
 

Z á p i s n i c a 
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Limbach konaného dňa 16.3.2021 o 

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

 

Prítomní: Bc. Adriana Čechovičová, Juraj Czinege, Mgr.ArtD. Ľubomír Čechovič, Bc. Matej Farbula, 

Róbert Hlavatovič (pripojil sa o 18.07 hod.), Mgr. Mária Krajčovičová, Bc. Zuzana Lobíková, Miriam 

Maceková, JUDr. Jana Plšková, Daniel Šteberla, Ján Polák, Mgr. Anton Martvoň, PhD, a prihlásená 

verejnosť 

 

Navrhovaný program: 

1. Otvorenie 

a. Schválenie programu rokovania  

b. Voľba návrhovej komisie 

c. Určenie overovateľov zápisnice 

d. Určenie zapisovateľa zápisnice 

2. Správa z vykonaných kontrol za rok 2020 hlavného kontrolóra. 

3. Návrh odmeny pre hlavného kontrolóra za rok 2020.  

4. Návrh budúceho využitia priestorov bývalej reštaurácie Silván. 

5. Návrh zmluvy na prenájom športového areálu. 

6. Doručené podania 

a) Žiadosť Ing. Bábi 

b) Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie ARIOS EQUITY SE, Potočná 11, Limbach 

c) Žiadosť H. Dolinská 

d) Žiadosť R-GASTRO 

e) Žiadosť F. Sečkár 

7. Návrh na určenie Komisie pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce a vedúcich 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

8. Plán zasadnutí OZ v r. 2021  

Doplnený bod 8a. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov  

Doplnený bod 8b. Návrh na zníženie platu starostky obce 

9. Rôzne 

10. Interpelácie poslancov 

11. Záver 

 

Z dôvodu krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 (vyhlásenie núdzového stavu Vládou Slovenskej 

republiky) a vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v Bratislavskom kraji, ako aj na aktuálne 

karanténne opatrenia a opodstatnenú obavu z nákazy, využila obec možnosť danú § 30f ods. 2 Zákona 

o obecnom zriadení a uskutočnila rokovanie Obecného zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie. Link 

na pripojenie sa k videokonferencii bol zverejnený a videokonferencie sa okrem vyššieuvedených prítomných 

mohli zúčastniť aj občania. Z takéhoto rokovania bol vyhotovený obrazovo-zvukový záznam, ktorý bude do 

48 hodín zverejnený na webovom sídle obce Limbach, a do piatich dní po ukončení rokovania obec zverejní 

zápisnicu z tohto zasadnutia na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. 

 

Zasadnutie sa začalo o 17.38 hod., zasadnutie viedla starostka obce Bc. Čechovičová, ktorá 

skonštatovala, že k videokonferencii sú pripojení všetci poslanci, okrem pána Hlavatoviča, ktorý sa 

pripojí neskôr, a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Zároveň si predsedajúca starostka obce 

dohodla s poslancami formu hlasovania, pri ktorej pri hlasovaní vyzve starostka menovite každého 

poslanca a ten ústne nahlas uvedie ako hlasuje o navrhovanom uznesení.  

 

Starostka obce s ľútosťou informovala prítomných, že nás v nedávnych dňoch navždy opustila 

dlhoročná kronikárka obce Limbach pani Emília Půčková. Poďakovala sa za jej prácu pre obec, vďaka 

ktorej zostane naša prítomnosť zachovaná pre budúce generácie. Vyslovila úprimnú sústrasť celej 

rodine. 

 

 

 

 

 

 



 

 

K bodu 1.  Schválenie programu rokovania 

Starostka obce vyzvala prítomných, či majú pripomienky k programu uvedenému v písomnej pozvánke 

na zasadnutie. Uviedla, že navrhuje doplniť nový bod s označením „Výsledok obchodnej verejnej súťaže 

na odpredaj pozemkov“. Poslankyňa Lobíková požiadala o zaradenie ďalšieho bodu do rokovania 

„Návrh na zníženie platu starostky obce“, pričom dôvody uvedie pri prerokovávaní bodu. Nové body 

boli označené ako 8a a 8b. 

Hlasovanie:   8 z prítomných poslancov - za   /8-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie B/1/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie bodov 8a. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na 

odpredaj pozemkov a 8b. Návrh na zníženie platu starostky obce. 

 

Hlasovanie:   8 z prítomných poslancov - za   /8-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie B/2/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OZ s doplnením bodov 8a a 8b. 

 

Hlasovanie:   8 z prítomných poslancov - za   /8-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie F/1/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Jana Plšková, Mgr.ArtD. Ľubomír 

Čechovič. 

 

Hlasovanie:   8 z prítomných poslancov - za   /8-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie F/2/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo volí overovateľov zápisnice: Mgr. Mária Krajčovičová, Juraj Czinege. 

 

Hlasovanie:   8 z prítomných poslancov - za   /8-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie G/1/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo volí určuje zapisovateľa zápisnice z 1. riadneho zasadania OZ JUDr. Janu 

Plškovú. 

 

K bodu 2: Správa hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol za rok 2020. 

Hlavný kontrolór obce informoval poslancov stručne o obsahu svojej správy, ktorá je obsiahla. Medzi 

najhlavnejšie problémy označil zefektívnenie vymáhania pohľadávok obce a hlavne urýchlené 

doriešenie situácie s Limbašským vinohradníckym družstvom. Všetky správy z kontrol, ako aj súhrnná 

správa, boli zverejnené ihneď po ich vypracovaní na webovom sídle obce. Poslanec Farbula uviedol, že 

nemôže hlasovať za správu, ktorá mu nebola zaslaná na e-mail, a ktorú nikto nečítal. Poslankyňa 

Plšková uviedla, že na pracovnom stretnutí, ktorého sa poslanec Farbula nezúčastnil, bolo dohodnuté, 

že poslanci sa oboznámia s obsahom správ priamo zo stránky obce, a nie je potrebné im ich zvlášť 

doručovať. Zároveň prehlásila, že rozhodne pozná obsah správ, ktoré si pri príprave naštudovala, a preto 

vie za čo hlasuje. 

Poslankyňa Lobíková sa informovala, či pán kontrolór kontroluje aj vybavenie žiadostí, tzv. 211-tiek. 

Kontrolór obce uviedol, že v prípade zložitejších žiadostí spolupracuje pri ich vybavení aj s právnikom. 

Poslankyňa Lobíková informovala, že v minulom roku podala 3 takéto žiadosti, pričom jej bol vyrúbený  

poplatok za spracovanie takejto žiadosti z dôvodu objemnosti spracovaných dokumentov, preto podala  

 

 

 



 

 

podnet na prokuratúru, ktorá vydala upozornenie. Právnik Mgr. Martvoň, PhD, uviedol, že len teraz bolo  

upozornenie doručené obci, no obec postupovala podľa schváleného a stále platného VZN z roku 2009, 

ktorým je obec viazaná. Toto VZN je zverejnené a malo by byť občanom známe. Ako riešenie navrhuje 

buď schválenie dodatku k tomuto VZN alebo schválenie nového VZN. Ak by k tomuto nedošlo, 

riešením by mohlo byť, aby obec prípadne vopred informovala žiadateľa o výške možného poplatku, 

aby sa mohol žiadateľ rozhodnúť, či poplatok uhradí. Uviedol, že poslanec má ako každý iný občan 

rovnaké právo nahliadnuť do dokumentov, ak nepodliehajú režimu utajenia. 

Poslanec Robert Hlavatovič sa pripojil k rokovaniu o 18.07 hod. 

Hlasovanie:   6 z prítomných poslancov - za   /6-0-3/  

0 z prítomných poslancov - proti  

3 z prítomných poslancov - zdržal sa   (Lobíková, Farbula, Šteberla) 

Uznesenie A/1/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol za 

rok 2020.   

 

K bodu 3: Návrh odmeny pre hlavného kontrolóra za rok 2020.  

Starostka obce navrhla poslancom, aby schválili hlavnému kontrolórovi obce odmenu za rok 2020, 

z dôvodu, že nevykonáva len kontroly podľa plánu kontrol, ale je súčinný na dennej báze riešiť 

vzniknuté pracovné záležitosti. Poslankyňa Lobíková navrhuje neschváliť odmenu z dôvodu 

pandemickej situácie a šetrenia prostriedkov. 

Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-0-4/  

0 z prítomných poslancov - proti  

4 z prítomných poslancov - zdržal sa  (Farbula. Lobíková, Krajčovičová,  

Šteberla) 

Uznesenie B/3/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh odmeny hlavnému kontrolórovi obce za rok 2020 vo výške 

30% z celoročnej hrubej mzdy. 

 

K bodu 4: Návrh budúceho využitia priestorov bývalej reštaurácie Silván. 

Možnosťami budúceho využitia budovy na námestí sa poslanci zaoberali už na dvoch posledných 

tohtoročných pracovných stretnutiach, pričom sa zhodli na zachovaní komunitného charakteru jej budúceho 

využitia. Stavebná komisia vypracuje návrh rekonštrukcie a predpokladaných nákladov na opravu budovy 

a vnútorných priestorov. 

 

Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie H/1/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo poveruje Stavebnú komisiu na vypracovanie návrhu rekonštrukcie budovy 

bývalej Reštaurácie Silván. 

 

K bodu 5: Návrh zmluvy na prenájom športového areálu. 

Problematikou prenájmu športového areálu a riešenia zázemia futbalového klubu sa poslanci zaoberajú už 

dlhšiu dobu. Po poslednom pracovnom stretnutí, pri ktorom boli prítomní aj zástupcovia futbalového klubu, 

bol záujemcom zaslaný návrh možného riešenia. Dnes, teda v deň konania zastupiteľstva, boli doručené 

obci a poslancom pripomienky. Týmito pripomienkami a ďalším postupom sa budú poslanci zaoberať na 

mimoriadnom stretnutí na budúci týždeň. 

. Hlasovanie:   8 z prítomných poslancov - za   /8-0-1/  

0 z prítomných poslancov - proti  

1 z prítomných poslancov - zdržal sa (Farbula) 

Uznesenie A/2/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh zmluvy na prenájom športového areálu a bude sa 

ním zaoberať mimoriadne po jej dopracovaní. 

 

 

 



 

K bodu 6: Doručené podania 

Všetkými doručenými podaniami sa zaoberali poslanci na pracovnom stretnutí. 

a) Žiadosť Ing. Bábi 

Obecné zastupiteľstvo momentálne neplánuje riešenie pozemkov v tejto lokalite. Znenie uznesenia nebolo 

schválené. 

Hlasovanie:   0 z prítomných poslancov - za   /0-8-1/  

8 z prítomných poslancov - proti  

1 z prítomných poslancov - zdržal sa (Krajčovičová) 

Uznesenie D/1/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou Ing. Bábiho o odkúpenie obecného pozemku nad 

Machergutom I. 

b) Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie ARIOS EQUITY SE, Potočná 11, Limbach 

Z dôvodu, že žiadateľ je dlžníkom obce, poslanci s predajom pozemku nesúhlasia. OZ sa môže 

žiadosťou zaoberať až po vysporiadaní všetkých záväzkov voči obci zo strany žiadateľa. Znenie 

uznesenia nebolo schválené. 

Hlasovanie:   0 z prítomných poslancov - za   /0-9-0/  

9 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie D/2/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou ARIOS EQUITY SE o odkúpenie pozemku v areáli 

„Ozdravovne Limbach“.  

c) Žiadosť H. Dolinská 

Poslanci sa zhodli, že platí pôvodné uznesenie z decembra minulého roka a obec čaká na doručenie 

stanovísk dotknutých orgánov. 

Hlasovanie:   7 z prítomných poslancov - za   /7-0-1/  

0 z prítomných poslancov - proti  

1 z prítomných poslancov - zdržal sa  

(Poslanec Čechovič nehlasoval z dôvodu technických problémov s pripojením) 

Uznesenie A/3/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Henriety Dolinskej z dôvodu nedoloženia 

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

d) Žiadosť R-GASTRO 

So znížením nájomného podľa žiadosti je možné súhlasiť, ak bude obci poskytnutá dotácia podobne ako na 

jeseň minulého roka.  

Hlasovanie:   8 z prítomných poslancov - za   /8-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

(Poslanec Čechovič nehlasoval z dôvodu technických problémov s pripojením) 

Uznesenie C/1/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou spoločnosti R-Gastro, s.r.o., o zníženie nájomného za 

splnenia podmienky refundácie zo strany Ministerstva hospodárstva formou dotácie na nájomné. 

e) Žiadosť F. Sečkár 

Z dôvodu súčasnej situácie je obtiažne predpokladať, či bude možné organizovať v čase hodov verejné 

podujatie. 

Hlasovanie:   8 z prítomných poslancov - za   /8-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

(Poslanec Čechovič nehlasoval z dôvodu technických problémov s pripojením) 

Uznesenie C/2/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s účinkovaním p. Františka Sečkára na Limbašských hodoch v 

prípade priaznivej epidemiologickej situácie a súhlasného stanoviska RÚVZ. 

 

 

 

 



 

K bodu 7: Návrh na určenie Komisie pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce a vedúcich 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Poslanci sa dohodli na zložení komisie na pracovnom stretnutí a starostka obce dala o návrhoch jednotlivo 

hlasovať. 

Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie B/4/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za člena Komisie pre kontrolu majetkových pomerov starostu 

obce a vedúcich zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme JUDr. Janu Plškovú.   

 

Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie B/5/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za člena Komisie pre kontrolu majetkových pomerov starostu 

obce a vedúcich zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Bc. Zuzanu Lobíkovú.   

 

Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie B/6/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za člena Komisie pre kontrolu majetkových pomerov starostu 

obce a vedúcich zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Mgr. ArtD. Ľubomíra 

Čechoviča.   

 

K bodu 8: Plán zasadnutí OZ v r. 2021 

Poslanci súhlasili s navrhovanými termínmi zasadnutí. Pán poslanec Hlavatovič sa nevie vopred 

vyjadriť, nakoľko ešte nemá k dispozícii pracovný rozpis služieb. 

Hlasovanie:   8 z prítomných poslancov - za   /8-0-1/  

0 z prítomných poslancov - proti  

1 z prítomných poslancov - zdržal sa (Hlavatovič) 

Uznesenie B/7/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v r. 2021: 15.6.2021, 

14.9.2021 a 7.12.2021.   

 

K bodu 8a - doplnený: Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov  

Starostka obce informovala poslancov, že na základe obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov, ktorá 

prebehla, vo februári komisia zložená z poslancov: Lobíková, Farbula a Czinege, na základe najvyššej 

ponúknutej ceny stanovila poradie podľa výšky ponúk a stanovila víťaza súťaže. Pre zápis do katastra 

nehnuteľností je potrebné túto skutočnosť ešte osvedčiť uznesením. Pán doktor Martvoň uviedol, že na 

schválenie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 

Poslanec Farbula sa vyjadril, že podľa jeho názoru došlo v súťaži k viacerým pochybeniam a požiadal obec, 

aby sa zdržala vkladu do KN. 

Poslankyňa Lobíková sa informovala, kam pôjdu prostriedky predajom získané. Starostka uviedla, že tak 

ako bolo deklarované pri vypísaní súťaže, prostriedky budú použité na dofinancovanie dostavby základnej 

školy a telocvične. Hlavné prostriedky na tento projekt sú už elokované na BSK, výzva by mala byť v apríli. 

Zazneli pripomienky niektorých poslancov, ako bola verejnosť o predaji informovaná. Hlavný kontrolór 

obce uviedol, že verejnosť bola informovaná v niekoľkých stupňoch, a to minimálne pri schválení 

zámeru predaja, pri schválení vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, do ktorej verejnosť poslala aj 

ponuky, pri zhodnotení ponúk a pri zverejnení zápisnice z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 

Následne dala starostka obce hlasovať.  

Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-0-4/  

0 z prítomných poslancov - proti  

4 z prítomných poslancov - zdržal sa  (Farbula. Lobíková, Krajčovičová,  

Šteberla) 

 



 

Uznesenie B/8/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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,- €. 

 

K bodu 8b - doplnený: Návrh na zníženie platu starostky obce 

Poslankyňa Lobíková navrhla znížiť plat starostky obce, z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov 

v dobe pandémie a tiež z dôvodu, že zatvorenie zberného dvora viedlo k zníženiu úrovne triedenia 

komunálneho odpadu. Poslankyňa Plšková reagovala na tento dôvod, že aj ju mrzí zatvorenie dvora 

separovaného odpadu, ale pokiaľ je jej známe, na tento dvor je možné vyvážať haluzoviny a trávu, a len 

mimoriadne drobný stavebný odpad. Pri kontrole úrovne triedenia komunálneho odpadu sa berie do 

úvahy triedenie plastov, papiera, kovov, skla, textílií, a podobne, a tieto zložky na DSP nie je možné 

odovzdávať, čiže logicky zatvorenie dvora na zníženie úrovne triedenia nemá taký významný vplyv. Ak 

by boli oznámené závažné dôvody, nemala by problém hlasovať za zníženie, ale tieto dôvody považuje 

za účelové. Tiež uviedla, že ak je zatvorený úrad pre verejnosť z dôvodu nariadených 

epidemiologických opatrení, neznamená to, že nepracuje, Pokiaľ je jej známe, zamestnanci pracujú 

nepretržite a  spolu so starostkou okrem bežných záležitostí organizujú každý týždeň aj testovanie 

obyvateľov, za čo sa poďakovala, pretože vďaka tomu sa môžu ľudia otestovať doma a nemusia 

cestovať do okolitých obcí. 

Poslanci viedli ešte diskusiu o odpade. Poslankyňa Lobíková sa spýtala, či obecný úrad vedie nejakú 

kampaň o separovaní odpadu, poslankyňa Plšková vyjadrila názor, že občania sú informovaní v tomto 

smere rovnako ako po iné roky. Zároveň vyzvala pani poslankyňu Lobíkovú, nakoľko táto mala 

spracovaný materiál k separácii odpadu spred dvoch rokov, či by ho poskytla obci, ktorá by ho mohla 

ďalej zaslať občanom pripomenúť im túto tému. Znenie uznesenia nebolo schválené. 

Hlasovanie:              4    z prítomných poslancov – za (Farbula. Lobíková, Krajčovičová,  /4-5-0/ 

   Šteberla) 

              5 z prítomných poslancov - proti  

            0 z prítomných poslancov - zdržal sa   

Uznesenie E/1/OZ/2021/16-3 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zníženie platu starostky obce o jeho percentuálne navýšenie. 

 

K bodu 9 a10:  Rôzne a Interpelácie poslancov 

 

- Poslankyňa Plšková uviedla, že sa na základe podnetov občanov informovala na obci ohľadom 

bionádob a nálepiek na odpadové nádoby. Žiadosti obyvateľov o bionádoby sú na obci registrované, 

spoločnosť Marius Pedersen ich postupne dodáva v menších množstvách, nádoby sú distribuované 

záujemcom podľa prijatých žiadostí. Ročné nálepky na nádoby na komunálny odpad sú po úhrade 

príslušného poplatku zasielané poštou alebo doručené na adresu. Zatiaľ platia aj staré nálepky až do 

odvolania. 

Tiež navrhla, že ak je zatvorený „zberný dvor“ a ľudia začínajú robiť udržiavacie jarné práce 

v záhradách, či nie je možné zabezpečiť zber haluzovín spred domov, podobne ako to bolo 

s veľkokapacitným odpadom na jeseň. Starostka informovala, že takýto zber sa chystá a občania budú 

o ňom informovaní. 

 

- Poslankyňa Lobíková sa informovala, ako je zabezpečená výsadba nových stromov v obci v prípade 

výrubu starých stromov. Starostka jej odpovedala, že obecný úrad vedie zoznam, kde sa robia povinné 

náhradné výsadby. 

 

- Poslanec Čechovič sa informoval na stav vybavenia požiadavky opravy vozovky na Machergute I. 

Starostka uviedla, že sa to rieši a vyberá sa obstarávateľ. 

- Poslankyňa Krajčovičová sa informovala, či prežili a v akom stave sú vysadené stromy v Gaštanici. 

Starostka odpovedala, že časť stromov to nezvládla. 

 



 

- Starostka obce informovala, že v Základnej škole máme zatiaľ odporúčanú dištančnú formu výučby 

minimálne do 21.3.2021.  

- Poslanec Farbula sa informoval na stav pripravovaného územného plánu. Starostka odpovedala, že k 

ďalšiemu posunu je nevyhnutné stretnúť sa priamo s vyhotoviteľom, čo momentálne nie je možné, a na 

diaľku je riešenie problematické. 

- Pán doktor Martvoň, bol pri prerokovávaní bodu 8a poslankyňou Lobíkovou upozornený, že na 

decembrovom zasadnutí OZ podal v diskusii informáciu o spôsobe hlasovania, a dnes informoval 

poslancov o inom spôsobe. Na záver rokovania pán doktor uviedol, že si práve pozrel záznam z tejto 

časti diskusie, kde sa pomýlil v zápale debaty a uviedol nepresný údaj o počte potrebných hlasov na 

schválenie pri hlasovaní, za čo sa dnes pani poslankyni verejne ospravedlňuje. Údaj, ktorý dnes uviedol 

je platný a verí, že poslanci sú znalí platnej legislatívy. 

 

K bodu 11: Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené 

o 20.33 hod. 

      

        Bc. Adriana Čechovičová 

                  starostka obce 

V Limbachu dňa 16.3.2021 

Zapísala: JUDr. Jana Plšková 

 

 

Overovatelia: 

 

Mgr. Mária Krajčovičová 

 

 

Juraj Czinege 


