
Výber uznesení  OZ/2022/15-6 

z 2. riadneho zasadnutia OZ dňa 15.6.2022 o 17.00 hod.  

prostredníctvom videokonferencie v zmysle § 30f ods. 2 Zákona o obecnom zriadení  

Obecné zastupiteľstvo: 

A/ Berie na vedomie: 

1. Správu starostky o kontrole uznesení.   

2. Informáciu z rokovaní komisií OZ. 

3. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021. 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k záverečnému účtu obce Limbach za rok 2021. 
5. Správu Ekonomickej komisie k Záverečnému účtu obce Limbach za rok 2021. 
6. Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu obce Limbach za rok 2021. 
7. Správu komisie pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce a vedúcich 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

8. Návrh Dohody o určení spoločného školského obvodu s Mestom Pezinok.  

     B/ Schvaľuje: 

1. Program rokovania OZ v súlade s pozvánkou. 

2. Záverečný účet obce Limbach a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad. 
3. Použitie  prebytku  hospodárenia  za rok 2021 vo výške 50.991,- Eur na tvorbu 

rezervného fondu v roku 2022 a vo výške 458.911,- Eur na dofinancovanie stavby školy a 
telocvične.  

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Limbach na II. polrok 2022. 
5. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre FK Karpaty Limbach vo výške 

6.000,- Eur. 

6. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre Občianske združenie LIRA vo výške 
3.000,- Eur. 

7. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre Občianske združenie Limbach on 
Tour vo výške 2 000,- Eur. 

8. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre Občianske združenie Limbašský 
strapček vo výške 1.500,- Eur. 

9.    Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre Združenie 
limbašských vinohradníkov a vinárov vo výške 3.000,- Eur. 

10. Vstup obce Limbach do Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Malé Karpaty 

od 1.6.2022.   

11. Zámer predaja pozemku parc.č.  1211/7 – záhrada o výmere 2 m2, parc.č. 1224/7 – 

ostatná plocha o výmere 21 m2, a parc.č. 1251/27 – zastavaná plocha o výmere 25 m2 

vo vlastníctve obce Limbach na základe žiadosti p. Petra Fornera osobitným zreteľom, 
nakoľko sa jedná o bezprostredne susediace pozemky, s podmienkou overenia GP 

katastrálnym odborom pred schválením predaja v termíne do 31.12.2022. 

12.  Vydanie súhlasného stanoviska k žiadosti spoločnosti MAXWELL s.r.o., Družstevná 16, 
900 91 Limbach, IČO 35 907 631, o zaradenie súkromnej školy GREENWILL na 
Družstevnej 16 v Limbachu ako základnej školy do siete škôl a školských zariadení SR.   



 

      

 C/ Volí: 

1. Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Jana Plšková, Mgr.ArtD. Ľubomír Čechovič. 
2. Overovateľov zápisnice: Juraj Czinege, Bc. Matej Farbula. 

       D/ Určuje: 

1. Zapisovateľa zápisnice z 2. riadneho zasadania OZ JUDr. Janu Plškovú. 
2. V zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Limbach na celé 
nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 v počte 9 poslancov. 

3.   1 volebný obvod pre nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026.   

4.   Pre nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 počet volebných okrskov 2. 
5.   V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na nasledujúce volebné obdobie 2022 -2026 rozsah výkonu 

funkcie starostu obce Limbach ako plný pracovný úväzok.   

 

E/ Poveruje: 

 

1.  Hlavného kontrolóra obce Limbach výkonom kontrolnej činnosti podľa schváleného Plánu 
kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. 

2. Starostku obce na rokovanie s Mestom Pezinok o zmene Dohody o určení spoločného 
školského obvodu na 8. a 9. ročník. 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Adriana Čechovičová 

                  starostka obce 

 

Za návrhovú komisiu:  JUDr. Jana Plšková 
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