
UZNESENIE  č. 5/OZ/2009 
z mimoriadneho  zasadnutia OZ dňa 3.8.2009 o 1630hod. v zasadačke OcÚ Limbach 

 

Obecné zastupiteľstvo : 

A/ Berie na vedomie : 

  1. Kontrolu plnenia uznesenia z OZ zo dňa 1.7.2009. 

  2. Informáciu o vyhotovení projektovej dokumentácie na prístavbu MŠ v Limbachu  

      s podmienkou, že investor vybuduje prístavbu MŠ z vlastných zdrojov. 

  3. Petíciu proti realizovaniu stavby Zberný dvor. 

  4. Obnovu webovej stránky obce Limbach a jej spravovanie. 

 

B/ Schvaľuje : 

  1. Overovateľov zápisnice : p. A. Futasová, p. R. Bukatovičová 

  2. Návrhovú komisiu : PhDr. Oľga Baďurová, p. M.Fraňo, JUDr. E. Vrbiková 

  3. Projekt Regenerácie centrálnej zóny obce Limbach : 

      a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy „OPBK/ 2009/1.1/03“ za účelom realizácie  

         projektu „Regenerácia centrálnej zóny obce Limbach“, ktorého ciele sú v súlade  

         s  platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho  

         rozvoja obce, 

     b) zabezpečenie realizácie projektu obcou počas celej doby jeho realizácie, 

     c) financovanie projektu vo výške minimálne 10% z celkových oprávnených výdavkov na 

          projekt stanovených žiadateľom t.j. vo výške 79 883 € vrátane DPH. 

  4. Poriadok odmeňovania pracovníkov obce Limbach a volených orgánov obce  

      s pripomienkami ekonomickej komisie. 

  5. Finančný dar v hodnote 150 € pre úniu nevidiacich. 

  6. Darovaciu zmluvu medzi Ing. Ľ.Kosíkom a obcou Limbach, Ing. Ľ. Kosík daruje a  

       vybuduje ochranný monitorovací  systém pre viacero priestorov v správe obce Limbach 

       v termíne do novembra 2009. 

C/ Súhlasí :  

  1. S vybudovaním novej ochrannej zábrany za futbalovou bránkou z ulice 1. mája  

      v hodnote 3 319 €. 

D/ Nesúhlasí: 

  1. So žiadosťou  M. Chvílu o úpravu zápisnice z OZ zo dňa 1.7.2009. 



E/ Ruší : 

  1.  Z Uznesenia č.4/OZ/2009 v odseku D/Nesúhlasí, bod 2. S vybudovaním novej zábrany 

       za bránkou na ihrisku.  

F/ Odporúča starostke :  

    Začať rokovanie s  p. Ing. Gabrielou  Izákovou ,  poverenou zastupovaním  vo veci Petícii  

    proti   realizovaniu stavby Zberný dvor. 

 

 

 

Za návrhovú komisiu : PhDr. Oľga Baďurová                               

 

                                                                                                     PeadDr. Anna Hrustičová 

                                                                                                            Starostka obce  

 

 


