie. Obec neobstarávala sama. Súťažili sme 

v balíku 80 obcí. 
 
Starosta požiadal pani Annu Žáčkovú o prečítanie stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu 

rozpočtu obce Pernek na r. 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2026. 
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Pani Anna Žáčková číta Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Pernek na r. 
2023 a výhľadového rozpočtu na r. 2024 – 2026. Hlavná kontrolórka odporúča schváliť návrh rozpočtu  
na r. 2023. 

 
Starosta: Návrh rozpočtu musí byť zostavovaný ako prebytkový, u nás je prebytok: 2 206,00 eur. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia: 
 

 
UZNESENIE  OZ  č.  94/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“): 

 
A) berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pernek pani Zuzany Jánošovej  

z 08.12.2022 k návrhu rozpočtu obce Pernek na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 
2024 - 2026, ktorá odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu obce 
Pernek na rok 2023; 
 

B) schvaľuje rozpočet obce Pernek na rok 2023;  
 

C) berie na vedomie výhľadový rozpočet obce Pernek na roky 2024 - 2026. 
 

 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  94/2022 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 boli prítomní štyria poslanci 

obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 94/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 

 



Obec Pernek  
Pernek č. 48, 900 53 Pernek                                                                            

IČO:  00 305 014, www.pernek.sk, e-mail: starosta@pernek.sk  
tel. č. +421 34 778 42 46, +421 34 778 41 23 

 
 

 

 

30 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. decembra 2022.  

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 94/2022 hlasovali:   0 
 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 94/2022:   0 

 
 

Starosta:  Rozpočet bol schválený, nejdeme do rozpočtového provizória. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Keby tu bola hlavná kontrolórka, tak by som sa jej spýtal, či si za tou 

správou stojí. Správa je veľmi všeobecná a možno ju našiť na ktorúkoľvek obec na Slovensku. Hlavná 
kontrolórka mala v stanovisku spomenúť konkrétne veci. Práca hlavnej kontrolórky v tomto je 
odfláknutá, je to, ako keby to Matovič písal. Hlavná kontrolórka stiahla správu z internetu a doplnila do 
nej VZN. 

 
Poslanec Mgr. Milan Vanga:  Keď je rozpočet založený iba na odhadoch, správa hlavnej 

kontrolórky nemôže byť konkrétna. 

 
 
 

XVI. 

PREROKOVANIE  A  SCHVAĽOVANIE  NÁVRHU  PLÁNU  ZASADNUTÍ  
OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  OBCE  PERNEK  NA  ROK  2023 

 
 

Starosta:  Zasadnutia obecného zastupiteľstva (OZ) sú naplánované na pondelky. Starosta číta 
plánované termíny zasadnutí OZ. Podľa zákona má byť zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolané raz 
za 3 mesiace, my to spĺňame.5 

 
Poslankyňa MVDr. Helena Danielová:  Ako sa o zasadnutiach dozvedia občania? 
 
JUDr. Katarína Gombárová hovorí starostovi:  Ja by som odporučila dávať pozvánky  

do aplikácie „Pernek“ a ja som Ti to hovorila. 
 
Starosta:  Je to zverejňované na úradnej tabuli aj na webe. Budem to dávať aj do aplikácie. 

                                                           
5 Pozn. zapisovateľky: Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 
„Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia 
obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa 
uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 
zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. 
Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.“. 
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Starosta:  Pozvánka na toto zasadnutie obecného zastupiteľstva bola zverejnená minulý týždeň 
v piatok. 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ja som už pred 2 rokmi navrhoval vyhlasovať v miestnom 

rozhlase 2 – 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, že sa bude konať zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 

 
Anna Žáčková:  V minulosti sa to vyhlasovalo.  
 
Starosta:  Nie je problém to vyhlasovať. 
 
Pozn. zapisovateľky: Posledná veta v návrhu uznesenia OZ č. 95/2022, týkajúca sa vyhlásenia 

termínu konania zasadnutia OZ v miestnom rozhlase, bola do pripraveného návrhu uznesenia OZ  
č. 95/2022 doplnená na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 
 
Poslanec Andrej Višňovský číta návrh uznesenia: 

 

 
UZNESENIE  OZ  č.  95/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 

Pernek na rok 2023 nasledovne: 
 
20.02.2023 (Pondelok) 
24.04.2023 (Pondelok) 
26.06.2023 (Pondelok) 
04.09.2023 (Pondelok) 
30.10.2023 (Pondelok) 
11.12.2023 (Pondelok) 
so začiatkom vždy o 18:00 hod.  
 

Miestom zasadnutí obecného zastupiteľstva bude podľa potreby zasadacia miestnosť Obecného 
úradu Pernek alebo spoločenská sála Kultúrneho domu Pernek. 

 
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi, aby v deň, v ktorý zverejní pozvánku na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, zverejnil túto pozvánku  
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aj v aplikácii Pernek a aby pozvanie na zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo v tento deň vyhlásené 
aj v miestnom rozhlase. 
 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  95/2022 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 boli prítomní štyria poslanci 

obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 95/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 

 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 95/2022 hlasovali:   0 

 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 95/2022:   0 

 
 
 

XVII. 

PREROKOVANIE  ŽIADOSTI  O  DOTÁCIU  –  OBČIANSKE  ZDRUŽENIE  
PERNECKÉ  ONÉ 

 
 

Starosta:  Občianske združenie Pernecké ONÉ žiada o dotáciu vo výške 676,80 eur s DPH  
na revitalizáciu okolia minerálneho vrtu v Podbabskej doline. Spolufinancovanie občianskeho združenia 
Pernecké ONÉ by bolo 75,20 eur.6 Starosta číta konkrétne plánované kroky tohto občianskeho združenia 
zo žiadosti o dotáciu.7 

                                                           
6 Pozn. zapisovateľky: Celkové náklady na projekt revitalizácie okolia minerálneho vrtu v Podbabskej doline 
predstavujú 752,00 eur s DPH [dotácia 676,80 eur + spolufinancovanie 75,20 eur]. 

7 Pozn. zapisovateľky:  Občianske združenie Pernecké ONÉ v Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 
Pernek, doručenej obci Pernek dňa 23.11.2022, uvádza:  
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Poslanec Andrej Višňovský:  To je tá železitá voda. 
 
Občianka:  V smere na kúpalisko? 
 
Poslanec Andrej Višňovský:  Áno. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Rozbor vody bol vykonaný pred 35 rokmi. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra bude vykonávať rozbor, 

bude nápis, že voda je pitná, ale neodporúča sa ju piť vo veľkom množstve kvôli vysokému obsahu 
železa. 

 
Poslanec Andrej Višňovský:  Uvažovali ste aj o tom, že výsledkom rozboru bude, že nebude 

pitná? 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Vrt má hĺbku 650 metrov, robilo sa 5 vrtov v Malých Karpatoch. 

Rozprávala som sa so zamestnancom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a povedali, že rozbor 
je platný, iba je starý. 

 

Starosta:  Pri takej hĺbke je predpoklad, že zloženie vody sa nebude meniť. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Je to najhlbší vrt v Malých Karpatoch. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  To je dotácia na úpravu okolia vrtu? 
 
Poslanec Andrej Višňovský:  Áno, na úpravu okolia vrtu, nie na úpravu vrtu. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Bude obec zodpovedať za hygienický stav? 
 

                                                           

„Projekt Revitalizácie minerálneho vrtu sa zameria na:  

- vykonanie autorizovaného komplexného laboratórneho rozboru na pitné vody, fyzikálne a chemické 
ukazovatele a mineralizácia vzorky vytekajúcej z predmetného minerálneho vrtu (...) laboratórny rozbor 
a odber vzorky zabezpečí zodpovedný pracovník Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (...), 

- vyhotovenie a osadenie informačného panelu, ktorý bude obsahovať výsledky laboratórneho rozboru 
minerálnej vody (...) osadenie panelu zabezpečí (...) Pernecké ONÉ (...), 

- spevnenie, odvodnenie a vyrovnanie časti priestoru okolia minerálneho vrtu príslušnou frakciou 
makadamu, dovoz makadamu zabezpečí vybraná firma a úpravu priestoru makadamom zabezpečí 
svojpomocne (...) Pernecké ONÉ; súčasťou brigády bude osadenie drevených podvalov spolu 
s makadamom (...).“. 
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PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Obec nebude zodpovedať za nič. 
 
Starosta:  Obec iba poskytne dotáciu. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Myšlienka výborná, super, páči sa mi to. Určite ste 

komunikovali aj s Lesmi SR. Oni tam budú niečo robiť s tou snežnou jamou? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Neviem, či budú niečo robiť so snežnou jamou. 
 
Starosta:  V minulosti bola v snežnej jame skládka odpadu, ale dobrovoľní hasiči to vyčistili. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Z tej snežnej jamy by mohla byť útulňa, ale to by bolo ešte 

potrebné prejednať s Lesmi SR. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Tiež by sme sa Lesov SR spýtali, akým spôsobom by tú snežnú 

jamu chceli využívať. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia: 

 

 
UZNESENIE  OZ  č.  96/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 

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

dotácie vo výške 676,80 eur (slovom: šesťstosedemdesiatšesť eur a osemdesiat eurocentov) 
občianskemu združeniu Pernecké ONÉ, IČO: 53 695 755, sídlo: 900 53 Pernek č. 390 (nové sídlo:  
900 53 Pernek č. 65),  na základe žiadosti tohto občianskeho združenia, doručenej obci Pernek dňa 
23.11.2022. Dotácia bude použitá na účel: „Revitalizácia priestoru okolia minerálneho vrtu, 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území obce Pernek, ktorý je súčasťou projektu Náučný 
cykloturistický chodník Pernek - Pezinok“. Minerálny vrt sa nachádza v Podbabskej doline na parcele 
KN-C č. 6153/1 v katastrálnom území Pernek, pri asfaltovej lesnej ceste. 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu zástupcov občianskeho združenia Pernecké 

ONÉ, že laboratórny rozbor vody nebude potrebné vykonávať periodicky. V prípade potreby 
opakovaného rozboru vody nebude náklady naň znášať obec Pernek. 
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HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  96/2022 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  7 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 boli prítomní štyria poslanci 

obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 96/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 

 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 96/2022 hlasovali:   0 

 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 96/2022:   0 

 
 
 
Zástupcovia občianskeho združenia Pernecké ONÉ Mgr. Zuzana Pallová a PhDr. JUDr. Lukáš 

Chadalík poďakovali za schválenie poskytnutia dotácie. 
 
Mgr. Zuzana Pallová sa pýta, kedy bude zmluva o dotácii, lebo máme posledných 5 pracovných 

dní. Ale môžeme aj po novom roku, ako vám to bude vyhovovať. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie je vo VZN,8 čiže sa iba 

upraví. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Tento rok sa spraví rozbor a navezie sa tam makadam. 
 
 
 
 

 

 

                                                           
8 Pozn. zapisovateľky:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
obce Pernek 
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XVIII. 

PREROKOVANIE ŽIADOSTI O  STANOVISKO VO VECI OSADENIA NABÍJACEJ 
STANICE NA ELEKTRICKÉ BICYKLE NA POZEMKU VO VLASTNÍCTVE OBCE 
PERNEK  –  OBČIANSKE  ZDRUŽENIE  PERNECKÉ  ONÉ 

 

 
Starosta:  Na porade sme sa dohodli, že budeme hľadať inú alternatívu, iné miesto na umiestnenie 

nabíjacej stanice.9 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Bolo to vytipované, lebo sú tu dve cyklotrasy, väčšinou je to  

pri pohostinstvách. Ja by som navrhoval pri obecnom úrade alebo pri hasičskej zbrojnici. 
 
Starosta:  Tieto možnosti sme zvažovali. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ja som za hasičskú zbrojnicu. 
 
Starosta:  Je tam termín. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Na BSK treba oznámiť. 
 
Poslanec Mgr. Milan Vanga:  Je tam projektová dokumentácia? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Je tam technický list, je to malá krabička o hmotnosti 4 kg, hradí 

to Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Jedno nabitie elektrobicykla stojí 0,10 eur a elektrinu by platila 
obec. 

 
Poslanec Andrej Višňovský:  Krčmárka nie je vlastníkom krčmy.10 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Nebavme sa o krčme. 
 
Poslankyňa MVDr. Helena Danielová:  V obci je viac podnikateľov. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Oslovili sme Mlyn, Marek povedal, že nemajú záujem. Potom sme 

oslovili krčmárku „U Zajíčka“ a tá hneď súhlasila. 
 

                                                           
9 Pozn. zapisovateľky: Občianske združenie Pernecké ONÉ navrhlo umiestniť nabíjaciu stanicu na elektrické 
bicykle na pozemku obce Pernek pred pohostinstvom „U Zajíčka“ oproti Obecnému úradu Pernek. 

10 Pozn. zapisovateľky: Pohostinstvo „U Zajíčka“. 
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PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Obec bude znášať náklady na el. energiu. Za škodu alebo 
odcudzenie nabíjačky zodpovedá Bratislavský samosprávny kraj. 

 
Ing. Vladimír Kesegh:  Kto je vlastníkom a prevádzkovateľom zariadenia? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Bratislavský samosprávny kraj. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Ak by to malo byť napájané z verejného osvetlenia, treba úpravu 

rozvádzača, revíziu. Ak je to o tom, že obec iba povie: „Tu to môžete mať a zabezpečte si elektrinu.“... 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Obec iba znáša cenu energie. 
 
Občianka:  Prečo by Pernek mal znášať cenu energie? 
 
Starosta:  Budeme hľadať najvhodnejšie riešenie pre obec aj cyklistov, ktorí prechádzajú našou 

obcou a na to máme 2 mesiace.11  
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Aj niektorí Pernečania majú elektrobicykle. 
 
Starosta:  Áno, ale oni si ich nabijú doma. 
 
Starosta:  Na Babe je nabíjačka, neviem, či je od BSK. 
 
Poslanec Andrej Višňovský:  Prečo ste neoslovili Papagája? 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Lebo pri pohostinstve „U Zajíčka“ je križovatka. 
 
Starosta:  U Papagája by to bola výhoda v tom, že do toho nemusí byť zapojená obec. Papagáj 

by si umiestnenie aj elektrinu riešil vo vlastnej réžii. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Bola by potrebná tabuľka, že nabíjačka je v tomto bode – U Papagája. 
 
Poslanec Andrej Višňovský navrhuje umiestniť to v Drevenici. Je tam merač a mali by sme 

prehľad o spotrebe el. energie. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Dobre. 
 
Starosta:  V Drevenici sú aj stojany na bicykle. 
 

                                                           
11 Pozn. zapisovateľky:  Do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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Starosta:  Tak najskôr treba osloviť Papagája, potom Drevenica. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Čo sa týka spotreby el. energie, tam, kde je veľký pohyb 

cyklistov, platia obce iba 20,00 eur mesačne. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 
 
Poslanec Andrej Višňovský číta návrh uznesenia: 

 
UZNESENIE  OZ  č.  97/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) odkladá na svoje 

najbližšie zasadnutie žiadosť občianskeho združenia Pernecké ONÉ, IČO: 53 695 755, sídlo: 900 53 
Pernek č. 390 (nové sídlo: 900 53 Pernek č. 65) o vydanie písomného súhlasného stanoviska obce Pernek 
tomuto občianskemu združeniu na osadenie nabíjacej stanice na elektrické bicykle na časti pozemku  
vo vlastníctve obce Pernek – parcele E-KN, parc. č. 300 v katastrálnom území Pernek, druh pozemku: 
ostatná plocha, zapísanej Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 509. 

 
Obecné zastupiteľstvo odporúča hľadať iný vhodný pozemok v obci Pernek, na ktorom by mohla 

byť nabíjacia stanica na elektrické bicykle osadená. 
 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  97/2022 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 boli prítomní štyria poslanci 

obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 97/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 97/2022 hlasovali:   0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 97/2022:   0 
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XIX. 

PREROKOVANIE  ŽIADOSTI  O  STANOVISKO  K  PROJEKTU  –   
„ZELENÉ OÁZY  2023“  NADÁCIE  EKOPOLIS  –   

OBČIANSKE  ZDRUŽENIE  PERNECKÉ  ONÉ 
 
 

Starosta:   K tomuto ešte budeme musieť mať viac informácií, ako bolo v žiadosti. Zo žiadosti 
nie je zrejmé, o ktorú časť obce sa jedná, takže to by sme si objasnili. 

 
Mgr. Zuzana Pallová:  Oproti Základnej škole, ako sú tie pásy, by sa mohli vymeniť za niečo 

iné, ale tých miest je veľa. Je na vás, či by ste nás podporili, aby sme mohli napísať projekt, v rámci 
ktorého by sme sa uchádzali o dotáciu vo výške 5 000,00 eur. Rozprávala som sa s odborníkom, v našich 
podmienkach sú vhodné malé a stĺpovité stromy. 

 
Starosta:  Myslíte si, že suma 5 000,00 eur by pokryla na výsadbu celého priestoru od školy  

až po... 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  My si myslíme, že áno. 
 
Starosta:  Ja si myslím, že ten priestor by sa mal zrevitalizovať komplexne – nielen vysadiť nové 

stromy, ale urobiť aj terénne úpravy, vymeniť zeminu, vysadiť trávu. Na taký veľký priestor je 5 000,00 
eur žalostne málo. 

 
Starosta prerušil OZ na 5 minút, zasadnutie obecného zastupiteľstva pokračuje 21:02 hod. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo prerušené z dôvodu, že občianky Irena Halinárová a Jana 
Michalových narušovali priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva a nerešpektovali skutočnosť 
ustanovenú v § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, že zasadnutie obecného zastupiteľstva vedie starosta. 

 
Starosta upozornil Irenu Halinárovú, že ona bude hovoriť, keď jej on ako starosta udelí slovo. 

Starosta zároveň upozornil Irenu Halinárovú, že sa nebudeme baviť ako v krčme, nikto nebude po nikom 
kričať a opätovne jej povedal, že ona bude hovoriť, keď jej on ako starosta udelí slovo. 

 
Jana Michalových:  Môžem hovoriť? 
 
Starosta:  Ja budem hovoriť. 
 
Starosta:  Ja si myslím, že tých 5 000,00 eur je dosť málo, ten priestor je dosť veľký. Môžeme 

sa baviť aj o inom priestore. 
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Mgr. Zuzana Pallová:  Môžeme sa baviť aj o inom priestore obce, napr. pred Motelom  
pri trafostanici. 

 
Starosta:  Podstatné je, aby sme vedeli, čo chceme robiť, ďalej, aby to bolo zvládnuté, aby na to 

nebola negatívna reakcia. Poďme robiť priestranstvo o veľkosti adekvátnej dotácii. 
 
Starosta upozorňuje Irenu Halinárovú, aby nevstupovala do reči Mgr. Zuzane Pallovej. 
 
Starosta:  Ďalšia vec, ktorej by som sa chcel vyhnúť, je, aby sme nezistili, že obec to napokon 

bude musieť dofinancovávať. 
 

Mgr. Zuzana Pallová:  Alternatívy, kde by tá alej mohla byť? Pri základnej škole, stred obce, 
smer na Malacky, Drevenica, pred Motelom pri trafostanici, alebo od bytovky po rodinný dom poslanca  
Mgr. Milana Vangu. 

 
Poslanec Mgr. Milan Vanga a starosta zhodne: Od bytovky smerom k rodinnému domu 

poslanca Mgr. Milana Vangu sú rozvody. 
 
Starosta:  Bude potrebné vytipovať priestor, bude potrebná diskusia s občanmi, na sociálnych 

sieťach. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  My hráme o čas. 
 
Starosta:  Šiť niečo horúcou ihlou nie je dobré riešenie. Ideálne je mať ten projekt pripravený. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Dnes som volala s odborníčkou na záhradnú architektúru, odporučila 

stĺpovité stromy, aby nezasahovali do elektrického vedenia. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Brat mi hovoril, že starosta mu povedal, že starosta sa chce uchádzať 

o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) vo výške 12 000,00 eur na toto. 
 
Starosta:  Áno, ale dozvedel som sa, že teraz BSK dotačnú schému nebude otvárať. 
 
Starosta:  5 000,00 eur je málo. 
 
Starosta:  Poďme sa baviť, či to chceme robiť komplexne, napr. s výmenou zeminy, alebo či to 

chceme robiť polovičate. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Polovičate je trochu urážlivé. 
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Mgr. Zuzana Pallová:  Nemôžeme sa zamerať na stromy jedného druhu, viem, že Ty Martin si 
zástancom jarabiny. 

 
Starosta:  Ja som zástanca líp. 
 
Poslanec Mgr. Milan Vanga:  Jedine spoločnými silami môžeme skrášliť daný priestor. Občania 

by sa mali k tomu vyjadriť. Neviem, či máte domyslené, čo keď ten projekt neuspeje. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Tak neuspeje a nebudem musieť cez Vianoce sedieť nad PC. 
 
Poslanec Mgr. Milan Vanga:  Hovorí, že by mal existovať komplexný rozpočet na daný projekt. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Obec by mala mať zásobník projektov v šuplíku a keď sa otvorí výzva, 

tak by povedala, že ide sa do toho. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Ja chcem vedieť, či mi obec dá súhlasné stanovisko, aby som vedela, či 

mám pripraviť projekt. 
 
Poslanec Andrej Višňovský:  Na toto nepotrebujete súhlas obce. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  My do projektu potrebujeme priložiť súhlas obce. 
 
Starosta:  S týmto nikto nemôže mať problém nesúhlasiť, ale... 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Nebudem do žiadosti písať všetky pozemky obce, kde by to mohlo byť, 

ale keď nie je záujem, nič sa nedeje. 
 
Starosta:  Ale záujem je, ale musíme nájsť najvhodnejšie riešenie. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Dokedy to stanovisko potrebujete? 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Do 16. januára 2023. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Súhlasné stanovisko nie je problém, ale... 
 
Starosta:  Môže sa stať, že obec získa iba 1 000,00 eur. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Áno, ale aj to je prínos pre obec. 
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Starosta:  Tak adekvátne tomu by sme mohli vybrať priestor. Tak skúsme vybrať priestor, kde 
by tie stromy mohli byť prínosom, napr. aby nezasahovali do chodníka. Aby sme nerobili niečo, preto, 
že to robíme. 

 
Poslankyňa MVDr. Helena Danielová:  V Drevenici by neboli pekné stromy? 
 
Starosta:  Tam je vedenie. 
 
Irena Halinárová:  Pri Vinohrádkoch môžeme dať dreviny, alebo k rómskym občanom môžeme 

dať dreviny. 
 
Niekto:  Tak sa za 1 000,00 eur kúpia 4 stromy. 
 
Starosta:  Vinohrádky? Ktorá lokalita? 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Lom. 
 
Poslankyňa MVDr. Helena Danielová hovorí Irene Halinárovej, že je potrebné komunikovať 

navzájom slušne a v priateľskom duchu. 
 
Starosta upozorňuje Irenu Halinárovú, aby niekoho neprerušovala, keď daný človek hovorí. 
 
Starosta zároveň upozornil Irenu Halinárovú, že musíme rešpektovať schválený program 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
JUDr. Katarína Gombárová upozornila Irenu Halinárovú, že obec má všeobecne záväzné 

nariadenie o Rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva,12 ktoré má na území obce silu zákona 
a ktoré určuje, že zasadnutie obecného zastupiteľstva zvoláva a vedie starosta, starosta udeľuje slovo 
najskôr poslancom, potom členom komisií a až následne „radovým“ občanom. Túto skutočnosť  
ste povinná rešpektovať, a nie narušovať priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva, ako to robíte už 
od začiatku tohto zasadnutia. 

 
Poslanec Andrej Višňovský:  Zástupcovia občianskeho združenia Pernecké ONÉ sa nás teraz 

nás pýtajú, či môžu začať robiť. 
 
Starosta:  Buď chceme veci robiť rýchlo, alebo dôsledne. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Bude postačovať odkomunikovať to na Pernečanoch? 

                                                           
12 Pozn. zapisovateľky:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva obce Pernek 
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Starosta:  Áno. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Môžeme do starého lomu zakomponovať aj prístrešok? 
 
Starosta:  Áno, môžete.  
 
Starosta udelil slovo Irene Halinárovej. 
 
Irena Halinárová:  Kto má upravovať tie úžasné záhonky? Keďže je to obecný pozemok, 

predpokladala som že obec. Občianske združenie Pernecké ONÉ sa k tomu nehlási. Takže kto to 
vymyslel? 

 
Starosta:  S projektom prišla Mgr. Zuzana Pallová v prvej etape. V druhej etape to dokončila 

obec, aby to nebolo rozrobené; keďže už bola prvá etapa, musela byť aj druhá etapa. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  To nie je pravda. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Pýtala som sa, či ma budeš potrebovať pri druhej etape. A Ty starosta si 

mi povedal, že v druhej etape ma nepotrebuješ. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Hanka Zošťáková povedala, že ten záhon stačí 2 – 3x do roka vyplieť. 
 
Starosta:  Ja som to chcel dokončiť iba preto, že to bolo začaté. Poskytnuté peniaze z dotácie 

nepostačovali na projekt. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Otázka bola, kto sa o to bude starať a polievať, a nie, kto to urobil. 
 
Irena Halinárová:  A kopať, obstrihávať a plieť. 
 
Starosta:  2x do roka to má plieť firma, ktorá to realizovala, a to aj urobila. 
 
Starosta:  Je pravda, že v prvom roku tam bola burina, ale tie rastlinky sa rozrastú a vytlačia tú 

burinu. Za dva roky tie rastlinky prerastú tú burinu – a to hovorím ako lajk. 
 
Irena Halinárová: Bolo by to potrebné vyplievať 4x do roka. Prečo to nebolo s nami 

odkomunikované? 
 
Poslankyňa MVDr. Helena Danielová:   Máte radšej trávniky? 
 
Irena Halinárová:  Áno. Mne sa tie záhonky nepáčia, nepáčia sa občanom tam žijúcim. Starosta, 

si hovoril, že ak by to obec nezrealizovala, musela by vrátiť dotáciu. 
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Starosta:  Áno. 
 
Irena Halinárová:  Toto, keď robí nejaký záhradný dizajnér, tak nech vráti diplom. Ja sa o to 

starať nebudem, ja neviem, čo z toho je kvet a čo z toho je burina. 
 
Mgr. Zuzana Pallová hovorí Irene Halinárovej:  Mne sa to tiež nepáči, tiež by som tam doplnila 

iné kvety.  
 
Starosta:  V projekte aj v rozpočte bolo, že tam bude štrk. Textília nebola v návrhu. 
 
Irena Halinárová:  A to je chyba, pretože keď sa tam dá štrk, tak to bude prerastať ten štrk.  
 
Starosta:  Ten, kto to navrhol, povedal, že textília tam nie je potrebná. 
 
Irena Halinárová:  Je to živá katastrofa, na to sme vyvalili kopec peňazí, ja to mám chuť vytrhať, 

špatí mi to pred domom. Chcela by som tam nasadiť trávu. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes chce, aby sa pokračovalo v schválenom programe zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. Poslanec Ing. Miroslav Bokes hovorí, že by sa chcel spýtať starostu, či s tým 
vieme niečo spraviť, aby sa tam občania cítili lepšie. A tiež, aby zasa nedošlo k tomu, že iní občania 
povedia, že im sa tie záhonky páčia. Tiež je potrebné prihliadať na to, aby obec nemusela vracať peniaze. 

 
Starosta:  Rastlinky rastú, to je ich prirodzená vlastnosť. To, čo tam rastie, nemôžme prezentovať 

tak, že to je definitíva. Sme dohodnutí, že tá, čo to vysádzala, bude častejšie... 
 
JUDr. Katarína Gombárová sa pýta starostu:  Nemohol by to posúdiť nejaký iný záhradný 

architekt? Nie osoba, ktorá to robila. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  S myšlienkou sadbovej úpravy prišla Mgr. Zuzka Pallová. Je to 

však projekt obce, keďže obec podala žiadosť, ktorá bola úspešná. Realizátor bol vybratý preto, že 
povedal, že sa bude o to 2 roky bezplatne starať. Či to bolo zmluvne dohodnuté, to neviem.  

 
Starosta:  Ja viem, že to je projekt obce.  
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Je zbytočné hádať sa o tom, kto s tým prišiel a koho je to projekt, 

pretože ten, kto s tým prišiel, chcel, aby to bolo pekné.  
 
Poslanec Mgr. Milan Vanga sa pýta Ireny Halinárovej:  Viete si predstaviť, že by sa to prerobilo 

alebo chcete trávnik? 
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Irena Halinárová:  Trávnik, lebo trávnik som prebehla kosačkou. Ja sa o záhon nebudem starať. 
Tá prvá etapa je tam druhý rok a je to tam strašné. Martin, to sú škaredé kvety. Ako Anička Záčková 
hovorí, to je tmavá džungľa. 

 
Druhá občianka Jana Michalových:  Plánujete spraviť jednu aj druhú stranu? 
 
Starosta:  Nie. 
 
Jana Michalových:  Je to neodborná práca. Mne dôjde návšteva a pýta sa ma, či si to neviem 

spraviť. Ja sa nevládzem o to starať. 
 
Starosta:  To nikto nechce, aby ste sa o to starali. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Dajme tomu ešte jeden rok, aby sme videli, či sa to bude 

rozrastať. 
 
Poslankyňa MVDr. Helena Danielová:  Budeme to riešiť, vieme, že je to pre vás veľmi dôležité. 
 
Irena Halinárová:  Som rodený Pernečan, Edita Jánošová, Bakošovci... A to Vy ste sa nás 

nemohli spýtať, že toto sa plánuje? 
 
Starosta:  Ono by to dopadlo, že jedna polovica ľudí by povedala áno, druhá nie a dotácia by šla 

do koša. Ja viem, čo všetko tam bolo, aká zemina, akú zeminu odtiaľ odvážali. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  My sme to tam dali preto, že to bol obecný pozemok.  

Tá prezentácia vtedy, ako by to vyzeralo, bola pekná a som si istý, že aj vám by sa to páčilo. Ale dajme 
tomu ešte rok. 

 
Ing. Vladimír Kesegh:  Tá zmluva s tým záhradníkom ešte trvá? Treba to reklamovať, že realita 

nezodpovedá vizualizácii. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  To bola jednorazová objednávka a sľúbil, že sa bude o to starať, 

teraz neviem, či 2 roky alebo 2x za rok. 
 
Starosta:  Skúsme to uzavrieť tak, že obec bude robiť všetko preto, aby sa vám to páčilo. 
 
Irena Halinárová:  Ja by som pozvala poslancov, aby to prišli vyplieť. 
 
Starosta:  Ja tiež nie som spokojný s tým, ako tie záhony vyzerajú. 
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Irena Halinárová a Jana Michalových odišli zo zasadnutia obecného zastupiteľstva o 22:14 hod., 
povedali, že boli nahnevané kvôli záhonkom a popriali pekné sviatky. 
 

Ing. Vladimír Kesegh:  Obec to nebude spolufinancovať? 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  Nie. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík poskytol zapisovateľke list „Ekopolis“, kde sa uvádza: „Prílohy 

úplnej žiadosti: Vyhlásenie miestnej samosprávy o podpore projektu a spolupráci (uveďte konkrétne 
príklady spolupráce, konkrétne aktivity podpory).“ 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 
 
 

UZNESENIE  OZ  č.  98/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek 
 
A) berie na vedomie žiadosť občianskeho združenia Pernecké ONÉ, IČO: 53 695 755, sídlo: 

900 53 Pernek č. 390 (nové sídlo: 900 53 Pernek č. 65), doručenú obci Pernek dňa 
02.12.2022, o vydanie písomného súhlasného stanoviska obce Pernek k projektu: „Zelené 
oázy 2023“ Nadácie EKOPOLIS;  
 

B) zaujíma k danej veci toto stanovisko:  Obec Pernek podporuje predmetný projekt 
a spoluprácu poskytnutím obecnej techniky a zariadení. Predmetom podpory obce 
Pernek je ďalej umožnenie občianskemu združeniu Pernecké ONÉ realizovať projekt  
na pozemku vo vlastníctve obce určenom starostom obce Pernek. Podpora projektu  
zo strany obce Pernek nezahŕňa spolufinancovanie projektu. 
 

 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  98/2022 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 boli prítomní štyria poslanci 

obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 98/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
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 MVDr. Helena Danielová 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 

 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 98/2022 hlasovali:   0 

 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 98/2022:   0 

 
 
 

XX. 

RÔZNE 

  

Vyhotovovanie záznamov zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 
Starosta:  Návrh na vyhotovovanie audiovizuálnych záznamov zo zasadnutí obecného 

zastupiteľstva... Na tom sme sa zhodli, že obec to bude robiť. Nebude to on-line, ale vždy po zasadnutí 
sa záznam zverejní. Náklad je do 200,00 eur. 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

 
Poslanec Andrej Višňovský číta návrh uznesenia: 

 

UZNESENIE  OZ  č.  99/2022 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek odporúča starostovi obce Pernek Ing. Martinovi Ledníkovi 
zabezpečiť vypracovanie novely všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2021 Rokovací 
poriadok Obecného zastupiteľstva obce Pernek, v ktorom bude upravená povinnosť obce Pernek 
vyhotovovať audiovizuálny záznam zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek. Obecné 
zastupiteľstvo obce Pernek zároveň odporúča starostovi obce Pernek Ing. Martinovi Ledníkovi 
zaobstarať technické prostriedky a personálne zabezpečenie na zhotovovanie takéhoto záznamu. 

 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  99/2022 
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Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 boli prítomní štyria poslanci 

obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 99/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 

 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 99/2022 hlasovali:   0 

 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 99/2022:   0 

 
 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku obce v lokalite Bariny 
 

Starosta:  Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Pernek podali pán Tibor Šághy 
a pani Eva Šághyová na základe výzvy obce Pernek. Je to pozemok na Barinách. Týka sa to 
vysporiadania cesty v lokalite Bariny. Týmto uznesením iba posunieme žiadosť na ďalšie konanie. 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes číta návrh uznesenia: 
 

 
UZNESENIE  OZ  č.  100/2022 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) prijíma na ďalšie 
konanie žiadosť o odkúpenie časti parcely KN-E č. 7/6 v obci Pernek, katastrálnom území Pernek (ďalej 
len „k. ú. Pernek“), o výmere cca 150 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, zapísanej Okresným 
úradom Malacky, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 509. Žiadosť o odkúpenie predmetnej 
parcely podali: pán Tibor Šághy a pani Eva Šághyová, rod. Boťánková, bytom v Bratislave, ktorí majú 
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záujem užívať predmetný pozemok ako záhradu prináležiacu k ich rodinnému domu postavenému  
na parcele KN-C č. 7/4 k. ú. Pernek. 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že podľa § 21 ods. 3 písm. a) a b) všeobecne 

záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 
Pernek: „Ak obecné zastupiteľstvo uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
prijme žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce na ďalšie konanie, žiadateľ je povinný na svoje 
náklady zabezpečiť a predložiť obci Pernek  
a) originál geometrického plánu, ktorého predmetom bude nehnuteľnosť, o ktorej odkúpenie žiada, a  
b) originál znaleckého posudku na určenie hodnoty nehnuteľného majetku obce, o odkúpenie ktorého 

žiada; znalecký posudok nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom starší ako 
šesť mesiacov.“. 

 
Prílohou tohto uznesenia je printscreen predmetnej parcely z aplikácie Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky „ZBGIS“. 
 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  100/2022 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 15.12.2022 boli prítomní štyria poslanci 

obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 100/2022 hlasovali:   4 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 

 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 100/2022 hlasovali:   0 

 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 100/2022:   0 
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Starosta pozýva v sobotu na vianočný punč. Všetci ste pozvaní.  
 
Poslanec Mgr. Milan Vanga:  Každý nech si donesie svoj hrnček z domu. Kto si zabudne, 

bude mať papierový. 
 

Starosta:  Ešte niekto do Rôzneho? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Posýpa sa soľou? 
 
Starosta:  Málo. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Posypané je to iba po Kultúrny dom, ďalej nie a my sa kĺžeme. 

 
 

XXI. 

VYSTÚPENIE  OBČANOV  S  NÁVRHMI  A  PODNETMI 
 

Pozn. zapisovateľky:  Nikto nevystúpil. 
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XXII. 

UKONČENIE  ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

Starosta obce Pernek Ing. Martin Ledník ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva  
dňa 15. decembra 2022 o 22:40 hod. 

 
 
 
 
 
 
V Perneku dňa 15. decembra 2022 
 

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

                MVDr. Helena Danielová                                                          Mgr. Milan Vanga 
                     overovateľ zápisnice                                                               overovateľ zápisnice 

 
 
 
 
 
 

............................................................. 
                    Ing. Martin Ledník 
                       starosta obce Pernek 
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Pozn. zapisovateľky: 
 
Zapisovateľka JUDr. Katarína Gombárová prikladá k Zápisnici zo zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. decembra 2022, printscreen dokumentu 
označeného ako: „Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Pernek na rok 2023 
a viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2026“. 
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