
Z á p i s n i c a 
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Limbach konaného  

dňa 29.6.2020 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Limbachu, Ul. SNP 55 

Prítomní: Bc. Adriana Čechovičová, JUDr. Jana Plšková, Juraj Czinege, Mgr.ArtD. Ľubomír 

Čechovič, Bc. Matej Farbula, Róbert Hlavatovič, Mgr. Mária Krajčovičová, Bc. Zuzana 

Lobíková, Miriam Maceková, Ján Polák, Mgr. Zuzana Grečová, Ing. Mária Pročková 

Neprítomný: Daniel Šteberla - ospravedlnený 

Program: 

1. Otvorenie 

a. Schválenie programu rokovania  

b. Voľba návrhovej komisie 

c. Voľba overovateľov zápisnice 

d. Určenie zapisovateľa 

       2. Kontrola uznesení (od posledného rokovania OZ 10.3.2020)   

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

                   riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 10.3.2020 ) 

4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019. 

5. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Limbach za rok 2019. 

6. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019. 

7. Návrh rozpočtového opatrenia č.1 na úpravu rozpočtu Obce Limbach na r. 2020 

8. Návrh verejnej obchodnej súťaže na prenájom priestorov pohostinstva na 

Vinohradníckej ulici vo vlastníctve  Obce Limbach 

9. Návrh verejnej obchodnej súťaže na odpredaj 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 

10. Správa Komisie pre kontrolu majetkových pomerov  starostu obce  a vedúcich 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme   

11. Zberný dvor – informácia k vybudovaniu 

12. Hlavný kontrolór – návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

13. Doručené podania 

a) žiadosť p. M.Ondrejkoviča o prenájom časti pozemku p.č. 1502 reg. „E“ , zapísaného na LV 

č.1430 obce Limbach  

b) žiadosť Petra Gluvňu – Výzva k ochrane prírody a krajiny 

c) žiadosť p. Kompánka o prenájom príp. odkúpenie časti budovy súp.č.21 zapísanej  na LV č. 

426 obce Limbach ( bývalé priestory Slovenskej pošty) 

d) návrh – FK Karpaty Limbach    

14. Rôzne  

15. Interpelácie poslancov 

16. Záver 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva začalo o 17.06 hod., zasadnutie vedie starostka obce Bc. 

Čechovičová, ktorá konštatuje, že Obecné zastupiteľstvo obce Limbach je uznášaniaschopné.  

 

K bodu 1.  a) Pripomienky k programu nemal nikto z prítomných, pani starostka dala hlasovať. 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie B/1/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ v súlade s pozvánkou. 

 

 

 



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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie D/1/OZ/2020/29-6 

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

Ľubomír Čechovič. 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie D/2/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo volí overovateľov zápisnice: Robert Hlavatovič, Bc. Matej 

Farbula. 

d) Starostka obce požiadala o vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia Mgr. Krajčovičovú, ktorá to 

však odmietla, nikto sa dobrovoľne neprihlásil. JUDr. Plšková zápisnicu napíše. 

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

Janu Plškovú. 

K bodu 2: Kontrola uznesení (od posledného rokovania OZ 10.3.2020) 

Starostka obce informovala prítomných o stave prijatých uznesení z posledného rokovania OZ. 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie A/1/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z posledného 

zasadnutia OZ dňa 10.3.2020. 

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

riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 10.3.2020) 

Ekonomická komisia zasadala k Záverečnému účtu obce a k návrhu rozpočtového opatrenia, 

zápisnica z komisie bola doručená všetkým poslancom. Sociálna komisia informovala o svojich 

krokoch v súčinnosti s obecným úradom v čase vypuknutia pandémie koronavírusu.  

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie A/2/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie a závery z rokovania komisií 

obecného zastupiteľstva od posledného riadneho zasadnutia OZ 10.3.2020. 

K bodu 4: Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019. 

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 bola zverejnená na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce, bola doručená všetkým poslancom. Ekonómka obce Mgr. Grečová informovala 

o jej obsahu a záveroch všetkých prítomných. Nakoľko obec vedie niekoľko účtov, oznámila zámer, 

tieto zrušiť, aby obec viedla len jeden bežný účet a jeden účet na rezervný fond, prípadne na dotácie. 

Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-2-1/  

2 z prítomných poslancov - proti (Farbula, Krajčovičová) 

1 z prítomných poslancov - zdržal sa (Lobíková) 

Uznesenie A/3/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení účtovnej 

závierky k 31.12.2019. 

K bodu 5:  Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Limbach za rok 2019. 

Hlavný kontrolór obce Limbach Ján Polák oboznámil prítomných s obsahom svojej správy 

k záverečnému účtu obce a navrhol opatrenia do budúcnosti. 

 

 



Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-2-1/  

2 z prítomných poslancov - proti (Farbula, Krajčovičová) 

1 z prítomných poslancov - zdržal sa (Lobíková) 

Uznesenie A/4/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

obce za rok 2019 

Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-2-1/  

2 z prítomných poslancov - proti (Farbula, Krajčovičová) 

1 z prítomných poslancov - zdržal sa (Lobíková) 

Uznesenie A/5/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhrady zo správy hlavného kontrolóra 

k Záverečnému účtu obce Limbach za rok 2019. 

K bodu 6:  Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019. 

Do diskusie o záverečnom účte a rezervnom fonde  obce sa zapojili viacerí poslanci, ekonómky 

obce, hlavný kontrolór aj prítomná verejnosť. Bc. Farbula požiadal, aby jeho písomné 

vyjadrenie k tomuto bodu bolo súčasťou zápisnice.  

Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-1-2/  

1 z prítomných poslancov - proti (Farbula) 

2 z prítomných poslancov - zdržal sa (Krajčovičová, Lobíková) 

Uznesenie A/6/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu Ekonomickej komisie k Záverečnému 

účtu obce a k Rozpočtovému opatreniu č. 1. 

 

Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-1-2/  

1 z prítomných poslancov - proti (Farbula) 

2 z prítomných poslancov - zdržal sa (Krajčovičová, Lobíková) 

Uznesenie A/7/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu 

obce Limbach za rok 2019. 

 

Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-1-2/  

1 z prítomných poslancov - proti (Farbula) 

2 z prítomných poslancov - zdržal sa (Krajčovičová, Lobíková) 

Uznesenie B/2/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Limbach za rok 2019 a celoročné 

hospodárenie s výhradami. 

 

Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-1-2/  

1 z prítomných poslancov - proti (Farbula) 

2 z prítomných poslancov - zdržal sa (Krajčovičová, Lobíková) 

Uznesenie B/3/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opatrenia v zmysle výhrad k Záverečnému účtu obce. 

Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-3-0/  

3 z prítomných poslancov - proti (Farbula, Lobíková, Krajčovičová) 

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie B/4/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob vysporiadania schodku v hospodárení Obce 

Limbach za rok 2019 vo výške 49 644,77 Eur z rezervného fondu v roku 2020. 

 



K bodu 7:  Návrh rozpočtového opatrenia č.1 na úpravu rozpočtu Obce Limbach na r. 2020 

Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-3-0/  

3 z prítomných poslancov - proti (Farbula, Lobíková, Krajčovičová) 

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie B/5/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripomienku k Návrhu rozpočtového opatrenia č. 1 na 

úpravu rozpočtu Obce Limbach na rok 2020: presunutie sumy 4.000,- Eur z položky 632  

9.1 Verejné osvetlenie – Energia, voda a komunikácie do položky 637 8.3 DOTÁCIE 

spolu.  

 

Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-3-0/  

3 z prítomných poslancov - proti (Farbula, Lobíková, Krajčovičová) 

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie B/6/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtového opatrenia č. 1 na úpravu rozpočtu 

Obce Limbach na rok 2020 s pripomienkou. 

K bodu 8: Návrh verejnej obchodnej súťaže na prenájom priestorov pohostinstva na Vinohradníckej 

ulici vo vlastníctve  Obce Limbach 

Z dôvodu chýbajúceho GP sa prítomní poslanci dohodli na odložení vyhlásenia VOS na najbližšie 

zasadnutie OZ.  

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie A/8/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh verejnej obchodnej súťaže na prenájom 

priestorov pohostinstva na Vinohradníckej ulici vo vlastníctve Obce Limbach s tým, že 

schválenie bude predmetom najbližšieho rokovania OZ po dodaní geometrického plánu. 

K bodu 9: Návrh verejnej obchodnej súťaže na odpredaj 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 

Do diskusie o tomto návrhu sa zapojili poslanci, starostka obce, kontrolór aj verejnosť. Mgr. 

Krajčovičová uviedla, že je proti predaju pozemkov a navrhuje ich ponechať ako rezervu, 

napríklad na výstavbu sociálnych bytov. Jej návrh bol považovaný za pozmeňovací a návrhová 

komisia dala hlasovať o návrhu uznesenia v znení: OZ súhlasí s pozmeňovacím návrhom Mgr. 

Krajčovičovej nepredať pozemky a ponechať ich ako rezervu. 

Hlasovanie:   3 z prítomných poslancov – za (Farbula, Lobíková, Krajčovičová)

   5 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  /3-5-0/ 

Uznesenie F/1/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s pozmeňovacím návrhom Mgr. Krajčovičovej nepredať 

pozemky a ponechať ich ako rezervu. 

Následne pristúpili poslanci k hlasovaniu. 

Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-3-0/  

3 z prítomných poslancov - proti (Farbula, Lobíková, Krajčovičová) 

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie B/7/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže s určenými 

podmienkami verejnej obchodnej súťaže na odpredaj 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, 

v zmysle  znaleckého posudku vypracovaného Ing. Ingrid Ščepkovou č. 5/2019 za 

minimálnu cenu 410.825,10 Eur. 

K bodu 10: Správa Komisie pre kontrolu majetkových pomerov  starostu obce a vedúcich 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme   

JUDr. Plšková informovala, že dňa 22. 6. 2020 zasadla Komisia pre kontrolu majetkových 

pomerov starostu obce a vedúcich zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

v zložení Zuzana Lobíková, Ľubomír Čechovič a Jana Plšková. Komisia preverila obci 

doručené majetkové priznania pani starostky, pani riaditeľky MŠ, pani riaditeľky ZŠ a pána 

hlavného kontrolóra. Všetky priznania boli podané v zákonom stanovenej lehote a na 

predpísanom tlačive. Komisia skonštatovala, že u nikoho neprišlo k nárastu majetku, stav zostal 

nezmenený. 

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

1 z prítomných poslancov - proti (Farbula) 

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie A/9/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu Komisie pre kontrolu majetkových 

pomerov starostu obce  a vedúcich zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

K bodu 11: Zberný dvor – informácia k vybudovaniu 

Starostka obce informovala prítomných o zámere vybudovať v obci nový moderný zberný dvor 

modulového typu, o možných spôsoboch jeho financovania, a o možnostiach jeho umiestnenia. 

Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-0-3/  

0 z prítomných poslancov - proti  

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

Krajčovičová) 

Uznesenie G/1/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vybudovaním Zberného dvora modulového typu. 

Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-3-0/  

3 z prítomných poslancov - proti (Farbula, Lobíková, Krajčovičová) 

Uznesenie E/1/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce na rokovanie s vlastníkom pozemku nad 

ČOV parc.č. 1250/9 a 1250/10, k.ú. Limbach, o cene a podmienkach možného prenájmu 

pozemkov pre účely vybudovania zberného dvora. 

 

Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-3-0/  

3 z prítomných poslancov - proti (Farbula, Lobíková, Krajčovičová) 

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie E/2/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce na zabezpečenie znaleckého posudku na 

budovu a pozemok pod súčasným dvorom separovaného odpadu na účely prípadného 

predaja.   

K bodu 12: Hlavný kontrolór – návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

Hlavný kontrolór obce pán Polák predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh plánu 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. Starostka obce dala o tomto návrhu hlasovať po krátkej 

diskusii po žiadosti o jeho doplnenie zo strany poslancov. 

 

 

 



 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie B/8/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

doplnenie bodu 18 v znení: Kontrola plnenia rozpočtu na štvrťročnej báze. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

1 z prítomných poslancov - zdržal sa (Lobíková) 

Uznesenie A/10/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Limbach na II. polrok 2020 s doplnením. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie E/3/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce Limbach výkonom kontrolnej 

činnosti podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. 

 

K bodu 13: Doručené podania 

 
a) žiadosť p. M.Ondrejkoviča o prenájom časti pozemku p.č. 1502 reg. „E“ , zapísaného na LV 

č.1430 obce Limbach na dobu neurčitú za účelom jeho skultivovania 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie A/11/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ondrejkoviča o prenájom pozemku. 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie E/4/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce na vyzvanie p. Ondrejkoviča na 

predloženie GP k prenájmu pozemku. 

b) žiadosť Petra Gluvňu – Výzva k ochrane prírody a krajiny 

Pán Gluvňa vyzval poslancov aby v záujme ochrany prírody v danej lokalite nepodporili zámer 

výstavby pumptrackovej dráhy na obecných pozemkoch na Suchom vrchu. 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie A/12/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Petra Gluvňu – Výzva k ochrane 

prírody a krajiny. 

 

 

 

 



 

c) žiadosť p. Kompánka o prenájom príp. odkúpenie časti budovy súp.č.21 zapísanej  na LV č. 426 

obce Limbach ( bývalé priestory Slovenskej pošty) 

Pán Kompánek mal záujem o prenájom priestorov v budove Silvánu. 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie A/13/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Kompánka o prenájom resp. 

odkúpenie časti budovy súp. č. 21 vo vlastníctve obce Limbach (bývalé priestory 

Slovenskej pošty) 

 

d) návrh – FK Karpaty Limbach  

Zástupcovia FK Karpaty Limbach predložili návrh na prenájom skladových priestorov v športovom 

areáli pre účely klubu a prípadne výstavbu budovy zázemia klubu, to všetko bude predmetom ďalších 

rokovaní 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie A/14/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť FK Karpaty Limbach o prenájom 

skladových priestorov. 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

1 z prítomných poslancov - zdržal sa (Lobíková) 

Uznesenie A/15/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie situáciu umiestnenia budúcej možnej stavby, 

ktoré doručil FK Karpaty Limbach 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie E/6/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce na rokovanie s FK Karpaty Limbach 

ohľadom doplnenia ich žiadosti. 

e) Žiadosť p. Miroslava Chvilu  

Pán Chvíla mal záujem o prenájom obecného pozemku. 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie A/14/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Miroslava Chvílu o prenájom časti 

pozemku p.č. 1729/2 reg.“E“ zapísaného na   LV č. 426 Obce Limbach, vo výmere cca 

140m2. 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie E/5/OZ/2020/29-6 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce, aby vyžiadala od p. Miroslava Chvílu 

vypracovanie geometrického plánu 

 

 



 

K bodu 14: Rôzne 

 

Starostka informovala o doručení zakreslenia domov a cesty na Záhradnej ulici. 

 

Tiež informovala, že obec podala žiadosť o bezplatnú wifi v obci. 

 

Pani Holčáková sa informovala ohľadom pozemku v Lindenbachu. 

 

Starostka na otázku ohľadom dokončenia nového ihriska pri Kockách uviedla, že bude 

dokončené podľa dostupných finančných prostriedkov. 

 

K bodu 15.  Interpelácie poslancov 

 

Poslankyňa Lobíková sa informovala ohľadom krízového štábu, stavu prác na územnom pláne 

(zatiaľ nemáme stanovisko OÚ), dôvodoch nezaradenia žiadosti obce o novú cyklistickú 

komunikáciu. Na Machergute je nový žľab, ale podľa dokumentov, by malo ísť o rekonštrukciu, 

žiada o preverenie a kontrolu. Tiež sa informovala na spôsob podávania žiadostí v zmysle 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Starostka a kontrolór obce odpovedali. 

 

Ing. Bystričan sa informoval o aktuálnom stave prístupovej cesty na Suchý vrch. 

 

Poslankyňa Lobíková sa informovala na stav obcou poskytnutých dotácií. Žiadala o zistenie 

spôsobu ušetrenia prostriedkov na platoch učiteľov. Poslankyňa Krajčovičová žiadala, aby boli 

všetci pracovníci obce menovite zverejnení a žiadala informáciu koľko žiakov je v 6. ročníku.  

 

K bodu 16.  Záver 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 21.20 hod. 

 

 

 

        Bc. Adriana Čechovičová 

                  starostka obce 

V Limbachu dňa 29.6.2020 

Zapísala: JUDr. Jana Plšková 

 

 

Overovatelia: 

 

Robert Hlavatovič 

 

 

Bc. Matej Farbula 

 

 

 

 

 


