
UZNESENIE č. 2/OZ/09 
zo   zasadnutia  OZ   dňa  27.4. 2009  o 16.30  h  v zasadačke  OcÚ  Limbach 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  : 
 
 
A/ Berie na vedomie : 
 

1. Kontrolu plnenia uznesení z OR zo dňa 06.04.2009 a  dňa 27.04.2009. 
2. Kontrolu plnenia uznesení  z OZ č. 1/0Z/2009. 
3. Žiadosť združenia chatárov Suchý vrch zastúpených p. Beňovou, o opravu prístupovej cesty 

do rekreačnej oblasti Suchý vrch.  
4. Cenovú ponuku Ing. Kutaja, zstupcu spoločnosti PROGRESS o rozšírenie a zaškolenie 

pracovníka na limbašský info kanál. 
5. Žiadosť spoločenstva vlastníkov obyvateľov Cintorínskej ulice susediacich s pozemkami 

Machergut I o riešenie situácie vo veci vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku parc. 
č. 622/7  (odpredaj; exekúca spol. Limbainvest ) o zachovanie potoka, z dôvodu zatápania 
ich súkromneho vlastníctva. 

6. Špecifikáciu daru spoločnosti Mlynské pole, s.r.o. pre obec Limbach, IČO : 35 893 397 pre 
obec Limbach. 

7. Žiadosť o zmenu vinohradníckych usadlostí na rodinné domy v lokalite Horný diel. 
8. Stanovisko právneho zásupcu obce k sťažnosti p. Melichera. 

 
 
B/ Súhlasí : 
 

1. S odpredajom pozemku, za účelom výstavby trafostanice, parc. č. 1738 ( Horné Záhumenice 
) spoločnosti ENERMONT, a. s za cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý dá 
vypracovať ENERMONT, a.s. 

2. So žiadosťou reštaurácie Silván o zníženie nájomného na sumu 464,71.-EUR (14 000.-Sk) 
na obdobie 3 mesiacov v roku 2009. 

3. So žiadosťou Casito Pub-u o otváracie hodiny o 02.00 hod dňa 01.05.2009 z dôvodu 
usporiadania zábavy. 

4. S úpravou otváracích hodín počas limbašských hodov Casito Pub-u nasledovne : piatok do 
02.00 hod., sobota  do 05.00 hod., nedeľa do 24.00 hod. 

5. So žiadosťou rodiny Sokolíkovcov o odpredaj obecných pozemkov parc. č. 
1578/77,1578/78, 1578/76 a parc č. 1578/47 za cenu 10.-EUR/m2. 

 
 
B/ Schvaľuje : 
 

1. Overovateľov zápisnice : R. Bukatovičovú, O. Baďurovú. 
2. Návrhovú komisiu v zložení : E. Vrbiková, A. Futasová, P. Vavrinský. 
3. Program rokovania obecného zastupiteľstva. 
4. Zásady na ochranu majetku obce v podmienkach samosprávy obce Limbach. 
5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Limbach s pripomienkami. 
6. Zásady obehu účtovných dokladov s pripomienkami. 
7. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Limbach s pripomienkami. 
8. Prípadnú prístavbu triedy Materskej škôlky z mimorozpočtových zdrojov. 



9. Žiadosť spoločnosti Mlynské pole, s.r.o., IČO :  35 893 397 o zaradenie pozemkov parc.č. 
1178/1, 1178/27, 1178/28, 1178/196, 1255/1 ,1178/160 do zmien a doplnkov  územného 
plánu s pripomienkami.  

10. Prípravu zámennej zmluvy starostkou obce, na zámenu pozemkov parc. č. 386/16 ( príp. 
parc. č. 386/17) po zistení vlastníckych vzťahov k nim s pozemkami rímskokatolckej církvi. 

11. Žiadosť Anny Abasovej ( rod. Hackerovej ) o sponzorský príspevok vo výške 100.-EUR 
12. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2009. 

 
 
 
 
      
         PaedDr. Anna Hrustičová 
         starostka obce 
 
 
 
za návrhovú komisiu : 
JUDr. Erika Vrbiková 
 
 
 
V Limbachu, dňa 27.04.2009 
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