
UZNESENIE č.1/OZ/2010 

zo zasadnutia OZ dňa 22.2.2010 o 16:30 hod. v zasadačke OcÚ Limbach 

Obecné zastupiteľstvo: 

A/ Berie na vedomie: 

1. Informáciu o revitalizácii obce Limbach. 

2. Správu o plnení úloh obce za rok 2009 v oblasti krízového plánovania a civilnej 

ochrany 

3. Ponuku na zneškodňovanie komunálneho odpadu skládkovaním na skládke odpadov 

v Pezinku – Pezinské tehelne. 

4. Informáciu o internetovej stránke obce Limbach. 

5. Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009. 

6. Doplnenie informácie o sťažnosti p. Jozefa Melichera. 

B/  Schvaľuje: 

1. Overovateľov zápisnice: Marek Fraňo, Ing. Branislav Šťastný. 

2. Návrhovú komisiu : Peter  Vavrinský, PhDr. Oľga Baďurová, Anna Futasová 

3. VZNO o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia s úpravou. 

4. Zriadenie vecného bremena na p.č. 1061/7 (odvádzanie vody s prítomnosťou lapača 

splavenín). 

5. Majetkovo – právne vysporiadanie pozemku p.č. 622/9 na základe zámennej zmluvy a GP 

č. 24/2009 vypracovaného Ing. Sadloňom dňa 7.12.2009 bezodplatne, kde vlastníkom 

pozemku p.č. 622/260 o výmere 19m2 a pozemku p.č. 1061/6 o výmere 5m2 bude Obec 

Limbach a vlastníkom pozemku p.č. 1061/7 o výmere 162 m2 bude Mgr. Peter Haško 

a manž. Mgr. Zuzana Hašková. 

6. Majetkov – právne vysporiadanie p.č. 1431/10 o výmere 23 m2 spoločnosťou 

ENERMONT, s.r.o., člen  skupiny ZSE, Hraničná 14, 827 14 Bratislava, za cenu 100,-€ za 

m2. 

7. Späťvzatie návrhu na vklad  vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností č. 

V 15420/2009 z 10.6.2009 – Zámenná zmluva – LVD. 

8. Odpredaj zvyšnej časti pozemku p.č. 636 za cenu 50,-€ za m2 na základe návrhu ObÚ 

Bratislava. 



9. Žiadosť Ing. Ivana Kopca a manž. Anny , rod. Vodnákovej o odkúpenie časti pozemku p.č. 

1738 o výmere 23 m2 podľa GP č. 8/2010 vypracovaného 17.2.2010 Ing. Tatianou 

Dernerovou  za cenu 10,-€ za m2. 

10. Nájomnú zmluvu na pozemok p.č. 1406/16 o výmere 1310 m2 s LVD na zriadenie  

zberného dvora . 

11. Komisiu pre výber dodávateľa stavby – Prístavba MŠ v zložení:Marek Fraňo, PhDr. Oľga 

Baďurová, JUDr. Erika Vrbiková. Ing. Alena Spišiaková. 

12. Upraviť nájomnú zmluvu – vinice v lokalite Sahara  podľa  pripomienok poslancov a Doc. 

JUDr. Jozefa Sotolářa. 

13. Návrh plánu zasadnutí krízového štábu obce Limbach v roku 2010. 

C/ Súhlasí: 

1. S vyhotovením GP na 2 etapy  na oddelenie pozemkov pod budúcou MK- Športová 

Humna.  

2. S položením kábla verejného osvetlenia v rámci realizácie líniovej stavby (elek. rozvody) 

verejné osvetlenie Športová – Humna a GP. 

3. S návrhom kúpnej  zmluvy spoločnosti TIGRE SK, s.r.o. Bratislava na odpredaj časti 

 pozemku p.č. 1168/28 o výmere 4000 m2 za cenu 1,-€ za  m2 v lokalite Mlynské pole – 

Pod Šándorom . 

4. S uzatvorením zmluvy č.111004 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom -  

Márius Pedersen – vývoz odpadu. 

E/ Odporúča starostke: 

1.   Zistiť  finančné   možnosti  rekonštrukcie  a   intenzifikácie  ČOV  pre  cca 4000 

obyvateľov. 

       

Za návrhovú komisiu:  

 

 PaedDr. Anna Hrustičová 

                                                                                                   Starostka obce     

 


