
 

Z á p i s n i c a 

z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Limbach konaného dňa 
22.6.2021 o 17.00 hod. prostredníctvom videokonferencie v zmysle § 30f ods. 2 Zákona o 
obecnom zriadení 
Prítomní: Bc. Adriana Čechovičová, Juraj Czinege, Mgr.ArtD. Ľubomír Čechovič, Róbert 

Hlavatovič, Mgr. Mária Krajčovičová, Bc. Zuzana Lobíková, Miriam Maceková, Bc. Matej 

Farbula, Daniel Šteberla, JUDr. Jana Plšková, Ján Polák, Mgr. Anton Martvoň, PhD, Ing. 
Zuzana Grečová, Ing. Mária Pročková a prihlásená verejnosť 

         Navrhovaný program: 
1. Otvorenie 

a. Schválenie programu rokovania  

b. Voľba návrhovej komisie 

c. Určenie overovateľov zápisnice 
d. Určenie zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení (od posledného rokovania OZ 1.6.2021) 

3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva - – informácia a závery od posledného 

riadneho rokovania OZ 1.6.2021 
4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020. 

5. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2020. 
6. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2020. 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021.  
8. Doručené podania 

a) Žiadosť Petra Sulana o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce parc.č. 1406/9, 
1406/155, 1406/75, 1406/156 

9. Rôzne 
10. Interpelácie poslancov 

11. Záver 

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19, v súlade s uznesením vlády SR 

č. 260, ako aj s dôrazom na 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. Z takéhoto rokovania bude 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 17.10 hod., zasadnutie viedla starostka obce Bc. Čechovičová, ktorá 
skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
Po výzve starostky zúčastnení poslanci postupne jednotlivo slovne prezentovali svoju 
prítomnosť. 
K bodu 1.  Otvorenie 
Starostka vyzvala prítomných, či majú pripomienky k navrhovanému programu, pripomienky  

nikto nemal, následne dala hlasovať.   

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie B/1/OZ/2021/22-6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OZ v súlade s pozvánkou.   

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie C/1/OZ/2021/22-6 

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



 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie C/2/OZ/2021/22-6 

Obecné zastupiteľstvo volí overovateľov zápisnice: Robert Hlavatovič, Juraj Czinege. 

 

Uznesenie D/1/OZ/2021/22-6 

Obecné zastupiteľstvo určuje zapisovateľa zápisnice z 3. riadneho zasadania OZ JUDr. 

Janu Plškovú. 
 
K bodu 2. Kontrola uznesení (od posledného rokovania OZ 1.6.2021) 

Starostka obce informovala o plnení prijatých uznesení z posledného OZ. Zástupcom Alza 

a Zásielkovne boli predložené naše podmienky, zatiaľ je to v riešení. Projektovú 
dokumentáciu pre realizáciu rekonštrukcie budovy v športovom areáli pripravuje architekt. 
 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie A/1/OZ/2021/22-6 

OZ berie na vedomie kontrolu uznesení od posledného rokovania OZ dňa 1.6.2021. 
 

K bodu 3:  Rokovania komisií obecného zastupiteľstva - – informácia a závery od 

posledného riadneho rokovania OZ 1.6.2021 
Zasadala Ekonomická komisia, hlavne k záverečnému účtu obce. Predseda Mgr.ArtD. 

Čechovič oboznámil prítomných s obsahom správy zo zasadnutia EK, ktorá bola doručená 
všetkým poslancom. JUDr. Plšková uviedla, že Sociálna komisia riešila vzniknuté problémy 
občanov. 
 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie A/2/OZ/2021/22-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie a závery z rokovania komisií 
obecného zastupiteľstva od posledného riadneho zasadnutia OZ 1.6.2021. 

 

K bodu 4: Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020. 

Správa bola doručená poslancom OZ a zverejnená v súlade so zákonom. Záver správy 

nezávislého audítora prečítala Ing. Grečová, v závere uviedla, že ide o čistú správu bez výhrad 
audítora. Do diskusie sa nezapojil nikto, starostka obce dala hlasovať.  
 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie A/3/OZ/2021/22-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení účtovnej 
závierky k 31.12.2020. 

 

 

 
 

 



 

 
K bodu 5: Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2020. 
Správa bola doručená poslancom OZ a zverejnená v súlade so zákonom. Hlavný kontrolór 
obce prečítal podstatné časti svojej správy. Navrhol prehodnotenie jednotlivých VZN 

a vytvorenie cenovej mapy, motivovať obyvateľov k prihláseniu k trvalému pobytu, riešiť 
stav s LVD, sledovať a aktívne sa zapájať do výziev z operačných programov na riešenie 
kvality života v obci, pokúsiť sa znížiť energetickú náročnosť obecných budov, predchádzať 
zvýšeným nákladom na opravu obecného majetku včasným riešením opráv, snažiť sa 
znižovať náklady na komunálny odpad.  

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie A/4/OZ/2021/22-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce  

k Záverečnému účtu obce za rok 2020. 
 
K bodu 6:  Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2020. 
Ing. Grečová odpovedala pred zasadnutím OZ na doručené e-mailové otázky niektorých 

poslancov k záverečnému účtu obce. Po krátkej diskusii poslanci hlasovali. 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie A/5/OZ/2021/22-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu 
obce Limbach za rok 2020. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

4 z prítomných poslancov - zdržal sa /Krajčovičová, Lobíková,                     
Farbula Šteberla/ 

Uznesenie C/2/OZ/2021/22-6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Limbach a celoročné 
hospodárenie za rok 2020 bez výhrad. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

1 z prítomných poslancov - zdržal sa /Farbula/ 

Uznesenie C/3/OZ/2021/22-6 

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje použitie  prebytku  hospodárenia  za rok 2020 v sume 

3 573,00 € na tvorbu rezervného fondu v roku 2021. 

 
K bodu 7:  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021. 

 

Poslanci OZ boli oboznámení s navrhovaným plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce, doplnenie nenavrhol nikto, následne poslanci hlasovali. 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie C/4/OZ/2021/22-6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Limbach na II. polrok 2021. 

 



 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie E/1/OZ/2021/22-6 

Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce Limbach výkonom kontrolnej 
činnosti podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 
K bodu 8: Doručené podania 
 

a) Žiadosť Petra Sulana o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce parc.č. 1406/9, 
1406/155, 1406/75, 1406/156 

Pán Sulan požiadal o odkúpenie časti obecných pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod jeho 

budovami. Do diskusie sa zapojili viacerí prítomní a zhodli sa, že v zásade je to možné, avšak 
je potrebné presne určiť, ktoré pozemky a presne v akej výmere by pripadali pri prevode do 

úvahy. Poslanci sa dohodli, že priamo na mieste vykonajú obhliadku za prítomnosti geodeta. 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

3 z prítomných poslancov - zdržal sa /Lobíková Farbula, Šteberla/ 
Uznesenie B/5/OZ/2021/22-6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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.  
 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie E/2/OZ/2021/22-6 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce na dohodnutie termínu ohliadky 

nehnuteľností s p. Sulanom a geodetom. 

 
K bodu 9: Rôzne 
- Pani Dolinská sa prihlásila a požiadala o vypočutie ohľadom jej projektu prestavby bývalej 

Kolkárne. Obecné zastupiteľstvo od nej v decembri požadovalo predloženie súhlasných 
potvrdení od troch subjektov, má už súhlasné stanovisko OÚŽP, čo je však problém, hlavne 
SVP nemá lehotu na vydanie stanoviska a je to dosť problematické. A súhlasné stanovisko 
obce by jej možno pomohlo a procesy urýchlilo. Prebehla diskusia a poslanci sa s pani 

Dolinskou dohodli, že sa v krátkej dobe stretnú a ešte bližšie sa oboznámia s upraveným 

projektom pani Dolinskej.  

 
K bodu 12: Interpelácie poslancov 

- K otázke v akom štádiu je Územný plán obce pani starosta uviedla, že je potrebné sa 
stretnúť s urbanistom, ideálne osobne, aby mohli byť dopracované detaily a odstránené chyby 

v návrhu. Čakalo sa na uvoľnenie pandemických opatrení. Prítomní sa dohodli, aby starostka 
obce dohodla termín stretnutia koncom mesiaca júl 2021. 

- Poslankyňa Lobíková sa informovala, že keď má obecný úrad skrátené hodiny kvôli 
extrémnym denným teplotám, tak prečo nie je skrátený režim vyučovania aj škole. Starostka 
a právnik jej vysvetlili, že je potrebné rozoznávať kompetencie zriaďovateľa a  riaditeľa školy 
a že vyučovací proces aj úprava vyučovacieho času je plne v kompetencii pani riaditeľky 
školy. Navyše deti majú zabezpečený primeraný režim. 
 



 

 

- Na základe otázky pani Lobíkovej informoval hlavný kontrolór obce o dokumentoch, ktoré 

preukazujú skutočnosť, že pezinské základné školy nie sú ochotné prijímať limbašské deti do 
škôl, hlavne z dôvodu nedostatku miesta. Poslankyňa Krajčovičová namietala, že si za to 
môžeme sami, nakoľko sme si odsúhlasili plneorganizovanú školu. Poslankyňa Plšková jej 
oponovala, že toto schválenie bolo logickým krokom a nasledovalo až po informáciách 
o neprijímaní našich detí od vedenia mesta Pezinok vo vyjadrení k územnému plánu obce 
v roku 2019, čo sa znova potvrdilo tým, že mesto Pezinok teraz upravilo svoje VZN 

v neprospech našich detí a zúžilo svoj školský obvod. Aj dátumy vyjadrenia mesta 

a schválenia plneorganizovanej školy v Limachu preukazujú, že najprv mesto rozhodlo a obec 

jednoducho musela reagovať a riešiť vzniknutú situáciu. Navyše neprijatie takéhoto 
rozhodnutia by obci neumožnilo zapojiť sa do výzvy na dostavbu školy s telocvičňou. 
Poslanec Czinege uviedol, že Pezinok má problém umiestniť vlastné deti do škôl.  
- Poslanec Čechovič sa informoval u pani Krajčovičovej v akom štádiu je zriadenie Centra 
voľného času, ktoré avizovala pri kúpe obecných pozemkov v minulosti. Pani Krajčovičová 
uviedla, že je v riešení a čo tam bude sa dozvieme včas. 
Informoval sa aj u poslankyne Lobíkovej, v akom štádiu je vypracovanie návrhu 
rekonštrukcie budovy Silvánu, na vypracovanie ktorého boa OZ poverená Stavebná komisia. 

Poslankyňa Lobíková uviedla, že Stavebná komisia nezasadala.  
- Poslankyňa Plšková sa informovala, že kedy bude návrh vypracovaný a kedy naposledy 

komisia zasadala, nakoľko pani Lobíková žiada v mene komisie od obecného úradu rôzne 

faktúry. Poslankyňa Lobíková uviedla, že niekedy v roku 2020. 

- Poslankyňa Lobíková sa pýtala na minulom zasadnutí na faktúru za šmykľavku. Pani 
ekonómka jej odpovedala, že išlo o výmenu šmykľavky v škole.  

- Poslankyňa Lobíková požiadala, aby obecní pracovníci vyčistili okolie cintorína. 
- Poslankyňa Plšková požiadala, ak by sa našli nejaké prostriedky, aby bol upravený interiér 

Domu smútku, natreté drevo a prípadne vymenené stoličky. Tiež ohlásila poruchu miestneho 
rozhlasu na Športovej ulici. Informovala sa aj  na približný termín opravy jám na cestách. 
Budú opravené po vysúťažení dodávateľa. 

- Poslanec Farbula sa informoval, že v roku 2019 bola starostka poverená na rokovanie s SPF 

ohľadom cesty pri p, Sýkorovi. Na žiadosť obec ešte nedostala odpoveď, poslanec prejavil 
záujem, že to bude osobne urgovať. 

- Poslankyňa Krajčovičová sa informovala na cestu na Machergute poza Pulse Medical, na 
ktorú sa pýtala minule. Starostka uviedla, že požiadala geodeta o premeranie a prípadnú 

nápravu. 
- Starostka informovala, že na rôznych miestach v obci pracujú pracovníci ZSE a kontrolujú 

uzemnenie stĺpov. 
- JUDr. Plšková informovala, že v sobotu 26.6.2021 pripravuje OZ Limbach on Tour  

Limbašskú 50-ka naprieč Karpatmi. 
  

K bodu 13: Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo 
ukončené o 19.34 hod. 
 

             Bc. Adriana Čechovičová 

                  starostka obce 

V Limbachu dňa 23.6.2021 

Zapísala: JUDr. Jana Plšková 
 

Overovatelia: 

 

Robert Hlavatovič 
 

Juraj Czinege 
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	0 z prítomných poslancov - proti
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	Uznesenie E/1/OZ/2021/22-6
	Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce Limbach výkonom kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
	Pán Sulan požiadal o odkúpenie časti obecných pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod jeho budovami. Do diskusie sa zapojili viacerí prítomní a zhodli sa, že v zásade je to možné, avšak je potrebné presne určiť, ktoré pozemky a presne v akej výmere by pripa...
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	Uznesenie B/5/OZ/2021/22-6
	Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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. 138/19...
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	Uznesenie E/2/OZ/2021/22-6
	Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce na dohodnutie termínu ohliadky nehnuteľností s p. Sulanom a geodetom.
	Bc. Adriana Čechovičová

