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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023 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 VZN obce Pernek č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva 
obce Pernek 

 
4. Prerokovanie podnetov od občanov k Zmenám a doplnkom č. 3 Územného plánu obce Pernek  

 
5. Prerokovanie a schvaľovanie vyčlenenia finančných prostriedkov z rozpočtu obce Pernek  

na vypracovanie „Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Pernek“ a na obstaranie 
územnoplánovacej dokumentácie  

 
6. Prerokovanie a schvaľovanie predĺženia platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Pernek na roky 2015 - 2022  
 

7. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu termínov zápisu detí do materskej školy a do 1. ročníka 
základnej školy  

 
8. Prerokovanie a schvaľovanie návrhov na úsporu energií 

 
9. Prerokovanie a schvaľovanie odkúpenia pozemku – parcely E-KN, č. 1495 v katastrálnom území 

Pernek (ďalej len „k. ú. Pernek“), o výmere 770 m² do vlastníctva obce Pernek 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

10. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku 
– parcely E-KN, č. 209 a časti parcely C-KN, č. 210 v katastrálnom území Pernek (ďalej len „k. ú. 
Pernek“), spolu o výmere 543 m² 

 
11. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku – časti parcely E-KN, č. 248 k. ú. Pernek o výmere  

78 m² 
 

12. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku – časti parcely E-KN, č. 351/1 k. ú. Pernek o výmere 
cca 50 m² 

 
13. Rôzne (informácia vo veci osadenia nabíjacej stanice na elektrické bicykle, informácia 

o pripravovaných podujatiach, informácia o aktuálnej výzve na rozšírenie kapacity materských  
škôl, ...) 

 
14. Vystúpenie občanov s návrhmi a podnetmi 

 
15. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

 
II. 

PRÍTOMNÍ  ČLENOVIA  ORGÁNOV  OBCE  PERNEK 

 

 
PRÍTOMNÍ:    
 

• starosta obce Pernek Ing. Martin Ledník 
 

• poslanci Obecného zastupiteľstva obce Pernek: 
1. Mgr. Marian Beliansky 
2. Ing. Miroslav Bokes 
3. MVDr. Helena Danielová 
4. Ing. Vratko Piruš 
5. Mgr. Milan Vanga 
6. Ing. Zuzana Zajíčková, MBA 

 

 
ONESKORENE  PRIŠIEL:   

• poslanec Obecného zastupiteľstva obce Pernek Andrej Višňovský, ktorý na zasadnutie 
obecného zastupiteľstva prišiel o 18:53 hod., pred hlasovaním o uznesení OZ č. 9/2023.  
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

III. 

NEPRÍTOMNÁ  HL.  KONTROLÓRKA 
  
 

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“ alebo „OZ“) 
sú prítomní aj: 

• Ivan Kahanec – predseda komisie pre financie a rozpočet 
• Ing. Vladimír Kesegh – člen komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu 

• Mgr. Zuzana Pallová – predsedníčka občianskeho združenia Pernecké ONÉ 

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

• JUDr. Kvetoslava Šmidová 

• Michal Janíček 
• ďalší občania 

 

 
V. 

OZNÁMENIE  O  VYHOTOVOVANÍ  AUDIOVIZUÁLNEHO  ZÁZNAMU   
ZO  ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 

  

 
Starosta obce Pernek Ing. Martin Ledník informoval všetkých prítomných, že obec Pernek 

zaznamenáva toto zasadnutie obecného zastupiteľstva na audiovizuálny záznam. Je to prvýkrát, 
čo obec Pernek vyhotovuje audiovizuálny záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.1 

 
Starosta požiadal prítomných, aby na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola dodržiavaná 

dôstojnosť a aby neboli používané expresívne výrazy. 
 

 
                                                           
1 Pozn. zapisovateľky:  Do 20.02.2023 obec Pernek nevyhotovovala zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 
zvukový, ani zvukovo-obrazový záznam. 
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VI. 

OTVORENIE   ZASADNUTIA,  VOĽBA  PRACOVNÝCH  KOMISIÍ  
A   SCHVAĽOVANIE  NÁVRHU  PROGRAMU   

ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Pernek zvolal a otvoril starosta obce Pernek  
Ing. Martin Ledník (ďalej aj „starosta“). Starosta privítal prítomných poslancov obecného 
zastupiteľstva a občanov a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomní  
sú šiesti z celkového počtu sedem poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta zároveň oznámil, 
že siedmy poslanec obecného zastupiteľstva Andrej Višňovský by mal prísť v priebehu zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 

 
Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 
Starosta určuje: 
 

• zapisovateľa:   JUDr. Katarína Gombárová 
 

• návrhová komisia:    Mgr. Marian Beliansky, Ing. Zuzana Zajíčková, MBA 
 

• overovatelia zápisnice:    Ing. Vratko Piruš, MVDr. Helena Danielová 
 
 

Starosta sa spýtal, či má niekto návrh na zmenu návrhu programu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 

 
Pozn. zapisovateľky:  Nikto.  
 
Starosta dáva hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Všetci šiesti prítomní poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali za schválenie návrhu 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Následne starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 1/2023. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky číta návrh uznesenia: 
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UZNESENIE  OZ  č.  1/2023 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 20.02.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ alebo „OZ“) na svojom 
zasadnutí dňa 20.02.2023 schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorého predmetom 
je:  

 
a) Otvorenie zasadnutia, voľba pracovných komisií a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 
b) Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
c) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu VZN obce Pernek č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa 

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

d) Prerokovanie podnetov od občanov k Zmenám a doplnkom č. 3 Územného plánu obce Pernek  
e) Prerokovanie a schvaľovanie vyčlenenia finančných prostriedkov z rozpočtu obce Pernek  

na vypracovanie „Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Pernek“ a na obstaranie 
územnoplánovacej dokumentácie  

f) Prerokovanie a schvaľovanie predĺženia platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Pernek na roky 2015 - 2022  

g) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu termínov zápisu detí do materskej školy a do 1. ročníka 
základnej školy  

h) Prerokovanie a schvaľovanie návrhov na úsporu energií 
i) Prerokovanie a schvaľovanie odkúpenia pozemku – parcely E-KN, č. 1495 v katastrálnom území 

Pernek (ďalej len „k. ú. Pernek“), o výmere 770 m² do vlastníctva obce Pernek 
j) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku 

– parcely E-KN, č. 209 a časti parcely C-KN, č. 210 v katastrálnom území Pernek (ďalej len „k. ú. 
Pernek“), spolu o výmere 543 m² 

k) Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku – časti parcely E-KN, č. 248 k. ú. Pernek o výmere  
78 m² 

l) Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku – časti parcely E-KN, č. 351/1 k. ú. Pernek o výmere 
cca 50 m² 

m) Rôzne (informácia vo veci osadenia nabíjacej stanice na elektrické bicykle, informácia 
o pripravovaných podujatiach, informácia o aktuálnej výzve na rozšírenie kapacity materských  
škôl, ...) 

n) Vystúpenie občanov s návrhmi a podnetmi 
o) Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

                    

 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  1/2023 

 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
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Na hlasovaní o prijatí uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 1/2023 dňa 20.02.2023 
boli prítomní šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 1/2023 hlasovali:   6 
 Mgr. Marian Beliansky 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Ing. Vratko Piruš 
 Mgr. Milan Vanga 
 Ing. Zuzana Zajíčková, MBA 

 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 1/2023 hlasovali:   0 

 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 1/2023:   0 
 

 

 
VII. 

KONTROLA  PLNENIA  UZNESENÍ  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA   
 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 2/2023. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky číta návrh uznesenia: 
 

UZNESENIE  OZ  č.  2/2023 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 20.02.2023 

 
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.  

 
K 20.02.2023 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 cesta v lokalite Bariny – Nivy): Plní sa 
priebežne, časovo náročné; 
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- 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): uskutočnilo sa stretnutie na Obecnom úrade Pernek, pán Jozef 
Valent poskytol pani PhDr. Eve Begánovej kľúč od brány;  

- Uznesenie OZ č. 64/2022 z 31.10.2022 v spojení s uznesením OZ č. 15/2021 z 22.02.2021 
(Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu cesty k parcelným číslam 176-150 
„Pri Strži“): 15.02.2023 sa uskutočnilo geodetické zameranie; 

- Uznesenie OZ č. 91/2022 z 15.12.2022 (Zmluvy na užívanie priestorov na Obecnom úrade 
a v Kultúrnom dome); návrhy zmlúv budú predložené užívateľom priestorov obce Pernek 
v najbližších dňoch; 

- Uznesenie OZ č. 100/2022 z 15.12.2022 (Žiadosť o odkúpenie časti parcely E-KN, č. 7/6  
k. ú. Pernek): Žiadateľ bol vyzvaný na predloženie geometrického plánu a znaleckého 
posudku. 

 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  2/2023 
 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na hlasovaní o prijatí uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 2/2023 dňa 20.02.2023 

boli prítomní šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 2/2023 hlasovali:   6 
 Mgr. Marian Beliansky 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Ing. Vratko Piruš 
 Mgr. Milan Vanga 
 Ing. Zuzana Zajíčková, MBA 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 2/2023 hlasovali:   0 

 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 2/2023:   0 
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VIII. 

PREROKOVANIE A SCHVAĽOVANIE NÁVRHU VZN OBCE PERNEK č. 1/2023, 
KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 
PERNEK  č. 4/2021  ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
OBCE PERNEK 

 
 

Starosta uvádza, že novela Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva sa týka 
vyhotovovania zvukovo-obrazového záznamu, ktorý sa vyhotovuje už dnes. Prišli pripomienky, jedna 
pripomienka sa zapracovala. Zapracovaná bola pripomienka, že bude vyvesené upozornenie, že obec 
Pernek vyhotovuje audiovizuálny záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 
Starosta ďalej uvádza, že do návrhu VZN č. 1/2023 nebola zapracovaná pripomienka, že 

v prípade technickej poruchy zariadenia by sa zasadnutie obecného zastupiteľstva nekonalo.  
Táto pripomienka sa nemôže zapracovať, pretože ak bude technický problém, vyhotovuje sa zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 
Starosta sa pýta:  Máme nejaké otázky? 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Pripomienky som dal ja. Ešte tam bola pripomienka, ktorej 

obsahom je, aby si osoby, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci, mohli dať anonymizovať tvár. 
 
Starosta: Túto pripomienku sme nezapracovali, pretože obec upozornila, že zasadnutie je 

nahrávané. 
 
JUDr. Katarína Gombárová odpovedá PhDr. JUDr. Lukášovi Chadalíkovi:  Iba deti a osoby, 

ktoré majú obmedzenú spôsobilosť na právne úkony môžu mať anonymizovanú tvár. Deti tiež nemajú 
plnú spôsobilosť na práve úkony. 

 
Poslanec Mgr. Milan Vanga:  Vždy sa to týka záznamu hlasu. Ak sa na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva požiada o anonymizovanie hlasu, to sa zapracuje priamo do záznamu. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky:  Ja sa zúčastňujem zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Bratislave, tie sa vysielajú aj on – line a tam takáto požiadavka nie je. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 3/2023. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky číta návrh uznesenia: 
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UZNESENIE  OZ  č.  3/2023 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 20.02.2023 

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

„Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2023, ktorým 
sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva obce Pernek“ (ďalej len „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 1/2023“). 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 1/2023 tvorí prílohu návrhu VZN č. 1/2023, o ktorom 
obecné zastupiteľstvo rokovalo na svojom zasadnutí dňa 20.02.2023 a je uložené na Obecnom úrade 
Pernek. 

 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  3/2023 
 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na hlasovaní o prijatí uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 3/2023 dňa 20.02.2023 

boli prítomní šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 3/2023 hlasovali:   6 

 Mgr. Marian Beliansky 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Ing. Vratko Piruš 
 Mgr. Milan Vanga 
 Ing. Zuzana Zajíčková, MBA 

 
 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 3/2023 hlasovali:   0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 3/2023:   0 
 

 

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 4/2023. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky číta návrh uznesenia: 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

UZNESENIE  OZ  č.  4/2023 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 20.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje 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 (ďalej len „VZN č. 1/2023“) v znení pripomienok 
k návrhu VZN č. 1/2023, ktorým sa vyhovelo a ktoré sú upravené v listine „Vyhodnotenie pripomienok 
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Pernek“, 
uloženej na Obecnom úrade Pernek. 

 
 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  4/2023 
 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na hlasovaní o prijatí uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 4/2023 dňa 20.02.2023 

boli prítomní šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 4/2023 hlasovali:   6 

 Mgr. Marian Beliansky 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Ing. Vratko Piruš 
 Mgr. Milan Vanga 
 Ing. Zuzana Zajíčková, MBA 

 
 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 4/2023 hlasovali:   0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 4/2023:   0 
 

 
 
 
 

Starosta:  Týmto je schválená novela Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva a obec má 
povinnosť vyhotovovať zvukovo-obrazový záznam zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

IX. 

PREROKOVANIE  PODNETOV  OD  OBČANOV  K  ZMENÁM  A  DOPLNKOM č. 3 
ÚZEMNÉHO  PLÁNU  OBCE  PERNEK 

 
 

Starosta:  Pracujeme na zmenách Územného plánu obce Pernek, aby obec mohla riešiť niektoré 
akútne problémy. Občania mali možnosť prísť s vlastnými návrhmi, ktoré by chceli zapracovať  
do návrhu územného plánu. Prišlo niekoľko pripomienok, ktoré sme prerokovali na zasadnutí stavebnej 
komisie a na porade poslancov obecného zastupiteľstva. 

 
Starosta číta pripomienky tak, ako sú uvedené v návrhu uznesenia OZ č. 5/2023. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 5/2023. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky číta návrh uznesenia: 

 
 

UZNESENIE  OZ  č.  5/2023 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 20.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“), na základe stanoviska 

Komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu, odporúča do návrhu Zmien a doplnkov č. 3 
Územného plánu obce Pernek: 

 
a) zapracovať návrh pani Ing. Márie Halinárovej riešiť miestnu komunikáciu k parcelným 

číslam 176-150 k. ú. Pernek slepým zakončením. Dôvod: nemožnosť vybudovania okružnej 
komunikácie; 

 
b) nezapracovať návrh pána Juraja Baláža a pani Aleny Mačejkovej na zmenu funkčného 

využitia parciel 508/2, 592/1, 592/2, 593/3, 593/1 k. ú. Pernek na plochy, objekty a nové 
súbory rodinných domov. Dôvod: absencia prístupovej cesty s dostatočnou kapacitou; 

 
c) nezapracovať návrh pani Dominiky Lenner, MA na zmenu funkčného využitia parcely  

625 k. ú. Pernek na rekreačné využitie. Dôvod: absencia prístupovej cesty; 
 
d) nezapracovať návrh pána MUDr. Jozefa Lacku, PhD. na zmenu funkčného využitia parciel 

628/2 a 629 k. ú. Pernek na rekreačné využitie. Dôvod: absencia prístupovej cesty; 
 

e) nezapracovať návrh pána MUDr. Jozefa Lacku, PhD. na zmenu funkčného využitia parciel 
4322/8 a 4323/3 k. ú. Pernek na hospodárske využitie – výroba fotovoltaickej energie. 
Dôvod: narušenie celistvosti poľnohospodárskej pôdy. 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  5/2023 
 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na hlasovaní o prijatí uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 5/2023 dňa 20.02.2023 

boli prítomní šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 5/2023 hlasovali:   6 

 Mgr. Marian Beliansky 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Ing. Vratko Piruš 
 Mgr. Milan Vanga 
 Ing. Zuzana Zajíčková, MBA 

 
 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 5/2023 hlasovali:   0 
 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 5/2023:   0 
 
 
 

 

X. 

PREROKOVANIE  A  SCHVAĽOVANIE  VYČLENENIA  FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV  Z  ROZPOČTU  OBCE  PERNEK  NA  VYPRACOVANIE  

„ZMIEN  A  DOPLNKOV  č. 3  ÚZEMNÉHO  PLÁNU  OBCE  PERNEK“  
A  NA  OBSTARANIE  ÚZEMNOPLÁNOVACEJ  DOKUMENTÁCIE 

 
 

Starosta:  Zmeny a doplnky Územného plánu obce Pernek sú spojené aj s výdavkami. Robili sme 
prieskum trhu, najvýhodnejšia cenová ponuka, ktorá nám bola ponúknutá, bola 6 500,00 eur. Niektoré 
cenové ponuky boli násobne vyššie. Na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie nám prišla 
najvýhodnejšia cenová vo výške 3 000,00 eur. Zmeny a doplnky Územného plánu obce Pernek sú 
nevyhnutné aj kvôli rozšíreniu obecného cintorína. 

 
Poslankyňa Ing. Zuzana Zajíčková, MBA:  Čo je obstaranie územnoplánovacej dokumentácie? 
 
Starosta: Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie musí vykonávať odborne spôsobilá 

osoba, zoznam takýchto osôb vedie Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Odborne spôsobilá osoba 
komunikuje s Okresným úradom Bratislava. Budú to dve firmy. 

 



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 

 
 

 

13  
 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

Poslanec Mgr. Marian Beliansky:  Prvé je odborník, ktorý to vypracuje; druhé je odborný 
garant, ktorý to dáva do systémov. 

 
Starosta:  Má ešte niekto niečo k tomu? 
 
Pozn. zapisovateľky:  Nikto. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 6/2023. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky číta návrh uznesenia: 
 
 

UZNESENIE  OZ  č.  6/2023 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 20.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje:  
 
A) vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Pernek vo výške 6.500,00 eur (slovom: 

„šesťtisícpäťsto eur“) na vypracovanie „Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce 
Pernek“ a  

 
B) vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Pernek vo výške 3.000,00 eur (slovom: 

„tritisíc eur“) na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie. 

 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  6/2023 
 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na hlasovaní o prijatí uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 6/2023 dňa 20.02.2023 

boli prítomní šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 6/2023 hlasovali:   6 

 Mgr. Marian Beliansky 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Ing. Vratko Piruš 
 Mgr. Milan Vanga 
 Ing. Zuzana Zajíčková, MBA 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 6/2023 hlasovali:   0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 6/2023:   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 

 
 

 

14  
 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

XI. 

PREROKOVANIE  A  SCHVAĽOVANIE  PREDĹŽENIA  PLATNOSTI  PROGRAMU 
HOSPODÁRSKEHO  A  SOCIÁLNEHO  ROZVOJA  OBCE  PERNEK 

NA  ROKY  2015 - 2022 
 

 
Starosta:  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je strategický dokument obce, v ktorom 

sú aj demografické predpoklady a hovorí o tom, akým smerom by sa obec mala rozvíjať. Spracovanie 
tohto programu je podmienkou pri čerpaní niektorých eurofondov. Tento plán skončil 31.12.2022. Tento 
plán nám, aj okolitým obciam, bude spracovávať občianske združenie Podhoran, ktorého sme členom. 
Nový plán by sa mal vypracovať v tomto roku. Bude aj pripomienkové konanie. 

 
Poslankyňa Ing. Zuzana Zajíčková, MBA:  Máme časovú víziu, kedy sa s tým začne? 
 
Starosta:  Oni s tým už začali, v 2. polovici roka bude niečo na stole. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky:  My sme ich tým poverili? 
 
Starosta:  Ja som hľadal cenové ponuky. Podhoran má pre obec najvýhodnejšiu ponuku, a to  

do 1 000,00 eur. Iné ponuky od iných subjektov boli vyššie, napr. aj 4 000,00 eur. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 7/2023. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky číta návrh uznesenia: 
 

 

UZNESENIE  OZ  č.  7/2023 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 20.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) berie na vedomie, že 

dňom 31.12.2022 uplynula platnosť dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Pernek“. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti dokumentu „Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Pernek“ do 31.12.2023. 

 
 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  7/2023 
 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na hlasovaní o prijatí uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 7/2023 dňa 20.02.2023 

boli prítomní šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 7/2023 hlasovali:   6 
 Mgr. Marian Beliansky 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Ing. Vratko Piruš 
 Mgr. Milan Vanga 
 Ing. Zuzana Zajíčková, MBA 

 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 7/2023 hlasovali:   0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 7/2023:   0 
 

 
 
 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky:  Druhýkrát treba začať pred skončením platnosti Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 

 
 
 
 
 

XII. 

PREROKOVANIE  A  SCHVAĽOVANIE  NÁVRHU  TERMÍNOV  ZÁPISU  DETÍ   
DO  MATERSKEJ  ŠKOLY  A  DO  1.  ROČNÍKA  ZÁKLADNEJ  ŠKOLY 

 
 

Starosta uvádza termíny zápisu detí do materskej školy a do 1. ročníka základnej školy tak, ako 
sú uvedené v návrhu uznesenia OZ č. 8/2023. 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 8/2023. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky číta návrh uznesenia: 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

UZNESENIE  OZ  č.  8/2023 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 20.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek berie na vedomie, že: 
 
A) termín zápisu detí do materskej školy v obci Pernek sa uskutoční od 01.05.2023  

do 31.05.2023,  
 

B) termín zápisu žiakov do 1. ročníka základnej školy v obci Pernek sa uskutoční dňa 
18.04.2023 o 17:00 hod.   

 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  8/2023 

 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na hlasovaní o prijatí uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 8/2023 dňa 20.02.2023 

boli prítomní šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 8/2023 hlasovali:   6 

 Mgr. Marian Beliansky 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Ing. Vratko Piruš 
 Mgr. Milan Vanga 
 Ing. Zuzana Zajíčková, MBA 

 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 8/2023 hlasovali:   0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 8/2023:   0 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

XIII. 

PREROKOVANIE  A  SCHVAĽOVANIE  NÁVRHOV  NA  ÚSPORU  ENERGIÍ  

 

Starosta:  Obec Pernek pristúpila k niektorým úsporným opatreniam vzhľadom na rast cien 
elektrickej energie. V rozpočte sme počítali s 200 % nárastom cien el. energie. Už máme vyúčtovanie, 
nárast je zatiaľ 100 %. Úsporné opatrenie sa občanov dotkne minimálne, keďže k vypínaniu verejného 
osvetlenia dochádza o 00:30 do 03:30 hod. Toto opatrenie nebude aplikované počas podujatí v obci.  
Čo sa týka finančného vyčíslenia úspory, pri 200 % náraste cien sme rátali s úsporou 4 000,00 eur.  
Čo sa týka obáv, že bude vyššia kriminalita, starosta uvádza, že kriminalita... 

 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky:  Kriminalita v iných obciach paradoxne poklesla, pretože  

po tme nevidia ani zlodeji. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Stojí za zváženie, či 2 000,00 eur stojí za to, keď by sa po tme napr. 

niekto potkol a spadol. Ide o bezpečnosť obyvateľov. Lebo poisťovňa... 
 
Starosta:  Nejakým spôsobom tie peniaze musíme ušetriť. Nárast cien energií a opatrenia vlády 

SR, týkajúce sa daňového bonusu, idú proti rozpočtom obcí. 
 
Ivan Kahanec:  Musí tam byť priama súvislosť medzi tým, že sa potkol v dôsledku neosvetlenia. 
 
Starosta:  Môžeme sa baviť o tom, že sú diery na cestách. 
 
Ivan Kahanec:  Môže si zobrať lampu. Keď je tma, máte si zobrať lampu. Je to tá istá situácia, 

ako keď sa šmyknete na chodníku. Zodpovednosť obce. Presne na toto má obec poistenie zodpovednosti 
za škodu. 

 
Ing. Vladimír Kesegh:  Neosvetlená komunikácia, niekto sa zraní... 
 
Starosta sa pýta občanov, aký majú názor na vypínanie svetla. 
 
Občianka 1:  Vypínanie verejného osvetlenia o 00:30 do 03:30 nepostrehla, pretože spí. 
 
Občianka 2:  Vypínanie verejného osvetlenia o 00:30 do 03:30 postrehla, ale nevadí jej to. 
 
Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  V tom čase, keď sa verejné osvetlenie vypína, spoje (autobusy) 

nechodia. 
 
Poslankyňa MVDr. Helena Danielová:  Keď som sa pýtala ľudí, ako sa k tomu opatreniu 

stavajú, povedali, že im to nevadí, že si zoberú baterku. 
 
Starosta:  Snažili sme sa odkomunikovať to cez sociálne siete, neboli námietky od občanov. 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

Ing. Vladimír Kesegh:  Mne to tiež nevadí. 
 
Poslanec Mgr. Milan Vanga:  Občania by mali nosiť reflexné prvky. Dúfame, že to nebude mať 

negatívny vplyv na bezpečnosť. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky:  V obci Pernek toho nie je veľa, kde môžeme ušetriť. Takéto 

opatrenia už časť obcí aplikuje. 
 
Starosta:  Pokiaľ budeme vidieť, že ceny energií sú na únosnej úrovni, tak nevylučujeme, že  

od tohto opatrenia ustúpime. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky:  Ceny energií budeme vyhodnocovať po prvom kvartáli. 
 
Ing. Vladimír Kesegh:  Navrhuje vyhlásiť v rozhlase, že je takéto opatrenie. Aj zverejniť  

na Pernečanoch. 
 
Starosta:  Na Pernečanoch aj v Spravodaji to zverejnené bolo. Nie je problém to vyhlásiť aj 

v rozhlase. 

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 9/2023. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky číta návrh uznesenia: 
 
 

UZNESENIE  OZ  č.  9/2023 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 20.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek: 
 
A) berie na vedomie, že obec Pernek od 13.02.2023 pristúpila k opatreniu na úsporu elektrickej 

energie, a to k vypínaniu verejného osvetlenia v čase od 00:30 do 03:30 hod.  
 

B) schvaľuje, že úsporné opatrenie, uvedené v bode A) tohto uznesenia, bude uplatňované  
aj naďalej. 

 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  9/2023 
 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na hlasovaní o prijatí uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 9/2023 dňa 20.02.2023 

boli prítomní všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 9/2023 hlasovali:   7 
 Mgr. Marian Beliansky 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Ing. Vratko Piruš 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 
 Ing. Zuzana Zajíčková, MBA 

 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 9/2023 hlasovali:   0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 9/2023:   0 

 
 
 

Starosta:  My sme k tomuto opatreniu pristúpili od 13.02.2023, aby sme vedeli odozvu občanov 
a až teraz sme to schválili. Aj v iných obciach sú rekcie pozitívne. 

 
 

 
 

XIV. 

PREROKOVANIE  A  SCHVAĽOVANIE  ODKÚPENIA  POZEMKU – PARCELY   
E-KN, č. 1495  V  KATASTRÁLNOM  ÚZEMÍ  PERNEK  (ďalej len „k. ú. Pernek“), 

O  VÝMERE  770 m2  DO  VLASTNÍCTVA  OBCE  PERNEK 

 
 

Starosta:  Jedná sa o parcelu, ktorá je na Družstve, sčasti pod garážou, ktorá je vo vlastníctve 
obce Pernek, sčasti za touto garážou, aj pred uvedenou garážou a sčasti pri Kultúrnom dome. Je potrebné 
odkúpiť túto parcelu, keďže jej majiteľka je ochotná ju odpredať za podmienok výhodných pre obec. 
Starosta dúfa, že sa obci podarí vysporiadať aj ďalšie pozemky na Družstve. Predjednaná cena je  
1,00 euro/m2.  

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 10/2023. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky číta návrh uznesenia: 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

UZNESENIE  OZ  č.  10/2023 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 20.02.2023 

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

pozemku – parcely E-KN, č. 1495 v obci Pernek, katastrálne územie Pernek, o výmere 770 m²,  
do vlastníctva obce Pernek, a to za sumu 1,00 eur/m2 (slovom: jedno euro za jeden meter štvorcový),  
za ktorú predmetnú parcelu ponúkla obci Pernek do vlastníctva jej vlastníčka. Časť predmetnej parcely 
sa nachádza pred vchodom do areálu Kultúrneho domu, časť pod stavbou (garážou), ktorá je  
vo vlastníctve obce Pernek a zvyšná časť pred a za uvedenou garážou. 

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

kartografie a katastra Slovenskej republiky „ZBGIS“. 
 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  10/2023 

 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na hlasovaní o prijatí uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 10/2023 dňa 20.02.2023 

boli prítomní všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 10/2023 hlasovali:   7 

 Mgr. Marian Beliansky 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Ing. Vratko Piruš 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 
 Ing. Zuzana Zajíčková, MBA 

 
 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 10/2023 hlasovali:   0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 10/2023:   0 
 
 
 
 
Príloha uznesenia OZ č. 10/2023, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek dňa 20.02.2023: 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

 
 
 
 
 

XV. 

PREROKOVANIE  A  SCHVAĽOVANIE  NÁVRHU  NA  VYHLÁSENIE  VEREJNEJ 
OBCHODNEJ  SÚŤAŽE  NA  PREDAJ  POZEMKU – PARCELY  E-KN,  č.  209  
A  ČASTI  PARCELY  C-KN,  č.  210  V  KATASTRÁLNOM  ÚZEMÍ  PERNEK   

(ďalej len „k. ú. Pernek“), SPOLU  O  VÝMERE  543 m2    
 

 
Starosta:  Parcela KN-E č. 209 k. ú. Pernek sa nachádza za Kultúrnym domom. Obec ju 

nevyužíva a nie je pokrytá ani nájomnou zmluvou. Je oplotená.2  
 
Starosta udelil slovo pani JUDr. Kvetoslave Šmidovej. 
 
JUDr. Kvetoslava Šmidová:   Trvá to už 20 rokov, pokiaľ mám informácie. Niekoľkokrát bývalí 

majitelia žiadali o odkúpenie tohto pozemku, o zriadenie vecného bremena... Je nereálne, aby som 
kúpila ornú pôdu za 65,00 eur/m2. Gallovci ponúkali pozemok na predaj za 33,00 eur/m2. Ja tú cestu 
potrebujem. Vy ten pozemok predáte niekomu ako stavebný pozemok, ale ja nemám dron ani kanoe, 
aby som popri tom potoku chodila. 

 

                                                           
2 Pozn. zapisovateľky:  Parcelu KN-E č. 209 a časť parcely KN-C č. 210 k. ú. Pernek, obe vo vlastníctve obce 
Pernek, oplotili murovaným oplotením predchádzajúci spoluvlastníci rodinného domu č. 274 k. ú. Pernek. 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

Michal Janíček:  Na obecnom pozemku je plyn, žumpa je na obecnom pozemku, žumpa má  
16 kubíkov. Pozemok nie je stavebný. Je to nános zeminy. Myslím, že by muselo zaujať stanovisko 
povodie Dunaja, či sa na tom pozemku KN-E 209 k. ú. Pernek môže stavať. Prístupová cesta je nám 
prvoradá. My sme na otvorenom pozemku, čo pre nás nie je bezpečné. 

 
Starosta:  Ale ten oplotený pozemok je obecný. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky:  Vedeli ste o stave toho pozemku, keď ste ho kupovali? 
 
JUDr. Kvetoslava Šmidová:   Vedeli. Ale ja viem, že prístup musíme mať. 
 
Michal Janíček:  My nemáme záujem si ten pozemok prenajať. My by sme ho chceli odkúpiť, 

ale za normálnu cenu. 
 
JUDr. Kvetoslava Šmidová:  Ja sa brániť budem. Môžeme sa súdiť 10 rokov, ale nebude mať 

z toho nič ani ja, ani obec. Ja nie som ochotná dať 45,00 eur/m2, ani 67,00 eur/m2. 
 
Starosta:  Na pozemku KN-E č. 209 k. ú. Pernek nie je žiadna prístupová cesta, tam bola iba 

položená zámková dlažba. 
 
Michal Janíček:  My tú cestu používame, chodíme cez ňu autom. Opakujem, na tom obecnom 

pozemku je 16 kubíková žumpa. Ak by tam chcel niekto stavať, zužuje sa rozloha toho pozemku KN-E 
č. 209 k. ú. Pernek. 

 
Ivan Kahanec:  Žumpu je možné preložiť, plyn je možné preložiť. Veľa vecí bolo spravených 

na tom pozemku niekým v minulosti. 
 

Poslanec Mgr. Marian Beliansky:  Na čierno. 
 
Ivan Kahanec hovorí pani JUDr. Kvetoslave Šmidovej a pánovi Michalovi Janíčkovi:  Keď tá 

žumpa je Vaša, tak tú žumpu budete musieť ukončiť na Vašom pozemku. 
 
Starosta:   Predať ten pozemok vtedajším majiteľom rodinného domu č. 274 k. ú. Pernek nám 

neumožňovalo naše všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého to mali užívať 3 roky.3 
 

                                                           
3 Pozn. zapisovateľky: Podľa § 2 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3/2020 o prevode 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek: „Nehnuteľný majetok obce Pernek nemožno previesť podľa  
čl. I oddiel II, oddiel III a čl. II tohto nariadenia kúpnou zmluvou ani zámennou zmluvou ani na fyzickú osobu 
alebo právnickú osobu, ktorá sa dopustila protiprávneho konania voči obci Pernek spočívajúceho 
v znehodnocovaní, poškodzovaní alebo neoprávnenom užívaní hnuteľného alebo nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve obce Pernek najviac tri roky pred podaním písomnej žiadosti o prevod nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve obce Pernek alebo pred schválením výzvy na predkladanie cenových ponúk.“. 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

Starosta:  Prenájom parcely KN-E č. 209 a časti parcely KN-C č. 210 k. ú. Pernek sa riešil 
obchodnou verejnou súťažou, kde iný záujemca ponúkol vyššiu cenu ako pani Gallová. 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  V r. 2022 sme ja a pani JUDr. Kvetoslava Šmidová podali 

spoločný návrh na odkúpenie pozemku KN-E č. 209 a časti parcely KN-C č. 210 k. ú. Pernek. Obec  
sa k tomu vyjadrila tým štýlom, že nemá záujem to odpredávať, lebo by došlo k rozdeleniu pozemku. 

 
Starosta:  Nechceli sme deliť ten pozemok, aby sa neznížila cena toho pozemku. 
 
Starosta:  Pri týchto pozemkoch treba vychádzať z územného plánu obce, pretože je tam  

stanovené, že je to stavebný pozemok. 
 
JUDr. Kvetoslava Šmidová:  Ja sa budem súdiť donekonečna. 
 
Starosta:  Keď ste to kupovali, vedeli ste, aký je tam prístup, že je tam žumpa na obecnom 

pozemku. Máte nejaký návrh? 
 
Michal Janíček:  My nemáme záujem o odkúpenie, ani o prenájom pozemku. Máme záujem 

o ten pozemok, ale kúpiť ho za cenu ornej pôdy. My ten pozemok kosíme. My tam nemáme záujem 
stavať. Ak by sme ho mali odkúpiť, tak len ako ornú pôdu. 

 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky:  To nemôže byť ako orná pôda, keďže je to intravilán. 
 
Michal Janíček:  My to chceme kúpiť ako ornú pôdu. 
 
JUDr. Katarína Gombárová:  Keď pani Darina Gallová predložila obci Pernek znalecký 

posudok, bola tam cena ornej pôdy 7,00 eur/m2. 
 
Starosta o 19:31 hod. vyhlásil prestávku na 10 minút kvôli poradeniu sa s poslancami obecného 

zastupiteľstva ohľadom parcely KN-E č. 209 a časti parcely KN-C č. 210 k. ú. Pernek. 
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva pokračuje o 19:44 hod. Poslanci a starosta sa dohodli  

na odložení riešenia nakladania s parcelou KN-E č. 209 a časťou parcely KN-C č. 210 k. ú. Pernek  
na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 
Starosta:  Dohodli sme sa, že to odložíme, nebudeme to odkladať donekonečna, nebudeme to ale 

predávať za 3 eurá.  
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky hovorí pani JUDr. Kvetoslave Šmidovej a pánovi Michalovi 

Janíčkovi:  Chceme sa s vami stretnúť na zasadnutí majetkovej komisie.4 Obec to nebude predávať  
za tri eurá, ani za sedem eur. Na majetkovej komisii budeme hľadať riešenie vhodné pre oboch. 

                                                           
4 Pozn. zapisovateľky:  Presný názov majetkovej komisie je: Komisia pre vysporiadanie nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve obce Pernek a užívaného obcou Pernek – viď. uznesenie OZ č. 77/2022 zo 16.11.2022. 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

JUDr. Kvetoslava Šmidová:  Dobre. 
 
Ivan Kahanec:  Myslíte si, že dáva zmysel, aby Vám obec predala pozemok spolu o výmere  

543 m2 za tri eurá, keď obec predáva občanom malé pozemky za sedem eur? 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 11/2023. 
 
Poslankyňa Ing. Zuzana Zajíčková, MBA číta návrh uznesenia: 

 
 

Uznesenie  OZ  č.  11/2023 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 20.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek odkladá na svoje najbližšie zasadnutie riešenie nakladania 

s pozemkom KN-E č. 209 k. ú. Pernek a časťou pozemku KN-C č. 210 k. ú. Pernek vo vlastníctve obce 
Pernek. 

 
Prílohou tohto uznesenia je znázornenie predmetných parciel podľa aplikácie Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky „ZBGIS“ a podľa geometrického plánu. 
 

 
HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  11/2023 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na hlasovaní o prijatí uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 11/2023 dňa 20.02.2023 

boli prítomní všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 11/2023 hlasovali:   7 
 Mgr. Marian Beliansky 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Ing. Vratko Piruš 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 
 Ing. Zuzana Zajíčková, MBA 

 
 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 11/2023 hlasovali:   0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 11/2023:   0 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

Príloha uznesenia OZ č. 11/2023, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek dňa 20.02.2023: 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

Starosta hovorí pani JUDr. Kvetoslave Šmidovej a pánovi Michalovi Janíčkovi:  Budete 
oslovení, bude sa tomu venovať majetková komisia a potom obecné zastupiteľstvo. 

 
 
 
 

XVI. 

PREROKOVANIE  ŽIADOSTI  O  ODKÚPENIE  POZEMKU – ČASTI  PARCELY 
E-KN,  č.  248  K. Ú. PERNEK  O  VÝMERE  78 m2 

 
 
Starosta:  Túto žiadosť budeme prijímať na ďalšie konanie. Tento pozemok sa nachádza oproti 

Ivanovi Česnekovi a oni si tam chcú odkúpiť taký úzky pás pri ceste. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 12/2023. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky číta návrh uznesenia: 
 
 

UZNESENIE  OZ  č.  12/2023 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 20.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) prijíma na ďalšie 

konanie žiadosť o odkúpenie časti parcely KN-E č. 248 v obci Pernek, katastrálnom území Pernek 
(ďalej len „k. ú. Pernek“), a to o odkúpenie parcely KN-C č. 248/5 k. ú. Pernek o výmere 78 m2. Parcela 
KN-C č. 248/5 k. ú. Pernek o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha, vznikla na základe 
„Geometrického plánu č. 701/2023 na oddelenie pozemku a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti 
p. č. 248/5“, ktorý dňa 31.01.2023 vyhotovil a autorizačne overil Ing. Juraj Uhliarik, ZOG s.r.o., 
Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava. 

 
Parcela KN-E č. 248 k. ú. Pernek, druh pozemku: ostatná plocha, je zapísaná Okresným úradom 

Malacky, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 509, na ktorom je evidovaný nehnuteľný majetok 
vo vlastníctve obce Pernek. 

 
Žiadosť o odkúpenie časti parcely KN-E č. 248 k. ú. Pernek, a to o odkúpenie parcely KN-C  

č. 248/5 k. ú. Pernek podala pani Mgr. Ľubomíra Hlohincová, rod. Hlohincová, bytom v Bratislave, 
ktorá má záujem užívať predmetný pozemok ako zastavanú plochu, príp. záhradu. Žiadosť pani  
Mgr. Ľubomíry Hlohincovej o odkúpenie parcely KN-C č. 248/5 k. ú. Pernek bola obci Pernek doručená 
dňa 06.02.2023 a zaevidovaná bola pod číslom doručenej pošty 114/23. 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

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 znázornenie predmetných parciel podľa aplikácie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky „ZBGIS“ a podľa geometrického plánu. 

 
 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  12/2023 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na hlasovaní o prijatí uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 12/2023 dňa 20.02.2023 

boli prítomní všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 12/2023 hlasovali:   7 
 Mgr. Marian Beliansky 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Ing. Vratko Piruš 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 
 Ing. Zuzana Zajíčková, MBA 

 
 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 12/2023 hlasovali:   0 
 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 12/2023:   0 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

Príloha uznesenia OZ č. 12/2023, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek dňa 20.02.2023: 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

Príloha uznesenia OZ č. 12/2023, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek dňa 20.02.2023: 

 



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 20. februára 2023.  

XVII. 

PREROKOVANIE  ŽIADOSTI  O  ODKÚPENIE  POZEMKU – ČASTI  PARCELY 
E-KN,  č.  351/1  K. Ú. PERNEK  O  VÝMERE  cca  50 m2 

 
 
Starosta:   Tu tiež nemôžeme ísť osobitným zreteľom, pretože žiadateľ nemá v obci Pernek trvalý 

pobyt. Táto parcela sa nachádza v smere na Pezinskú babu, žiadateľ tam má prístrešok pre auto. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 13/2023. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky číta návrh uznesenia: 
 

 

UZNESENIE  OZ  č.  13/2023 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 20.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) prijíma na ďalšie 

konanie žiadosť o odkúpenie časti parcely KN-E č. 351/1 v obci Pernek, katastrálnom území Pernek 
(ďalej len „k. ú. Pernek“), o výmere cca 50 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísanej Okresným 
úradom Malacky, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 509, na ktorom je evidovaný nehnuteľný 
majetok vo vlastníctve obce Pernek. Žiadosť o odkúpenie predmetnej parcely podal pán Zdenek 
Vykydal, rod. Vykydal, bytom v Suchohrade, ktorý má záujem užívať predmetný pozemok ako dvor 
k rodinnému domu. Predmetná žiadosť bola obci Pernek doručená dňa 10.02.2023 a zaevidovaná bola 
pod číslom doručenej pošty: 130/23. 

 
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  
b) originál geometrického plánu, ktorého predmetom bude nehnuteľnosť, o ktorej odkúpenie žiada, a  
c) 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.  13/2023 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na hlasovaní o prijatí uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 13/2023 dňa 20.02.2023 

boli prítomní všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 
 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 13/2023 hlasovali:   7 

 Mgr. Marian Beliansky 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Ing. Vratko Piruš 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 
 Ing. Zuzana Zajíčková, MBA 

 
 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 13/2023 hlasovali:   0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 13/2023:   0 
 

 
 

Príloha uznesenia OZ č. 13/2023, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek dňa 20.02.2023: 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

Starosta:  Žiadateľ bude vyzvaný na predloženie znaleckého posudku a geometrického plánu. 

 
 
 

XVIII. 

RÔZNE 

(informácia vo veci osadenia nabíjacej stanice na elektrické bicykle,  
informácia o pripravovaných podujatiach,  

informácia o aktuálnej výzve na rozšírenie kapacity materských škôl, ...) 
 
 

 

Informácia vo veci osadenia nabíjacej stanice na elektrické bicykle 

 

Starosta:  Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva sme riešili osadenie nabíjacej 
stanice na elektrobicykle. Občianske združenie Pernecké ONÉ oslovilo prevádzkovateľku pohostinstva 
„U ZAÍČKA“ v obci Pernek. Obec však nabíjaciu stanicu na elektrické bicykle pred pohostinstvo 
„U ZAÍČKA“  neumiestni.5  

 
Starosta sa pýta Mgr. Zuzany Pallovej a PhDr. JUDr. Lukáša Chadalíka z občianskeho združenia 

Pernecké ONÉ, či občianske združenie Pernecké ONÉ oslovilo majiteľa pohostinstva „U Papagája“. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Majiteľ pohostinstva „U Papagája“ s tým nemá problém.  

Pýtal som sa zástupcu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Ten mi povedal, že by to malo byť  
na verejne prístupnom mieste. Keď to bude osadené u pána Czápaya, t. j. pred pohostinstvom 
„U Papagája“, bude to u neho vo dvore, ale cyklisti by museli byť do toho dvora nasmerovaní. Cyklisti 
by sa museli prispôsobiť jeho otváracím hodinám. Zástupca BSK sa ma pýtal, či obec má záujem osadiť 
to na verejne prístupnom mieste. 

 
Starosta:  Ja som za „U Papagája“. 
 
Poslanec Andrej Višňovský:  On ten dvor nezamyká a je to pod kamerovým systémom. Bránu 

nezamyká. Pre obec je výhodnejšie, ak to bude na súkromnom pozemku, obci odpadajú starosti 
a zodpovednosť. 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Za nabíjaciu stanicu na elektrické bicykle zodpovedá BSK. 
  

                                                           
5 Pozn. zapisovateľky:  Podľa pôvodného návrhu občianskeho združenia Pernecké ONÉ nabíjacia stanica  
na elektrické bicykle mala byť umiestnená pred pohostinstvom „U  ZAÍČKA“ v obci Pernek, na parcele KN-E  
č. 300 k. ú. Pernek, ktorá je vo vlastníctve obce Pernek. 



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 

 
 

 

33  
 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

Poslanec Ing. Miroslav Bokes:  Cyklisti si bežne nabíjajú elektrobicykle v krčme. Neviem si 
predstaviť, že by niekto nabíjal bicykel v Drevenici, bicykel by nechal tam a išiel by si dať do krčmy 
kofolu.  

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia OZ č. 14/2023. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky číta návrh uznesenia: 

 
 

UZNESENIE  OZ  č.  14/2023 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 20.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) berie na vedomie, že  

vo veci osadenia nabíjacej stanice na elektrické bicykle bol zástupcami občianskeho združenia Pernecké 
ONÉ oslovený vlastník pohostinstva v obci Pernek. Z tohto dôvodu osadenie nabíjacej stanice  
na elektrické bicykle na pozemkoch vo vlastníctve obce Pernek nie je nateraz aktuálne.   

 
 

HLASOVANIE  O  PRIJATÍ  UZNESENIA  OZ  č.  14/2023 
 
Celkový počet poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Pernek:  sedem 
Na hlasovaní o prijatí uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 14/2023 dňa 20.02.2023 

boli prítomní všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 
 
 

 ZA  SCHVÁLENIE  uznesenia OZ č. 14/2023 hlasovali:   7 
 Mgr. Marian Beliansky 
 Ing. Miroslav Bokes 
 MVDr. Helena Danielová 
 Ing. Vratko Piruš 
 Mgr. Milan Vanga 
 Andrej Višňovský 
 Ing. Zuzana Zajíčková, MBA 

 
 

 PROTI  PRIJATIU  uznesenia OZ č. 14/2023 hlasovali:   0 

! ZDRŽAL  SA  HLASOVANIA  o prijatí uznesenia OZ č. 14/2023:   0 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

Starosta sa pýta Mgr. Zuzany Pallovej a PhDr. JUDr. Lukáša Chadalíka:  Budete to 
komunikovať vy? 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:   Áno a doriešime a odkomunikujeme to s pánom Czápayom. 

 

 

 

Informácia o pripravovaných podujatiach 
 
 

Starosta:    04.03.2023 bude vítanie novonarodených detí, narodených v r. 2022 
                   11.03.2023 pripravujeme Čistý chotár. Ak by bolo zlé počasie, tak by bol 01.04.2023. 

 
 
 

Informácia o aktuálnej výzve na rozšírenie kapacity materských škôl 

 
 

Starosta: Zaoberali sme aj výzvou na rozšírenie kapacity materských škôl. Počet 
novonarodených detí v jednotlivých ročníkoch má skôr klesajúcu tendenciu. Komunikoval som  
so starostom obce Jablonové, takisto tam má počet detí klesajúcu tendenciu. Je to celoslovenský vývoj. 
Počet novonarodených detí klesá. Preto sa do tohto projektu nezapojíme. Podmienkou je, aby bolo 
vytvorených minimálne 10 miest v materskej škole. Ale trend je opačný. Nie je predpoklad, že by tu 
bolo toľko detí, že by naplnili kapacitu ďalšej triedy v materskej škole. 

 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky:  Nová trieda znamená rozšírenie o 2 pracovníkov, rozšírenie 

kuchyne. Podmienka dotácie bola nielen vytvoriť 10 miest, ale ich aj udržať. Dotácia je cca 17 000,00 
eur, museli by sme ju vracať. Je tam aj spoluúčasť obce. Finančná komisia to neodporučila. 

 
Starosta:  Ak  by bolo potrebné vytvoriť novú triedu, pokračovali by sme v spolupráci s obcou 

Jablonové. Naša aktuálna spolupráca s obcou Jablonové končí v školskom roku 2025 – 2026. 
 
 
 

Nesplnené uznesenia OZ 

 
 

Starosta sa vrátil k nesplneným uzneseniam obecného zastupiteľstva. 
 

Starosta:  Geodet v Strži musel zachytiť určité body. 
 

Poslanec Mgr. Marian Beliansky:  My ideme do štádia projektovej dokumentácie. 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

Starosta:  Obec ide vysporiadať pozemky, aby tam6 mohla vybudovať riadnu cestu. Neskôr bude 
aj stretnutie s dotknutými občanmi. Uvidíme, aké riešenia tam budú schodné pri jednaní s majiteľmi. 

 
Poslankyňa Ing. Zuzana Zajíčková, MBA sa pýta na uznesenie OZ č. 63/2022. 

 
Starosta:  Pán Valent chcel kúpiť aj pozemok, cez ktorý chodí pani Begánová. 

 
Poslanec Ing. Vratko Piruš:  Pán Valent si ten pozemok oplotil a dal si tam bránu. 

 
Starosta:  Pán Valent napokon umožnil pani Begánovej prístup. 

 

 

 

XIX. 

VYSTÚPENIE  OBČANOV  S  NÁVRHMI  A  PODNETMI 
 

 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ja som dával jeden podnet na zmenu ďalšieho všeobecne 

záväzného nariadenia (VZN).7 
 
Starosta:  Áno, ale bol doručený v čase, keď už nemohol... 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky:  Myslíte prenájom zdarma?8 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Áno. 
 
Poslanec Mgr. Marian Beliansky:  Pokiaľ budete robiť verejnoprospešný projekt, nemám s tým 

problém. 
 
Starosta:  Podnet došiel 13.02.2023. Návrh VZN sa zverejňuje 15 dní pred zasadnutím obecného 

zastupiteľstva. 
 
Mgr. Zuzana Pallová:  V projekte Zelené oázy sme9 neuspeli. 
 
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík:  Ale boj pokračuje ďalej, to sme nevzdali ešte. 

                                                           
6 Pozn. zapisovateľky:  Pri Strži, parc. č. 176 – 150 k. ú. Pernek. 
7 Pozn. zapisovateľky: všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 1/2020 o nájme nebytových priestorov  
vo vlastníctve obce Pernek; čl. II - § 15 až § 18: „Poplatky za jednorazové využitie priestorov Kultúrneho domu“ 
8 Pozn. zapisovateľky: Oslobodenie od poplatku za jednorazové využitie priestorov Kultúrneho domu  
pre občianske združenia, ktoré v obci Pernek vykonávajú verejnoprospešnú činnosť. 
9
 Pozn. zapisovateľky:  Občianske združenie Pernecké ONÉ. 
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2023.  

XX. 

UKONČENIE  ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
 
 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva  
dňa 20.02.2023 o 20:26 hod. 

 
 
 
 

 
V Perneku dňa 20.02.2023 

 

 

 

 

..............................................................                             .............................................................. 
         MVDr. Helena Danielová                                                      Ing. Vratko Piruš                                                                  
             overovateľ zápisnice                                                           overovateľ zápisnice 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


