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UZNESENIE 
 

č.5/OZ/2007 zo zasadnutia OZ dňa 20.9.2007 o 16.30 hod. v zasadačke OcÚ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Obecné zastupiteľstvo : 
A/  Berie na vedomie : 
     1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 4/OZ/2007 

     2. Informáciu starostu o rokovaní OR v období medzi obecnými zastupiteľstvami 

     3. Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2007 

     4. Informáciu starostu o výpise uznesenia z Bezpečnostnej rady obvodu Pezinok týkajúce sa 

obce, ako i úseku CO a zloženie krízového štábu 

     5. Opatrenia  firmy JURKI – HAYTON – benzínová čerpacia stanica k zamedzeniu rušenia 

nočného  kľudu a užívania, či predaja alkoholu po 22,00 hod. /sťažnosť p. Ing. J. Hackera/ 

     6. Pripomienky občanov k novému cestovnému poriadku Slovak Lines , a. s. na rok 2008, 

ktoré budú odoslané v požadovanom termíne 

     7. Informáciu o zriadení TV kanálu NOE 

     8. Informáciu o výsledku kontroly čistoty vypúšťania odpadových vôd z ČOV  vykonanou 

Slovenskou inšpekciou ŽP Bratislava 

    9. Informácie starostu o pripravovaných investičných aktivitách – výmena autobusových 

zastávok, výroba orientačných máp Limbachu, výmena okien a vchodových dverí na ZŠ, MŠ – 

výmena strešnej krytiny, zabezpečenie účasti na alegorickom sprievode počas pezinského 

vinobrania a o priebehu osláv 63. výročia SNP v obci 

B/ Schvaľuje :  
     1. Overovateľov zápisnice - P. Vavrinský, J. Janušík 

     2. Návrhovú komisiu v zložení:  A. Futasová, M. Fraňo, M. Sadloň 

     3. Odmenu starostovi obce vo výške 20% súčtu  platov za 1. polrok 2007  

C/ Súhlasí : 
     1. So zriadením prevádzky  nechtového dizajnu Petrou Semjanovou v budove pohostinstva 

Gabriela 

     2. Aby žiadosť Gustáva Sokolíka a Pavla Sokolíka o odkúpenie obecných pozemkov bola 

opätovne prejednaná až po ukončení právneho sporu s MV -  CO 

      3. S prehodnotením žiadosti firmy  Mlynské pole, s.r.o. , TIGRE,  Dvorský až v roku 2008      

      4. S uzatvorením zmluvy na vývoz TKO s firmou Skládka odpadov, Dubová, s.r.o. 

      5. Aby zápisnice so zasadnutí OZ vykonávala osoba mimo členov OZ na základe dohody  
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   6. So zverejňovaním zápisníc a uznesení OZ na internetovej stránke 

   7. So zhotovením reklamno – informačných materiálov s mapou ulíc Limbachu, rozmery 60 x 

40 cm 

D/ Ukladá 
1. Komisii VP 

Komisii na ochranu ŽP 

a/ preveriť sťažnosť manželov Grúberových – uskladňovanie odpadu pánom 

Bukatovičom na súkromnom pozemku sťažovateľov 

b/ preveriť a vyriešiť sťažnosť A. Bystričana k znečisťovaniu ŽP výkalmi psov, ktoré chová 

p. I. Justová /chatová oblasť Suchý vrch/ 

2. Komisii na ochranu ŽP 

a/ preveriť plnenie a účinnosť prijatých opatrení majiteľa  benzínovej čerpacej stanice Jurki 

– Hayton na odstránenie nedostatkov uvedených v sťažnosti Ing. Hackera 

3. Komisii v zložení: Ing. Bocora, Ing. Arch. Zaymus, Ing. Valovič a F. Mihalovič  

Prešetriť sťažnosť p. J. Bičiana 

       T: do 10.10.2007 

E/ Nesúhlasí : 
1. S odpredajom obecného pozemku p.č. 285 p. Ing. Vavrinskej Michaele 

F/  Doporučuje 
 Starostovi obce 

1. Riešiť vysporiadanie pozemkov ul. Raková, ktoré by zabrala možná výstavba MK 

2. Informovať sa u Ing. Mihaloviča, či  je sprístupnená cesta pre vozidlá so stavebným 

materiálom zmluvne so SPF s prístupom do lokality Farárske 

3.  Prejednať s Ing. Mihalovičom dobudovanie MK Raková v časti, kde realizoval 

inžinierske siete pre IBV /24 RD farárske/ 

4. Pripraviť rozpočet k plánovanej výstavbe MK Raková, zvolať stretnutie dotknutých 

vlastníkov 

  

 

 

 

Za návrhovú komisiu : Anna Futasová                                                   Vladimír  Hrašna      

V Limbachu  20.09.2007                                                                                    starosta obce 

 


