
UZNESENIE č.6/OZ/09 

zo zasadnutia OZ dňa 21.09.2009 o 16:30 hod. v zasadačke OcÚ Limbach 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

A/ Berie na vedomie: 

1. Kontrolu plnenia Uznesenia z OZ zo dňa 3.8.2009 a OR zo dňa 5.8.2009   

a 8.9.2009. 

2. Predloženie plnenia rozpočtu za 1.polrok 2009 s tým, že navrhované zmeny 

budú predložené poslancom pred nasledujúcim  obecným zastupiteľstvom ako 

materiály. 

3. Žiadosť p.Ivony Hanuskovej o odkúpenie parcely č. 1671 o výmere cca 800 m2. 

4. Žiadosť p. JUDr. Ernesta Valka, PhD. o opravu cesty k ozdravovni, s odporučením  

starostke, pokračovať v rokovaniach s Lesmi SR, š.p. 

5. Žiadosť p. Denisa Vicena o odkúpenie parcely č. 1738 s tým, že podmienkou pre 

ďalšie rokovanie v OZ je vyčistenie pozemku parc.č. 118  a 119  (záhradka pri 

potoku). 

6. Poďakovanie obecnému zastupiteľstvu od pani Anny Abasovej Hakerovej za 

schválený príspevok k vydaniu knihy. 

7. Poďakovanie  p. Ing. Juraja  Švihrana za vybudovanie zábrany pre lopty na 

ihrisku. 

8. Vzdanie sa činnosti redakčnej rady Limbašských noviniek v zložení : JUDr. Erika 

Vrbiková,  p. Anna Futasová, p. Renata Bukatovičová. 

9. Sťažnosť p. Ing. Jána Hackera na porušovanie verejného poriadku v súvislosti 

s prevádzkovaním čerpacej stanice Jurky.  

10. Žiadosť p. Dušana Ježíka a Marty Ježíkovej  o odkúpenie parcely 1406/29 

o výmere 47 m2.  

11.  Informácie riaditeľky o pláne práce MŠ na rok 2009/2010 a správu z kontrolnej 

činnosti.    

12. Správu Hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za I.polrok 2009. 

13. Oznámenie o prípravách koncertu dňa 15.11.2009 o 15:00  v Evanjelickom 

kostole.  

14. Poďakovanie: všetkým organizátorom a dobrovoľníkom  za uskutočnenie 

nasledovných podujatí: 

- 65. výročie SNP, 

- stretnutia s p. Miroslavom Šatanom s trofejou „Stanley Cap“,   

- za zabezpečenie účasti na alegorickom sprievode na  Vinobraní  v Pezinku. 

 



 

 

 B/ Schvaľuje: 

1. Program zasadnutia. 

2. Overovateľov zápisnice: p. P. Vavrinský, p. A. Futasová. 

3. Návrhovú komisiu: p.Ing. B. Šťastný, p. M. Sadloň, p. PhDr.O.Baďurová. 

4. Návrh VZN o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na 

území obce Limbach s pripomienkou p.Futasovej. 

5. Kúpu parcely č.1609 - záhrada o výmere  1111 m2  v podiele 1/1 zapísanej na LV č. 

1465 v registri „E“ od SR -  Obvodného úradu v Bratislave  za cenu 10.300,55 € za 

účelom zriadenia zberného dvora. 

6. Predaj  pozemkov  parcela č. 414 – vinice o výmere 543 m2, parc.č.415 – zastavané 

plochy o výmere 129 m2 , parc.č. 416 – trvalý trávn. porast o výmere 173 m2  

v podiele 1/1, zapísanej v registri „E“ na LV.č.426 Obce Limbach  a to  p. Ing. Ivane 

Filovej , Bodrocká 13, Bratislava za cenu 10.300,55 €.   

7. Redakčnú radu Limbašských noviniek v zložení: p. Bc. A. Čechovičová, p. K. Rybárová, 

p. PhDr.O. Baďurová. 

8. Uzatvorenie zmluvy na výrobu Webovej stránky so spoločnosťou: 

      A G E S O  s.r.o. Bučinova 3, Malachov, 974 05 Banská Bystrica   

      za cenu 600,- €. 

9. Administrátora webovej stránky p.Čechoviča za paušálnu odmenu 30,- €/mesačne. 

10. Bezodplatné prevzatie webovej adresy www.limbach.sk od pána Ing. Jána Tótha, 

riaditeľa spoločnosti NETLAB plus s.r.o., Drieňova 34 ,821 02 Bratislava  s tým že ešte 

½ roka budú môcť byť využívané súvisiace e-mailové adresy pôvodnými užívateľmi. 

11. P. Rybárovú ako zodpovednú osobu za obec Limbach za aktualizáciu webovej stránky. 

12. Pokračovanie činnosti Štuplíkova v priestoroch OcÚ Limbach. 

13. Požiadavku rodičov zo škôlky o vytvorenie zábrany pred bránou MŠ kvôli zabráneniu 

priamemu vybehnutiu detí na štátnu cestu. 

14. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce Limbach na druhý polrok 2009. 

15. Vyhotovenie geometrického plánu ulice Športová-humna, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania MK a chodníka. 

16. Vyradenie majetku : nefunkčnej mrazničky  inv.č. 69, dátum zaradenia 1998 zo ŠJ pri 

ZŠ Limbach  

17. Starostke tajným hlasovaním 40 % odmenu zo súčtu platov za obdobie 1.1/2 roka 

2009. 

18. P. K. Vavrinčíkovú do funkcie podpredsedu ekonomickej komisie. 

 

 

 

http://www.limbach.sk/


 

 

C/ Súhlasí: 

 

1.  So žiadosťou Ing. Radovana Lucinu, Potočná 27, Limbach  o odkúpenie dielu č.1 

(pozemok parc.č. 1175/6), o výmere 139 m2,  ktorý vznikol odčlenením z pozemku 

parc.č. 1175/1, záhrada, o výmere 717 m2  zapísaného na LV č.426 Obce Limbach  

a dielu č.2  (pozemok parc.č. 1254/2 ) o výmere 19 m2 , odčlenený z pozemku parc.č. 

1254, zastavané plochy, o výmere 162 m2 zapísaného na LVč.1430 Obce Limbach, 

vyhotovených na základe GP č. 51/2009 Ing. Ľubošom Tyerlom v júni 2009  za cenu 

17,- €/m2.  

 

2. So žiadosťou p. Ing. Ladislava Zdúta s manželkou  o odkúpenie z pozemku parcely 

č.1176/1 zapísaneho na LV č. 426 v registri „C“   a z pozemku parc. č. 1252 zapísaného 

na LV č.1430 v registri „E“ Obce Limbach   s podmienkou vypracovania 

geometrického zamerania na jeho náklady a v súlade s plánom revitalizácie obce za 

cenu 33,- €/m2. 

3. S pôvodným zámerom vybudovať zberný dvor v podnikateľskej zóne aj napriek 

objavujúcim sa problémom. 

4. S pokračovaním krúžkovej činnosti detí v priestoroch OcÚ Limbach pod vedením p.  

Mgr. A. Strečanskej, Ing. J. Kapustovej, J. Hlavatovičovej a p. M. Mrvu. 

5. So žiadosťou p. Dušana Ježíka  a Marty Ježíkovej, Záhumenná 21, Slovenský Grob  na 

 odkúpenie pozemku parcely č. 43/3 záhrady o výmere 32 m2 s podmienkou 

vypracovania geometrického plánu za cenu 10,- €/m2. 

 

 

D/ Nesúhlasí:   

 

1. So žiadosťou p. A.Kostolanského, aby obec odkúpila parcelu č.1171/6 (pod 

obchodom-búdou) za cenu 35.000,- €. 

2. So žiadosťou p. Prof. RNDr. Ľ. Molnára, DrSc. o odpustenie stočného.  

3. So žiadosťou p. Kristíny Mehesovej o príspevok na dieťa. 

4. So žiadosťou Rímsko-katolíckej cirkvi o zámenu  pozemkov na Potočnej ulici za 

obecnú parcelu na Machergute II. 

5. So zriadením vecného bremena pre Vinohradnícke družstvo na nedávno zamenených 

pozemkoch. 

 

 

 

 

 



 

 

  E. Odporúča pánovi Petrovičovi: 

 

1. Na základe jeho vlastného podnetu preveriť možnosti rozšírenia cezhraničnej   

             spolupráce. 

 

 

Za návrhovú komisiu: Ing. Branislav Šťastný 

 

 

 

                                                                                  PeadDr. Anna Hrustičová 

                                                                                            starostka obce 


