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Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na základe § 6 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva toto 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek 

č.  1 / 2023, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek  

č. 4 / 2021 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

 

 

Čl. I 

Vypustenie pôvodného znenia ustanovenia § 63 z VZN č. 4/2021 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek (ďalej aj „VZN č. 4/2021“), sa mení takto: 

 

Zo všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek sa vypúšťa doterajšie ustanovenie § 63, ktoré znie: 

 

 

„§ 63 

Vyhotovovanie zvukových a zvukovo – obrazových záznamov  

z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

(1) Každý má právo vyhotoviť si a zverejniť zvukový alebo zvukovo – obrazový záznam z verejného 

zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

(2) Právo vyhotoviť a zverejniť zvukový alebo zvukovo – obrazový záznam z verejného zasadnutia 

obecného zastupiteľstva má aj obec Pernek. Ak obec vyhotoví zvukový alebo zvukovo – obrazový 

záznam z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, tento záznam zverejní na svojom 

webovom sídle najneskôr do 10 dní odo dňa uskutočnenia zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 
1 § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov upravuje právomoc obce 

vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy: „Obec môže vo veciach územnej 

samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 

zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky 

a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.“. 
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(3) Na vyhotovenie zvukového alebo zvukovo – obrazového záznamu z verejného zasadnutia 

obecného zastupiteľstva nie je potrebné udelenie súhlasu poslancov obecného zastupiteľstva, 

starostu obce, hlavného kontrolóra, ani iných dotknutých osôb.“. 

 

 

 

Čl. II 

Doplnenie nového znenia ustanovenia § 63 a nového ustanovenia § 63a 

 do VZN č. 4/2021 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek, sa dopĺňa takto: 

 

Do všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek sa vkladá nové znenie ustanovenia § 63 a úplne nové ustanovenie § 63a, ktoré znejú: 

 

 

„§ 63 

Vyhotovovanie zvukových a zvukovo – obrazových záznamov  

zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

(1) Každá fyzická osoba a každá právnická osoba má právo vyhotoviť si a zverejniť  

zvukovo – obrazový alebo zvukový záznam z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

Na vyhotovenie zvukovo – obrazového alebo zvukového záznamu z verejného zasadnutia 

obecného zastupiteľstva nie je potrebné udelenie súhlasu poslancov obecného zastupiteľstva, 

starostu obce, hlavného kontrolóra, ani iných dotknutých osôb. 

 

(2) Obec Pernek je povinná vyhotovovať z každého verejného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zvukovo-obrazový alebo zvukový záznam. Obec Pernek vhodným spôsobom, 

najmä verejne dostupným písomným upozornením, upovedomí fyzické osoby a právnické osoby, 

že zasadnutie obecného zastupiteľstva zaznamenáva na zvukovo – obrazový alebo zvukový 

záznam.  

 

(3) Zvukovo-obrazový alebo zvukový záznam z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obec 

Pernek zverejní na svojom webovom sídle2 do 10 dní odo dňa uskutočnenia verejného zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

 

(4) Z verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva obec Pernek prednostne vyhotovuje  

zvukovo – obrazové záznamy. Zvukový záznam obec Pernek vyhotoví v prípade, ak nemôže 

vyhotoviť zvukovo – obrazový záznam. 

 

(5) Ak sa z dôvodu ustanoveného zákonom uskutoční neverejné zasadnutie obecného zastupiteľstva,3  

obec Pernek môže vyhotoviť zvukovo – obrazový alebo zvukový záznam aj z neverejného 

 
2 www.pernek.sk 

3 Podľa § 12 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o obecnom zriadení“): „Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási 
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zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zvukovo – obrazový alebo zvukový záznam z neverejného 

zasadnutia obecného zastupiteľstva obec Pernek nezverejňuje, ani nesprístupňuje podľa 

osobitného predpisu.4 Každý, kto bol na neverejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

oboznámený so skutočnosťami chránenými podľa osobitných predpisov, je povinný zachovávať 

o nich mlčanlivosť. 

 

(6) Ak z dôvodu ustanoveného zákonom3 bola neverejná iba časť zasadnutia obecného  

zastupiteľstva, obec Pernek je povinná vyhotoviť z verejnej časti zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zvukovo – obrazový alebo zvukový záznam a tento zvukovo – obrazový alebo 

zvukový záznam z verejnej časti zasadnutia obecného zastupiteľstva je obec Pernek povinná 

zverejniť na svojom webovom sídle do 10 dní odo dňa uskutočnenia zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

 

(7) Zvukovo – obrazový alebo zvukový záznam, vyhotovený obcou Pernek z verejného, ako aj 

z neverejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, môže byť použitý ako podklad  

pre vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ak ide o neverejné zasadnutie 

obecného zastupiteľstva z dôvodu ustanoveného zákonom,3 obec Pernek zabezpečí ochranu 

informácií chránených osobitnými predpismi aj pri vyhotovovaní zápisnice. 

 

(8) Ak z objektívnych technických príčin obec Pernek nemôže zabezpečiť vyhotovenie  

zvukovo-obrazového, ani zvukového záznamu z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

obec Pernek takýto záznam nevyhotoví. V takomto prípade obec Pernek zabezpečí odstránenie 

technických závad tak, aby najbližšie verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo 

zaznamenané na zvukovo – obrazový alebo zvukový záznam. 

 

(9) Zvukovo – obrazové a zvukové záznamy z verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva obec 

Pernek uchováva a zverejňuje po neobmedzený čas. 

 

(10) Zvukovo – obrazové a zvukové záznamy z neverejných zasadnutí obecného zastupiteľstva obec 

Pernek uchováva po neobmedzený čas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných 

zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva 

a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, 

členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec, 

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, 

nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.“. 

V zmysle zákona o obecnom zriadení, informáciámi chránenými podľa osobitných predpisov sú napr. obchodné 

tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje a pod. 

4 Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
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§ 63a 

Oprávnený zásah do zvukových a zvukovo – obrazových záznamov  

vyhotovených obcou Pernek z verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

(1) Obec Pernek môže z vlastného podnetu zabezpečiť výmaz alebo vystrihnutie vulgárnych 

vyjadrení a vizuálnych vulgárnych prejavov občanov zo zverejňovaného zvukovo – obrazového 

alebo zvukového záznamu, vyhotoveného z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

V takom prípade budú z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva existovať dva zvukovo – 

obrazové alebo zvukové záznamy, a to originál, ktorý obec Pernek uloží vo svojej databáze  

na neobmedzený čas a sprístupní iba orgánom verejnej moci;5 a kópia, upravená v rozsahu tohto 

všeobecne záväzného nariadenia, ktorú obec Pernek zverejní na svojom webovom sídle  

na neobmedzený čas. 

 

(2) Na základe žiadosti zákonného zástupcu, poručníka alebo opatrovníka maloletej osoby6 alebo  

na základe žiadosti opatrovníka fyzickej osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola 

obmedzená rozhodnutím súdu7, je obec Pernek povinná zabezpečiť anonymizovanie tváre a hlasu 

maloletej osoby a osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,  

vo zvukovo – obrazovom alebo zvukovom zázname zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Žiadosť zákonného zástupcu alebo opatrovníka podľa predchádzajúcej vety nemusí byť 

písomná.“. 

 

 

 

Čl. III 

Účinnosť 

 

 

(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 4/2023 zo dňa 

20.02.2023. 

 

(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 27.02.2023. 

 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Pernek. 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Martin Ledník 

                                                                                                 starosta obce Pernek 

 
5 Napr. polícia, prokuratúra, súd, orgány štátnej správy. 

6 § 31, § 56 a nasl., § 60 a nasl. zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

7 § 231 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov 
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Toto schválené všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek 4/2021 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce 

Pernek (ďalej len „VZN č. 1/2023“) bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 27.02.2023  

pod číslom expedovanej pošty: 211/23. V rovnaký deň bolo zverejnené aj na webovom sídle obce 

Pernek www.pernek.sk. 

 

Toto schválené VZN č. 1/2023 bolo zvesené z úradnej tabule obce Pernek dňa ........................ 

pod číslom doručenej pošty: ............................... . 

http://www.pernek.sk/

