
ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  konaného dňa 17. mája 2010 , o 16,30 hod. 

v zasadačke  OcÚ Limbach , ul. SNP č. 55 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Prítomní : viď. prezenčná listina 

Ospravedlnení : hl. kontrolór obce Ing. Jozef Valovič, poslankyňa Renáta Bukatovičová 

 

Program  :    1. Otvorenie 

                           a/ Schválenie programu rokovania 

                           b/Voľba  návrhovej komisie 

                           c/ Určenie overovateľov zápisnice 

                       2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

                       3. Rokovania obecnej rady – informácia a závery  

                       4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva 

                           / od posledného zastupiteľstva / 

5.Správa nezávislého auditora o overení účtovnej uzávierky k 31.12.2009              

           a výročnej správe za rok 2009  

                       6. Stanovisko hl. kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2009 

                       7. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2009 

                       8. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu- informácia 

                       9. Návrh VZNO č. 2 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Limbach 

                      10. Návrh č. 3 o zásadách predvolebnej kampane pred voľbami do NR SR  

                            dňa 12.6.2010 v podmienkach  obce Limbach 

   11. Návrh zásad pre vybavovanie sťaţností v podmienkach obce Limbach 

                      12. Návrh plánu práce hl. kontrolóra obce Limbach na prvý polrok 2010 

                      13. Prerokovanie a schválenie zápisu do kroniky 

                      14. Interpelácie poslancov 

                      15.Rôzne – Zmeny a doplnky ÚPN obce Limbach 

                      16. Záver 

K bodu 1. Zasadnutie otvorila starostka obce  o 16,30 hod. , počet prítmoných poslancov 6, 

                 OZ  je  uznášania schopné . Zasadnutie viedla starostka  .  

                 a/  starostka  vyzvala poslancov  k pripomienkam k programu, nakoľko pripomienky 

                    neboli , nasledovalo schválenie programu .  

                   Hlasovanie :   6 prítomných poslancov  za 

 Uznesenie: B/1 

 OZ schvaľuje program zasadnutia OZ bez pripomienok.                      /6:0:0/ 

                 b/ starostka navrhla návrhovú komisiu v zloţení : PhDr.Oľga Baďurová,Michal 

                     Sadloň a Ján Janušík 

                     Hlasovanie : 6 prítomných poslancov za 

  Uznesenie  :B/3 

  OZ schvaľuje návrhovú komisiu:   PhDr.Oľga Baďurová,Michal  Sadloň, Ján Janušík 

                 c/  určenie overovateľov zápisnice : Ing.Branislav  Šťastný , Marek Fraňo 

                    Hlasovanie : 6 prítomných poslancov  za 

   Uznesenie: B/2 

   OZ schvaľuje  overovateľov zápisnice: Ing.Branislav Šťastný,Marek Fraňo /6:0:0/ 

                       

                   16,40 hod.  – príchod  p .Anna Futasová  
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K bodu  2 :  Starostka   oboznámila  prítomných   s plnením  uznesenia  z minulého OZ . 

                     Zo strany  poslancov  neboli  pripomienky . Poslanci  informáciu zobrali na          

                     vedomie .  Jednotlivé body sa budú ešte  prerokovávať . 

                     Hlasovanie :     7  prítomných poslancov  zobralo na vedomie    

Uznesenie : A/1 

 OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z OZ .        /7:0:0/ 

 

 K bodu  3 : Starostka informovala o rokovaní OR dňa  29.3 a 13.5. 2010 . Poslanci správu  

                     zobrali na vedomie . 

                    Hlasovanie :  7 prítomných poslancov za  

 Uznesenie: A/2 

 OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení OR             /7:0:0/  

 

K bodu 4 :  Starostka informovala o činnosti jednotlivých komisií . Pracovala ekonomická 

                   komisia, sociálna komisia, stavebná komisia, vinohradnícka komisia , kultúrno- 

                    športová komisia a komisia ŢP . Pravidelne sa na OZ  zhodnotí činnosť komisií 

                    vţdy od posledného zasadnutia, preto treba  predloţiť  zápisnicu z rokovania 

                   komisií  pred  nasledujúcim  zasadnutím OZ . Uvedené zobrali poslanci na vedomie. 

  Uznesenie : A/3 

  OZ berie na vedomie informácie predsedov komisií o činnosti od posledného   

   zasadnutia OZ .                                                                                /7:0:0/ 

 

K bodu 5 :  PhDr. Oľga Baďurová prečítala  záver správy nezávislého auditora  o overení 

                    Účtovnej  závierky k 31.12.2009 a výročnej správe za rok 2009 .      

                     V správe auditor  uvádza, ţe účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých 

                     významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Limbach k 31.12.2009 

                      a výsledky hospodárenia a peňaţné toky za rok 2009 sú v súlade so zákonom 

                      o  účtovníctve . 

                      Vo výročnej správe, ktorej súčasťou je účtovná závierka auditor v závere              

                       konštatuje, ţe pre realizáciu zámerov a cieľov pre rok 2010 je obec závislá nielen 

                      od vlastných zdrojov, ale i mimorozpočtových zdrojov. 

                     Hlasovanie :  7 prítomných poslancov zobralo na vedomie 

 Uznesenie:  A/4 

 OZ  berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení  účtovnej   

 závierky k 31.12.2009 .                                                               /7:0:0/ 

 

K bodu 6 : Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Limbach 

                   prečítala PhDr.Oľga Baďurová. 

                   Hlavný kontrolór obce odporúča OZ predloţený záverečný účet, ako aj celoročné 

                   hospodárenie Obce za rok 2009 schváliť . 

                   Poslanci  zobrali správu na vedomie bez výhrad . 

                    Hlasovanie : 7 prítomných poslancov za . 

 Uznesenie : A/5 

 OZ  berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k závertečnému účtu  

  za rok 2009                                                                                                    /7:0:0/ 

 

  Príchod   p. JUDr. Erika Vrbiková 
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K bodu 7 : K záverečnému účtu  obce  za rok 2009  predniesla p. Anna Futasová  správu 

                   ekonomickej komisie , ktorá  odporúča schváliť záverečný účet obce za rok 2009 

                   bez výhrad, nakoľko je podrobný, prehľadný. Záväzky  voči  štátnemu  rozpočtu 

                   sú splnené   .   

                    Hlasovanie : 8 prítomných poslancov  za . 

Uznesenie : B/ 4 

OZ schvaľuje  záverečný účet obce za rok 2009 a celoročné hospodárenie 

 bez výhrad .                                                                                                       /8:0:0/ 

Uznesenie : B/ 5 

OZ schvaľuje pouţitie prebytku hospodárenia za rok 2009 na tvorbu rezervného fondu, 

zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a/ a b/ zák.č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu 36.576 ,- EUR.   /8:0:0/ 

 

Starostka upozorňuje na novelu zákona o obecnom zriadení . Poslancom bola  doručená spolu 

 s materiálom pred zasadnutím OZ . 

 

K bodu 8:   

1 .Petícia občanov za zjednosmernenie ulice l. mája  a Slnečná . Bola vypracovaná predbeţná 

situácia  presmerovania  týchto ulíc .  Vyjadril sa p. Peter Vavrinský : podľa jeho 

názoru  je  treba  niečo robiť s parkovaním  aut  na ul. 1.mája  pre plynulosť cestnej premávky. 

Nevie si predstaviť kadiaľ by nákladné autá vozili napríklad   stavebný materiál  na mnoţstvo 

rozostavaných  rodinných domov . 

 P. Marek Fraňo : cesta je   ťaţko prejazdná   hlavne počas  futbalových zápasov . 

Starostka :  uţ na minulých OZ sme sa venovali tejto problematike, bude sa riešiť pri 

revitalizácii, teraz hlasujeme  za zjednosmernenie ulice l. mája . 

Hlasovanie :  8 prítomných poslancov  proti . 

Uznesenie : D/1 

 OZ  nesúhlasí so zjednosmernením ul. 1.mája a Slnečná a zákazom prejazdu 

 nákladných aut nad 3,5 t.                                                                                   /8:0:0/              
2. Starostka prečítala ţiadosť o kúpu pozemku spoločnosti CBA Market s.r.o. Brezno na 

zriadenie supermarketu o výmere 450 m2 predajnej plochy, 250 m2 skladov a prístupové cesty 

s parkoviskom cca 1300 m2 . P. Anna Futasová : vzhľadom k tomu, ţe takýto supermarket  

zaberie rozlohu, ktorú v obci nemáme , musel by sa stavať na okrajoch obce,  nie je to priblíţenie   

k občanom.  Nevie si predstaviť ako sa tam ľudia bez  auta dostanú. 

P. Marek Fraňo – v obci  by  prichádzala do úvahy len priemyselná zóna . 

Starostka – obec nemá vhodnú nehnuteľnosť pre takéto účely . P. Ing.Branislav Šťastný –

odpoveď súhlasíme, ale pozemok  obec nemá . 

Poslanci  sa prikláňajú  k výstavbe supermarketu  s konštatovaním, ţe obec nemá vhodný 

pozemok na odpredaj , preto  ponuku berú na vedomie .                         

Hlasovanie : 8 prítomných poslancov   za . 

Uznesenie : A/6 

 OZ berie na vedomie ponuku CBA Market s.r.o. o kúpu pozemku na zriadenie 

supermarketu s potravinami, s tým, ţe v súčasnosti nemá obec vhodný pozemok na 

odpredaj . OZ sa prikláňa k výstavbe supermarketu.                         /8:0:0/   
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3. Starostka prečítala list Odborného učilišťa internátneho v Trnave , v ktorom ţiadajú 

o poskytnutie sponzorského daru k organizovaniu 35. ročníka Celoslovenských športových hier 

mentálne postihnutej mládeţe OUI, ktoré sa budú konať dňa 19.-21.5.2010. 

Poslanci uvedené  zobrali na vedomie .    

Uznesenie : A/7 

OZ zobralo na vedomie ţiadosť o poskytnutie sponzorského príspevku 

k organizovaniu 35.ročníka Celoslovenských športových hier OUI, ktoré sa budú konať 

19.-21.5.2010                                                                                          /8:0:0/   
4. Ţiadosť Štefana Kozáčka a Zdena Kozáčka o odkúpenie pozemku p.č. 1729/2  podľa GP 

zo dňa 9.4.2010 vypracovaného Ing. Jurajom Horváthom o výmere 41 m2 ost.plocha  Štefan 

Kozáček   a  41m2 ost.plocha  Zdeno Kozáček . Poslanci sa zhodli na tom, ţe situáciu  treba 

zistiť na mieste, pretoţe sa týka aj iných občanov, nakoľko sa jedná o poľnú cestu a bývalý 

kanál .  Ţiadosť zobrali poslanci na vedomie. 

Uznesenie : A/8 

OZ zobralo na vedomie ţiadosť Štefana Kozáčka a Zdena Kozáčka   o odkúpenie 

 parc.č. 1729/2 .                                                                                        /8:0:0/ 

 

5. Starostka prečítala ţiadosť o kúpu pozemku parc.č. 636 p. Maroša Lekeša,Banská Bystrica. 

    Pozemok je predmetom moţnej zámeny , o ktorej uţ OZ rokovalo . V súčasnosti sa nedá 

    o predaji  rozhodnúť. OZ uvedené zobralo na vedomie . 

Uznesenie : A/9 

OZ berie na vedomie ţiadosť Maroša Lekeša o kúpu pozemku p.č. 636  /8:0:0/ 

 

6. Ţiadosť Martina Gavalca o odkúpenie pozemku p.č. 1406/8 o výmere 179 m2 pod stavbou 

Skladu III. 

Hlasovanie : 6 prítomných poslancov proti 

                      2        -„-                        zdrţali sa  

Uznesenie : D/2 

 OZ nesúhlasí s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemku pod budovou 

 par.č. 1406/8 o výmere 179 m2 s p. Martinom Gavalcom .                      /6:0:2/ 

 

Poslanci  súhlasia s uzatvorením nájomnej zmluvy . 

Hlasovanie : 8 prítomných poslancov za . 

Uznesenie : C/13 

 OZ  súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy s p. Martinom Gavalcom na  pozemok  

pod budovou parc.č. 1406/8 o výmere 179 m2 .                                           /8:0:0/ 

 

7. Starostka dala na schválenie doplnenú ţiadosť manţelov Zdútových o odkúpenie častí poz. 

    novovytvorených  parciel  č. 1253/1 o výmere 16m2 a p.č.1176/6 o výmere 20 m2 za kúpnu 

    cenu 1188,- EUR 

Hlasovanie : 8 prítomných poslancov za . 

Uznesenie : B/13 

OZ  schvaľuje odpredaj  častí obecných pozemkov – par. KN-E č.1176,par.KN- 

 E č.1253 a parc.KN – C č. 1176/1 podľa geometrického plánu č. 101/2009   zo dňa 

 14.12.2009 vypracovaného Ing. Jurajom Horváthom a schváleného   Katastrálnym 

 úradom v Bratislave, Správa katastra Pezinok dňa 18.12.2009   pod č. 1251/09 

-novovytvorená parcela č.1253/1 o výmere 16 m2 a novovytvorená parcela č.1176/6 

o výmere 20 m2  pánovi Ing. Ladislavovi Zdútovi a manţelke Bibiáne Zdútovej za kúpnu 
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 cenu 1188,- EUR v súlade s § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 38/1991Zb. o majetku obcí.                                                   /8:0:0/ 

 

8. Starostka  predloţila  doplnenú ţiadosť p. Otokara Hupku a manţ. Marty o kúpu pozemku 

parc.č. 1738 zast .plocha o výmere 33 m2   schválenú uţ   na minulom  OZ. 

Hlasovanie :  8 prítomných poslancov  za. 

Uznesenie : B/14 

OZ  schvaľuje odpredaj novovytvoreného pozemku parc.č. 1738/49 o výmere 33 m2 

/z pozemku parc.č.1738 reg. E/LV 1430 obce Limbach/ za cenu 10,-EUR/m2 Otokárovi 

Hupkovi a manţ. Marte rod. Mlynárovej na základe GP č. 1/2010 vyhotoveného Ľubošom 

Teyerlom dňa 4.2.2010 v súlade s § 9a ods. 8 písm.b zákona č. 258/2009  Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 38/1991 Zb. o majetku obcí .                        /8:0:0/ 

 

9. Opakovane starostka predloţila  doplnenú ţiadosť Mgr. Petra Haška a manţ. Mgr.Zuzany 

Haškovej  . 

Hlasovanie : 8 prítomných poslancov za. 

Uznesenie : B/15 

 OZ schvaľuje majetkoprávne vysporiadanie pozemku par.č. 622/9 na základe zámennej 

zmluvy a GP č. 24/2009 vypracovaného Ing. Sadloňom dňa 7.12.2009 bezodplatne, kde 

vlastníkom pozemku par.č. 622/260 o výmere 19 m2 a pozemku par.č. 1061/6 o výmere 5 

m2 bude Obec Limbach a vlastníkom pozemku parc.č. 1061/7 o výmere 162 m2 bude 

Mgr. Peter Haško a manţ. Mgr. Zuzana Hašková v súlade s § 9a ods.8 písm.b zákona 

č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 38/1991 Zb. o majetku obcí.   /8:0:0/ 

 

10. Ponuka prijať dar -  vybudované a skolaudované verejné osvetlenie , kanalizácia  splašková 

a miestna komunikácia od   stavebníkov 5 rodinných domov na  Rakovej ul.      

Hlasovanie:  7 prítomných poslancov za 

                       1 sa zdrţala 

Uznesenie: C/1 

OZ súhlasí s prijatím daru vonkajšie osvetlenie, kanalizácia splašková a kominikácia na 

parc.č.1370/3 a par.č.1370/5 / 5 RD na ul. Raková od Mgr.Viktora Čoreja a spol./ /7:0:1/ 

 

11. Ţiadosť p. Denisa Vicena a manţ. Ivany o odkúpenie   časti pozemku parc.č. 1738/2. 

Hlasovanie : 8 prítomných poslancov  za 

Uznesenie : C/2 

OZ súhlasí s majetkoprávnym vysporiadaním pozemku manţelov Vicenovcov na ul.SNP 

Č.30,31 a to odkúpenie časti pozemku parc.č. 1738/2 za podmienky vyhotovenia GP za cenu 

10,-EUR za m2 .                                                                                           /8:0:0/ 

 

12. PB Development s.r.o. , ako investor v lokalite Horné Záhumenice  z dôvodu umiestnenia, 

údrţby a opravy plynovodu  ţiada o zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti SPP 

-distribúcia a.s.Mlynské Nivy 44/b ,Bratislava. 

Hlasovanie : 8 prítomných poslancov  za. 

Uznesenie : C/5 

OZ  súhlasí so zriadením vecného bremena v prospech spoločnosti SPP –distribúcia a.s. 

na umiestnenie a prevádzku plynovodu a vstup osôb z dôvodu údrţby, opráv 

a rekonštrukcie plynovodu na par.č.1740/1,1738/19,17 reg. C/LV 1430 a par.č.387,1738 

reg.E/LV 1430                                                                                              /8:0:0/ 
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13.Ţiadosť Mgr. Petra Ţigu a manţ. o odkúpenie pozemku par.č.1178/23 za cenu 10,-EUR/m2 

o výmere cca 21 m2.   

P.Peter Vavrinský – je to nízka cena . Ing.Branislav Šťastný – navrhuje 20,- EUR/m2 . 

Hlasovanie :  6 prítomných poslancov  za 

                       2  -„-                 zdrţali sa 

Uznesenie : C/9 

OZ  súhlasí so ţiadosťou Mgr. Petra Ţiga a manţ. Mgr. Kataríny Ţigovej o odkúpenie 

Časti obecného pozemku parc.č. 1178/23 o výmere 21 m2 za cenu 20,-Eur/m2, 

 za podmienky vyhotovenia GP .                                                                     /6:0:2/ 

 

14. Ţiadosť  IMMAL s.r.o. Bratislava  o znášanie časti nákladov na prevádzkovanie 

hygienického zariadenia  /WC a umyvárne v cukrárni/ , nakoľko deti a rodičia , ktorí aj nie 

sú návštevníkmi cukrárne, ale  sú na detskom ihrisku ,  vyuţívajú toto zariadenie . 

Konateľ firmy navrhuje, odpustenie stočného za obdobie apríl aţ september. 

Hlasovanie : 6 prítomných poslancov za  

                      1   -„-                            proti 

                      1  -„-                             zdrţala sa 

Uznesenie : C/12 

OZ súhlasí s odpustením stočného spoločnosti IMMAL s.r.o. Bratislava, a to najviac do 

výšky 50,- EUR za rok 2010.                                                                             /6:1:1/ 

 

15.Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pre potreby pokračovania  v správnom konaní 

o dodatočnom stavebnom povolení stavby  manţelov Kosíkovcov. Starostka prečítala list. 

Poslanci diskutujú o nesplnenom záväzku voči obci / sľúbený kamerový systém/. 

Hlasovanie : 6 prítomných poslancov za  

                      2  -„-                      zdrţali sa 

Uznesenie: C/11 

OZ súhlasí s uzatvorením Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Limbach 

a Ing. Ľubošom Kosíkom a manţ. Denisou Kosíkovou pre majetkoprávne vysporiadanie 

dodatočne legalizovaných stavieb za podmienky súhlasných stanovísk dotknutých štátnych 

orgánov a organizácií a dokončením kamerového systému pred právoplatnosťou dodatoč- 

ného stavebného povolenia s naplnením darovacej zmluvy .                        /6:0:2/ 

 

K bodu 9: Návrh VZNO č. 2 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Limbach 

Pripomienka JUDr.Erika Vrbiková – či sa prenáša do ďalšieho roka , odpoveď áno. 

Hlasovanie :  8 prítomných poslancov za 

Uznesenie : B/6 

OZ  schvaľuje VZNO č. 2/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce .       /8:0:0/ 

 

K bodu 10: Návrh  VZNO č.3/2010 o zásadách predvolebnej kampane pred voľbami do NR SR 

Hlasovanie : 8 prítomných poslancov  za. 

Uznesenie : B/7 

OZ schvaľuje VZNO č.3/2010 o zásadách predvolebnej kampane pred voľbami do NR SR 

dňa 12.6.2010 v podmienkach obce Limbach.                                               /8:0:0/ 
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K bodu 11: Návrh zásad pre vybavovanie sťaţností . 

Hlasovanie : 8 prítomných poslancov  za. 

Uznesenie : B/8 

OZ schvaľuje zásady pre vybavovanie sťaţností v podmienkach obce Limbach. /8:0:0/ 

 

K bodu 12: Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce Limbach na prvý polrok 2010 

Hlasovanie : 8 prítomných poslancov za.  

Uznesenie : B/ 9. 

OZ schvaľuje plán práce hlavného  kontrolóra obce za prvý polrok 2010           /8:0:0/ 

K bodu 13:  

Hlasovanie : 8 prítomných poslancov za 

Uznesenie : B/10 

OZ  schvaľuje zápis do kroniky obce za II. polrok 2009 .                                      /8:0:0/ 

 

K bodu 14: p. Marek Fraňo – a/ na detskom ihrisku treba vymeniť piesok, 

b/ pri košoch na psie exkrementy chýbajú sáčky, občania na úrad si neprídu sáčky prevziať, 

c/ kosenie zabezpečiť firmou Petmas a ušetriť mzdu na pracovníkoch, 

d/ MK Raková nie je stále  vybudovaná , e/ chýbajú lavičky v obci, napočítal  8 ks v hornej 

časti obce . 

Starostka k bodu a/pri rekonštrukcii detského ihriska , ktoré stále prebieha sa myslí aj na výmenu 

piesku , k bodu b/ môţeme skúsiť upevniť sáčky na koše, ale obávame sa, ţe skončia 

na ulici, alebo sa pouţijú na úplne iné účely, k bodu c/ kosenie firmou Petmas by bolo podstatne 

drahšie, pracovníci nemajú v náplni len kosenie, ale vykonávajú   všetky práce, ktoré kaţdý deň 

ţivot prináša , k bodu d/ cesta Raková sa nebudovala z dôvodu nedostatku fin.prostriedkov a  

z dôvodu   majetkoprávneho vysporiadania pozemkov , k bodu e/ lavičky, koše, orientačné 

tabule a iné sú  predmetom  pripravovanej revitalizácie . 

Starostka sa vrátila k rokovaniu kultúrno-športovej komisie, ktorá sa zaoberala prípravou 

60. výročia zaloţenia   futbalového oddielu  TJ Karpaty Limbach. 

S prípravovanou oslavou  je moţné  spojiť oslavu  620 . výročia prvej písomnej zmienky  Obce 

Limbach  .P.Marek Fraňo- zaujíma sa kedy  sa oslava uskutoční, kto ju bude financovať a koľko 

bude stáť ....Starostka – oslava sa má konať 26.6.2010.Bliţšie informácie sa dozvie sama aţ 

po rokovaní s výborom TJ Karpaty Limbach .Bude sa snaţiť získať sponzorov na zabezpečenie 

programu osláv.  

Hlasovanie : 8 prítomných poslancov  za 

Uznesenie : C/7 

OZ súhlasí s prípravou osláv 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Limbach a 60. 

výročia zaloţenia TJ Karpaty Limbach na deň 26.6.2010.                     /8:0:0/                   

 

K bodu 15 : 1.Starostka prečítala ţiadosť Michala Krajčoviča a manţ. Márie o zaradenie do IBV 

lokality Ujsace , parc.č. 393/1,2, 395/1, 397/1, 397/4. Starostka informovala o pôvodnom zámere 

rozšírenia cintorína , krorý sa neuskutočnil z dôvodu nesúhlasu vlastníkov pozemkov. 

P. Mária Krajčovičová – výstavba bola  navrhovaná uţ v predošlom volebnom období, aţ potom 

sa rozhodlo o rozšírení cintorína, s ktorým vlastníci nesúhlasili a nebudú súhlasiť . 

2 .Rovnakú ţiadosť predloţila Mária Maceková o výstavbu rodinných domov na parc.č. 397/2, 

397/3 a 397/5 lokalita „ Za cintorínom  II „ . 

Stavebná komisia  predloţila súhlasné stanovisko k výstavbe 6 RD . 

Hlasovanie za lokalitu Ujsace  : 7 prítomných poslancov  za 

                                                       1     -„-                 zdrţal    sa 
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Uznesenie : C/3 

OZ  súhlasí  so ţiadosťou Michala Krajčoviča a manţelky Márie Krajčovičovej 

rod. Bukatovičovej o zaradenie pozemkov p.č. 393/1, 393/2, 395/1, 397/1, 397/4 

v lokalite Machergut – Ujsace do zmien a doplnkov k ÚPN pre IBV .          /7:0:1/ 

 

 

Hlasovanie za lokalitu „ Za cintorínom“: 7 prítomných poslancov za 

                                                                          1    - „ -             zdrţal sa 

 

Uznesenie : C/4 

OZ súhlasí so ţiadosťou p. Márie Macekovej o zaradenie pozemkov p.č. 397/2,397/3 

a 397/5 v lokalite  „Za cintorínom II“ do zmien a doplnkov k  ÚPN pre IBV. /7:0:1/ 

 

 3. Ţiadosť p. Mgr. Daši Vargovej o zaradenie p.č. 1440/9, 1441/4, 14461/6 a 1465/6 

 do zmien a doplnkov  pre IBV za podmienky premostenia potoka . 

Hlasovanie :  7 prítomných poslancov  za 

                       1  -„-                  zdrţal  sa  

 

Uznesenie: C/10 

OZ súhlasí so ţiadosťou p. Mgr. Daši Vargovej o zaradenie pozemkov  p.č.1440/9 , 

1441/4, 1441/6  a  1465/6  zapísaných na LV č.1718 v k.ú. Limbach do zmien a doplnkov 

k ÚPN pre IBV za podmienky súhlasného stanoviska dotknutých štátnych orgánov 

 a organizácií .                                                                                                       /7:0:1/    

 

4. Ţiadosť p. Ivana Figuru  o výstavbu vinohradnícko vinárskeho areálu v lokalite Ujsace. 

Predloţená štúdia bola prerokovaná na rozšírenej  vinohradníckej komisii a stavebnej komisii 

s doporučením kladným . P. Vavrinský – zachová sa vinohradnícky ráz prostredia, bude slúţiť 

pre agroturistiku, stavba nevyčnieva do terénu a nenarušuje ÚPN . 

Hlasovanie : 8 prítomných poslancov  za 

 

Uznesenie : C/ 8 

OZ súhlasí so ţiadosťou Ivana Figuru zriadiť vinohradnícko-vinársky areál 

a výstavbu účelového zariadenia pre agroturistiku Ujsace na parc.č. 460 – 486/1. 

                                                                                                                                 /8:0:0/ 

 

5.Ţiadosť p. Ing. Jána Chvílu a občanov ul. SNP o zaradenie  záhrad pri rodinných domoch 

 v lokalite záhrady  pred MK – Horné Záhumenice  do IBV. 

Hlasovanie :  8 prítomných poslancov  za 

Uznesenie: C/6 

OZ súhlasí  so zaradením do pozemkov tvoriacich doplnkovú funkciu záhrad pri 

rodinných domoch na ul. SNP – záhradky pri MK Horné Záhumenice       

                                                                                                                                 /8:0:0/ 

 

6. Opatrenie starostky – zmena rozpočtu ZŠ na rok 2010 v súlade normatív s Krajským školským 

úradom . 

Hlasovanie : 8 prítomných poslancov   berie na vedomie 
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Uznesenie : A/10 

OZ berie na vedomie opatrenie starostky č. 1 o zmene rozpočtu ZŠ, ktoré je v súlade 

s rozpisom KŠÚ o normatívnych finančných prostriedkoch na rok 2010 z 91.391,- EUR 

na 103.783,- EUR .                                                                                                /8:0:0/ 

 

8.Starostka predniesla návrh zmeny rozpočtu obce na r. 2010 – rekonštrukcia KDS 2.etapa      

v čiastke 8746,- EUR . 

Hlasovanie : 8 prítomných poslancov za 

Uznesenie : B/11 

 OZ schvaľuje  zmenu rozpočtu obce na r. 2010 č. 1 – rekonštrukcia hlavnej KDS  

 2. etapa v čiastke 8.746,- EUR .                                                                   /8:0:0/ 

       

9.Vyradenie investície na PD  SO 01 Športová – Humná  MK 

Hlasovanie : 8 prítomných poslancov  za 

Uznesenie : B/12 

OZ  schvaľuje vyradenie investície PD „SO 01 miestna komunikácia Športová Humná“ 

z r. 2001 vedenú na účte 042 022 – obstaranie dlhodobého majetku v hodnote 

1.127,66 EUR /33.971,90 Sk/.                                                                       /8:0:0/ 

 

10.Opakovaná ţiadosť Ing. Jozefa Lovíška, Gaštanova 17 o akceptovanie podvojného 

  merača pri platení stočného .  

 Uznesenie : E/ 1 

OZ odporúča starostke prekonzultovať podruţné vodomery s BVS a.s.  

a  poţiadať o ich zoznam .                                                                               /8:0:0/ 

 

 Týmto bol program OZ vyčerpaný a starostka  dala slovo :   1 .p. riaditeľke MŠ  

Mgr.Irene  Číkovej, ktorá sa dostavila na zasadnutie spoločne s kolektívom učiteliek MŠ. 

Zaujíma sa o prístavbu MŠ ,  ţiada informácie  ako dlho prístavba potrvá,  informácie o firme, 

ktorá prístavbu realizuje , ţiada zmenu stavby, nakoľko priestory sú uţ teraz nevyhovujúce 

pre tento počet detí , tvrdí, ţe neexistuje komunikácia medzi MŠ a OcÚ . K tvrdeniu sa prikláňa 

p.Mgr. Iveta  Chalabalová  a p. Ivana Spustová .  

Starostka – zmena stavby nie je moţná, musíme sa drţať projektu a rozpočtu . Návrh na 

prístavbu vzišiel z MŠ . Cesta k realizácii prístavby bola ťaţká, stála nemálo  úsilia  a rokovaní. 

Na úkor MŠ sa odriekli iné projekty. K projektovej dokumentácii sa vyjadrovali  oprávnené 

inštitúcie . Prístavba by mala trvať asi 3 mesiace. Predpoklad , ţe k 1.9.2010 uţ bude  

skolaudovaná . Prístavbou sa rieši havarijný stav .OZ schválilo rozpočet na prístavbu do cca 

99.600,- EUR . Starostka je ochotná podať MŠ kedykoľvek informácie ohľadne prístavby . 

P. riaditeľka  mala priamo kontakt    na  p.Ing. Arch. Nešťáka , autora projektu , s ktorým si  

vymieňala  názory mailom.  

 P. Mária Krajčovičová – dialóg tu bol na pôde obecného úradu  , aj na minulých OZ.  

P. Ivana Spustová – bola som tu, nebolo mi umoţnené sa vyjadriť . Ing. Zelman  /otec dieťaťa/ 

mal otázku, na ktorú nedostal  odpoveď a odišiel .P.  Mgr. Iveta  Chalabalová-obracajú 

sa na OZ , aby vyjadrili  svoje   pocity, myšlienky.  Rodičia chcú nastúpiť do práce, kde majú 

dať svoje deti. Mala byť prizvaná  k rokovaniu p. riaditeľka MŠ. P.Mária Krajčovičová – vidí 

riešenie  v tom, ţe OZ má prijať uznesenie , ţe deti , ktorých matky sú na materskej , nebudú  

do MŠ prijaté a miesta bude dosť . P.  Peter Vavrinský – projekt sa riešil uţ pred rokom, buďme 

radi, ţe máme aspoň toto .  Starostka rozpravu ukončila pozvaním učiteliek na diskusiu 

 na pôde OcÚ. 
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2. Slovo dostal p. Miroslav Chvíla , ktorý  predloţil dňa 17.5.2010 sťaţnosť na postup stavebnej 

komisie a spoločného stavebného úradu Viničné vo veci stavebných prác 5 RD Pajkáty. 

Ing. Karabínoš neoslovil vlastníkov pozemkov a vynechal ich zo stavebného konania 

pri  kolaudácii inţ. sietí , sťaţuje sa  na nesprístupnenie informácií, nie je spokojný s informáciou 

právneho poradcu  obce Limbach  Doc.JUDr. Jozefa  Sotolářa PhD. Ţiada starostku, aby 

zastavila všetky stavebné práce, alebo kolaudácia aby bola  úplne zrušená .Bude pokračovnie 

 na súde. Starostka – zákon ukladá skolaudovať stavbu, na ktorú bolo vydané stavebné 

povolenie, aj za akých podmienok sa stavba skolauduje. Ak stavebníci predloţia patričné 

doklady, bude stavba skolaudovaná, ak nie stavba sa preruší. Stavebník bude vyzvaný na 

doplnenie , prípadne odstránenie nedostatkov.  

 

3. P. Bc.Adriana Čechovičová – nefunguje káblová televízia, obraz je nekvalitný, často 

 vypadáva .  Ako je to s digitalizáciou .Starostka – práve  prebieha  rekonštrukcia  KDS 

po etapách, ktoré boli  schválené . Bude rokovať s Ing. M. Kutajom . 

4. Matilda Sabová – majú nárok dôchodcovia na úľavu dane za psa ? Odpoveď – áno, ak 

ţijú v rodinnom dome samostatne, ak sú prihlásené na trvalý pobyt spoločne s deťmi, 

nárok  na odpustenie dane za psa odpadá , viď. VZNO . 

5. Ing. Viera Tordof – svoj názor k stavbe trafostanice Horné Záhumenice  uţ uviedla písomne aj 

ústne. Nie je spoľahnutie na developerov, pýta sa starostky, kto preberie zodpovednosť  za 

ukončenie prác na oplotení  a splnení podmienok, ktoré dala pri súhlase s výstavbou trafostanice. 

Starostka prečítala termíny , ktoré dostala od investorov o ukončení prác .Nový GP má byť 

overený do 30.6.2010. 

6. Jeane Mackovičová – nesúhlasí so zápisom v zápisnici, ţiada opravu . Ona  svojou otázkou 

myslela nie občanov či  budú mať prístup k trafostanici , ale údrţbári , opravári. 

Starostka – pozemok pod trafostanicou sa majetkoprávne vysporadúva . Zabezpečiť prístup 

 k trafostanici  formou kúpnej zmluvy, alebo vecného bremena   na určitú časť pozemku  

je vecou  ZSE a.s.. 

 

K bodu  16 : Starostka poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie . 

 

                                                                         PaedDr. Anna Hrustičová 

                                                                                     Starostka obce 

 

V Limbachu, 17.5.2010 

Zapísala:Eva Václavová 

 

Overovatelia zápisnice: Ing.Branislav Šťastný 

                              

                                         Marek  Fraňo 

 

Za návrhovú komisiu: PhDr. Oľga Baďurová 

 


