
 

 

Výber uznesení  OZ/2021/16-3 

z 1. riadneho zasadnutia OZ dňa 16.3. o 17.30 hod.  

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

 

Obecné zastupiteľstvo: 

A/ Berie na vedomie: 

1. Správu hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol za rok 2020.   

2. Návrh zmluvy na prenájom športového areálu a bude sa ním zaoberať mimoriadne po jej 

dopracovaní. 

3. Žiadosť p. Henriety Dolinskej z dôvodu nedoloženia všetkých požadovaných vyjadrení 

v zmysle uznesenia F/2/OZ/2020/8-12. 

     B/ Schvaľuje: 

1. Doplnenie bodov 8a. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov a 8b. 

Návrh na zníženie platu starostky obce. 

2. Program rokovania OZ s doplnením bodov 8a a 8b. 

3. Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi obce za rok 2020 vo výške 30% z celoročnej hrubej 

mzdy. 

4. Za člena Komisie pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce a vedúcich 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme JUDr. Janu Plškovú.   

5. Za člena Komisie pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce a vedúcich 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Bc. Zuzanu Lobíkovú.   

6. Za člena Komisie pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce a vedúcich 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Mgr. ArtD. Ľubomira Čechoviča.   

7. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v r. 2021: 15.6.2021, 14.9.2021 a 7.12.2021. 

8. Predaj pozemkov vo vlastníctve obce Limbach, zapísaných na LV č. 426, parc.č. KN-C 

1178/213, k.ú. Limbach, o výmere 682 m2, parc.č. KN-C 1178/245, k.ú. Limbach, o výmere 

177 m2, parc.č. KN-C 1178/246, k.ú. Limbach, o výmere 560 m2, parc.č. KN-C 1178/247, 

k.ú. Limbach, o výmere 576 m2, parc.č. KN-C 1178/248, k.ú. Limbach, o výmere 682 m2, 

parc.č. KN-C 1255/3, k.ú. Limbach, o výmere 106 m2, parc.č. KN-C 1255/4, k.ú. Limbach, 

o výmere 122 m2, na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže najvyššej ponuke za 

sumu 530.000,- €.  

C/ Súhlasí 

1. So žiadosťou spoločnosti R-Gastro, s.r.o., o zníženie nájomného za splnenia podmienky 

refundácie zo strany Ministerstva hospodárstva formou dotácie na nájomné. 

2. S účinkovaním p. Františka Sečkára na Limbašských hodoch v prípade priaznivej 

epidemiologickej situácie a súhlasného stanoviska RÚVZ. 

      

 



 

 

 D/ Nesúhlasí: 

1. So žiadosťou Ing. Bábiho o odkúpenie obecného pozemku nad Machergutom I. 

2. So žiadosťou ARIOS EQUITY SE o odkúpenie pozemku v areáli „Ozdravovne Limbach“   

 

E/ Neschvaľuje: 

1. Zníženie platu starostky obce o jeho percentuálne navýšenie. 

 

F/ Volí: 

1. Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Jana Plšková, Mgr.ArtD. Ľubomír Čechovič. 

2. Overovateľov zápisnice: Mgr. Mária Krajčovičová, Juraj Czinege. 

       

 G/ Určuje: 

1. Zapisovateľa zápisnice z 1. riadneho zasadania OZ JUDr. Janu Plškovú. 

 

H/ Poveruje: 

1. Stavebnú komisiu na vypracovanie návrhu rekonštrukcie budovy bývalej Reštaurácie 

Silván. 

 

                                                                                                                 Bc. Adriana Čechovičová 

                  starostka obce 

 

Za návrhovú komisiu:   

JUDr. Jana Plšková 

 


