
UZNESENIE č. 8/OZ/09 

zo zasadnutia OZ dňa 14.12.2009 o 16 
30 

hod. v zasadačke OcÚ Limbach 

 

 

Obecné zastupiteľstvo : 

A / Berie na vedomie: 

     1. Kontrolu plnenia uznesenia z OZ a z OR. 

     2. Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu obce na  

         roky 2010-2012 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2010 

     3. Ţiadosť p. Melichera o prešetrenie problému Stolárskej dielne pána Mareka Fraňa. 

     4. Informácie o rokovaniach vo veci zmeny stavby pred dokončením (umiestnenie  

         trafostanice na pozemku par.č.1707/2)  

 

B / Schvaľuje : 

     1. Zmenu programu OZ – bod č.4 sa presúva na nasledovné OZ. 

     2. Overovateľov zápisnice : A. Futasová, M.Fraňo. 

     3. Návrhovú komisiu : PhDr. Oľga Baďurová, P.Vavrinský, M.Sadloň. 

     4. Návrh rozpočtu obce Limbach na r. 2010. 

     5. Návrh programového rozpočtu obce Limbach na roky 2010-2012. 

     6. VZNO č.6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej  

           škole a školských zariadení  so sídlom na území obce Limbach  

     7. Ţiadosť p. Otokára Hupku o odpredaj časti pozemku s par.č. 1738 do 

         osobného vlastníctva za cenu 10 € /m
2 

. 

     8. Ţiadosť  Ing. Radovana Lucinu  s manţelkou. Katarínou, Mgr. o kúpu obecných   

         pozemkov v zmysle Geometrického plánu č. 51/2009 geodeta Ľuboša Teyerla – 

        zo dňa 10.11.2009, a to: pozemok parc. č. 1175/6 o výmere 139m
2
, druh pozemku:  

        záhrady; ( z pozemku p.č. 1175/1 zapísaného na LV  

        č.426 registra „C“ ) pozemok parc. č. 1254/4 o výmere 19m
2
, druh pozemku: zastavané plochy  

         a nádvoria za cenu  17EUR/m2.  

 

9.  Plán zasadnutí OZ na rok 2010.  

 10.  Odmenu pre zástupcu starostky vo výške 20% súčtu polročných odmien. 

 

C / Nesúhlasí : 

     1. S finančným darom od firmy Mlynské pole s.r.o. vo výške 66 387,838 € 

          na vybudovanie prístavby MŠ.  

 



D / Odporúča starostke : 

     1. Postúpiť právnemu zástupcovi obce na prerokovanie Zmluvu o prenájme obecných  

         vinohradov 

     2. Vyvolať rokovanie s vlastníkmi pozemkov v lokalite“ pri Sýpke“ ohľadne 

          vybudovania budúcej MK. 

     3. Vybrať dodávateľa prístavby materskej školy v zmysle schválenej  Smernice  

          o verejnom obstarávaní  Obce Limbach. 

 

Za návrhovú komisiu : PhDr. Oľga Baďurová 

                                                                                                        PeadDr. Anna Hrustičová 

                                                                                                             starostka obce 


