
UZNESENIE č.7/OZ/09 

zo zasadnutia OZ dňa 23.11.2009 o 16:30 hod. v zasadačke OcÚ Limbach 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

A/ Berie na vedomie: 

      1. Plnenie rozpočtu Obce Limbach za obdobie 1 – 9/2009. 

2. Žiadosť o jednorázový príspevok v hmotnej núdzi Alžbety Hinterschusterovej, Slnečná 

56, Limbach. 

3. Žiadosť o jednorázový príspevok v hmotnej núdzi Árendášovej Hany, Vinohradnícka 

72, Limbach. 

4. Informácia ohľadne umiestnenia trafostanice. 

5. Informáciu o projekte na revitalizáciu obce Limbach. 

6. Informáciu o právoplatnom rozhodnutí súdu o neplatnosti výpovede p. Márii 

Krajčovičovej. 

7. Žiadosť p. Márii Krajčovičovej o vyrovnanie finančných prostriedkov počas neplatnej 

výpovede. 

8. Žiadosť p. Miroslava Chvílu o zaslanie informácií v rámci info zákona č.211/2000 Z.z.. 

9. Žiadosť p. Miroslava Chvílu o poskytnutie  informácií na podanie žaloby. 

10. Žiadosť o TJ Karpaty Limbach o navýšenie rozpočtu na rok 2010. 

11. Zámennú zmluvu LVD – obec  Limbach ohľadne vecného bremena na pozemku. 

12. Návrh zmluvy o spolupráci so spoločnosťou SWAN, a.s.  na prevod a prevádzku 

domény a telekomunikačných služieb obce Limbach 

13. Poďakovanie: 

- Okrskovej volebnej komisii a zapisovateľke  za dôstojný priebeh volieb 

- Limbašskému spolku vinárov a  vinohradníkov za organizovanie Svätomartinského 

požehnania vín 

- P.Petrovičovi, Malatschekovi, Mgr. Strečanskej, Hlavatovičovej za ďaľšie stretnutie 

s vínom (požehnanie vína) 



- P.Jánovi Janušíkovi a firme VÍNOJANO  za poskytnutie mechanizácie pri oprave  

odvodňovacieho kanála 

- Komisii životného prostredia a kolektívu MŠ a ZŠ , ktorí sa zúčastnili na akcii Čistota 

našej dedinky a vyčistili obec od drobných odpadkov. 

B/  Schvaľuje: 

1. Overovateľov zápisnice: p. Michala Sadloňa a p. Jána Janušíka. 

2. Návrhovú komisiu : p. PhDr. Oľgu Baďurovú, p. Renátu Bukatovičovú a p.Petra 

Vavrinského.  

3. Návrh úpravy rozpočtu  na obdobie 1 - 9/2009  – bez pripomienok. 

4. VZN o slobodnom prístupe k informáciam s úpravou. 

5. VZN o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na   území   obce Limbach. 

6. Žiadosť p. Ivana Weismana o  odkúpenie pozemku p.č. 42/3 o výmere 25 m2 z p.č. 1738 

Obce    za cenu 10,-€ za m2. 

7. Žiadosť p.Paval Hudeca o   odkúpenie p.č. 1738/43 zast. plocha o výmere 28 m2 podľa GP 

č. 67/2009 Ing. J.Horváthom  za cenu 10,-€  za m2. 

8. Majetkovo právne vysporiadanie časti pozemku p. Ing. Viery Tordoff z p.č. 1738 za 

podmienky vyhotovenia geomerického plánu za cenu 10,-€  za  m2. 

9. Žiadosť p. Michala Árendáša o odkúpenie pozemku p.č. 1165/3 o výmere 88 m2 z  p.č. 

1164/70 zastav. plocha   za cenu 16,-€ za m2. 

10. Návrh zmluvy ZMO MR , Horná 20, Modra o zabezpečení účasti   na Slovakiatour 2010 s 

finančným  príspevkom obce v čiastke 500,-€. 

11. Zápis do kroniky  s úpravami. 

12. Rozšírenie televíznych programov v KDS o TV stanicu VIASAT HISTORY a zvýšenie 

poplatku pre jednotlivých účastníkov o 0,30 € mesačne. 

 

 

C/ Súhlasí: 

1. So žiadosťou MUDr. Zlatice Lalákovej –  o finančný príspevok v sume 1000,-€ z dôvodu 

požiaru  domu. 



2. So žiadosťou Únie nevidiacich o finančný príspevok  pre rok 2010 vo výške 100,-€. 

3. S návrhom Obvodného úradu Bratislava riešiť majetkovo právne vysporiadanie pozemku 

p.č. 1609 (LV č. 1465) za obecné pozemky  p.č. 636 alebo p.č. 574 obce Limbach 

4. S nákupom  rozmetavača. 

5. So žiadosťou p. Mgr. Petra Haška o bezodplatnú výmenu parciel: 1064/4 LV č. 426 a časti 

p.č. 622/9 stavebný pozemok LV č. 1041 ako TPP a to podľa náčrtu „A“-MK obce (špic 

pred Vavrinčíkovcami a „B“ budúca MK Športová Humna 1061/4 lapač piesku. 

6. So žiadosťou Ing. Petra Podstrelenca o prehodnotenie spracovanej Urbanistickej štúdie 

obytnej zóny Limbach – Mlynské pole z roku 2005. 

D/ Nesúhlasí: 

1. So žiadosťou Hoffman REAL, Tomášikova 30, Bratislava o zmenu územného plánu na IBV 

v lokalite Mitelberg. 

2. S návrhom zmluvy o združení Mlynské pole s.r.o. a spol.  ohľadne prístavby MŠ. Obecné 

zastupiteľstvo trvá na pôvodnom rozhodnutí – prístavba MŠ sa má zrealizovať v plnej 

výške spoločnosťou Mlynské pole. 

E/ Odporúča starostke: 

1.   Pripraviť zmluvu o prenájme obecných vinohradov. 

       

Za návrhovú komisiu: PhDr. Oľga Baďurová 

 

 

 PaedDr. Anna Hrustičová 

                                                                                                   Starostka obce     


