
Uznesenie 
č.6/OZ/2007 zo zasadnutia OZ dňa 29.11.2007 v zasadačke OcÚ Limbach 
 
Obecné zastupiteľstvo : 
 
A/ Berie na vedomie : 
1.  Oboznámenie firmy Stengl Consulting,s.r.o. o  Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

      obce    Limbach 

2.  Kontrolu plnenia uznesenia č.5/OZ/2007 

3.  Informáciu starostu o rokovaní OR zo dňa 12.11.2007 

4.  Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok r. 2007 

5.  Žiadosť p. Bystričana o ponuku práce do odborných komisií pri OcÚ Limbach - zatiaľ komisie  

     neplánujú rozširovať členov komisií 

6.  Poďakovanie Únie slabozrakých a nevidiacich za finančnú pomoc od obci Limbach 

7.  Informáciu Hasičského a požiarneho zboru v PK o štatistických údajoch z výjazdov do  

     obce Limbach  

8.  Informáciu o investíciách v obci Limbach :  

     - výmena autobusových zastávok 

    - výmena vchodových dverí a okien v ZŠ v Limbachu 

9.  Informáciu o finančných dotáciách z MF vo výške 200 000Sk na výmenu okien do ZŠ,  

      z MV a RR vo výške 428 400Sk na spracovanie PHSR 

10. Informáciu o organizovaní Vianočného pohára vína dňa 21.12.2007 na námestí v Limbachu 

11. Žiadosť p. Kavického a spol.. Nakoľko obec nemá primeraný pozemok na výmenu,  

      ponúka nasledovné riešenie : odkúpenie časti pozemku s p.č. 1441 pod MK za 22Sk/m2 

          podľa skutočnej výmery na základe geometrického plánu predloženého vlastníkom pozemku.   

 
B/ Shvaľuje :  
1. Overovateľov zápisnice : Ing. Šťastný, M. Sadloň 

2. Návrhovú komisiu v zložení : PhDr. Baďurová, M. Fraňo, P. Vavrinský 

3. Zapisovateľa zápisnice : p. Chalabalovú 

4. Návrh na úpravu rozpočtu na r. 2007  

5. Návrh na rozpočet na r. 2008-2010 so zmenami  – v odieli 08/ rekreácia, kultúra  

    a náboženstvo/ – 200 000Sk a v  odieli 04/ ekonomická oblasť – doprava/ + 200 000Sk , 



    OZ schvaľuje transfer pre TJ Karpaty Limbach futbalový oddiel vo výške 225 000Sk a 

     kolkársky oddiel Limbach vo výške 75 000Sk  

6. Dodatky k : - VZN o podmienkach poskytovania soc. pomoci    

                            VZN o dani z nehnuteľnosti 

                           

                           VZN o dani za psa s úpravou : samostatne žijúci dôchodcovia  

                            a invalidní dôchodcovia sa od dane  oslobodzujú 

                           VZN  Odvoz  komunálneho , drobného stavebného a veľkoobjemového odpadu  

                              s úpravou : doplnenie letných mesiacov v lokalite Suchý vrch na jún až  

                              september 

7. Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

8. Novú členku do redakčnej rady p. Chalabalovú 

9. Návrh na odmenu starostovi za druhé polročné obdobie v r. 2007 vo výške 40% súčtu platov. 

 
C/Súhlasí :  
1. So zmenou programu OZ a to bod č.6 sa prerokuje pred bodom č.2 

2. S použitím hlasového záznamu na OZ. 

3. So žiadosťou rodiny Sečkarovej o možnosti účinkovania Lunaparku v období hodov 

     v r. 2008 Limachu. 

4. So žiadosťou p. Focka o zámenu pozemkov s rovnakou výmerou  medzi vlastníkmi :  obcou  

     Limbach a p.Fockom. 

5. So žiadosťou firmy Baš invest o pokračovanie prenájmu výherného automatu v Pohostinstve  

    Gabriela. 

6. So žiadosťou p. Kováčovej o odpustenie poplatkov za stočné v období v druhom polroku 2006  

    a v prvom polroku 2007. 

7. So žiadosťou sl. Semjanovej o prevádzkových hodinách Nechtového štúdia. 

8. So žiadosťou p. Scholtzovej o otvorení prevádzky Výdajni liekov v budove cukrárni ako  

    aj s prevádzkovými hodinami Lekárne. 

D/Nesúhlasí :  
1. S finančnou náhradou pre p. Zamcovú za pozemok, ktorý sa nachádza pod  časťou OcÚ  

    Limbach, nakoľko tento pozemok bol darom MNV v roku 1987. 

2. So žiadosťou p. Weizera o odpustenie nájmu v reštaurácii Silván za vykonané stavebné 

     úpravy. Žiadame predložiť všetky stavebné úpravy v uvedenej nehnuteľnosti obci. 

3. So žiadosťou Mlynské pole s.r.o., Tigre SK a Dušan Dvorecký na doplnenie ÚPN 



     pre IBV obce.  

4. So žiadosťou firmy Progres o rozšírenie 2 programov Káblovej televízie. 

 

 

Za návrhovú komisiu : PhDr. Oľga Baďurová                                                      Vladimír Hrašna  

V Limbachu 29.11.2007                                                                                              Starosta obce 

      


