
 

Výber uznesení  OZ/2021/22-6 

z 3. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 22.6.2021 o 17.00 hod.  

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

Obecné zastupiteľstvo: 

A/ Berie na vedomie: 

1. Kontrolu uznesení od posledného rokovania OZ dňa 1.6.2021. 
2. Informácie a závery z rokovania komisií obecného zastupiteľstva od posledného 

riadneho zasadnutia OZ 1.6.2021. 

3. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020. 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k Záverečnému účtu obce za rok 2020. 
5. Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu obce Limbach za rok 2020. 

B/ Schvaľuje: 

1. Program rokovania OZ v súlade s pozvánkou.   

2. Záverečný účet obce Limbach a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad. 
3. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2020 v sume 3 573,00 € na tvorbu Rezervného 

fondu v roku 2021. 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Limbach na II. polrok 2021. 
5. Na základe žiadosti p. Petra Sulana o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce zámer 

predaja pozemkov vo vlastníctve obce zastavaných stavbami, ktorých vlastníkom je 

žiadateľ, v zmysle §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v aktuálnom znení. Do následného prevodu majetku žiada doložiť GP a vykonať fyzickú 
ohliadku nehnuteľností.  

C/ Volí: 

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

D/ Určuje: 

1. Zapisovateľa zápisnice z 3. riadneho zasadania OZ JUDr. Janu Plškovú. 

E/ Poveruje: 

1. Hlavného kontrolóra obce Limbach výkonom kontrolnej činnosti podľa schváleného 
plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 

2. Starostku obce na dohodnutie termínu ohliadky nehnuteľností s p. Sulanom 

a geodetom. 

 

                                                                                                                 Bc. Adriana Čechovičová 

                  starostka obce 

Za návrhovú komisiu:   

JUDr. Jana Plšková 
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