
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2009 v zasadačke   

OcÚ  Limbach . 

 

Prítomní :  starostka obce ,  7  poslancov , JUDr. E. Vrbiková neskoršie ,hl. kontrolór obce 

hostia ,  občania  obce  - viď. prezenčná listina .                    

Ospravedlnený: J. Janušík 

 

Program :    1. Otvorenie, zvolenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

                      2. Kontrola uznesenia   z  OZ a OR 

                      3. Návrh rozpočtu na rok 2010 

                      4. Prerokovanie zmien a doplnkov č. 1/2009 k ÚPN Obce Limbach 

                      5. Prerokovanie ţiadostí 

                      6. Rôzne 

                      7. Interpelácie poslancov 

                      8. Návrh na uznesenie 

                      9. Záver 

 

K bodu 1 : Starostka privítala prítomných , oboznámila s programom , ktorý dala    

                   poslancom  odhlasovať s tým, ţe bod č. 4/ vypadá a odsúva sa na budúce 

                   zasadnutie OZ. 

                   Hlasovanie : 6 prítomných poslancov – za . 

                   Starostka navrhla overovateľov zápisnice v zloţení : A.Futasová, M. Fraňo 

                   a návrhovú  komisiu v zloţení : PhDr.O.Baďurová, P.Vavrinský a M.Sadloň 

                   Hlasovanie : 6  prítomných poslancov – za. 

 

K bodu 2 : Plnenie uznesenia – starostka bude  o jednotlivých bodoch  informovať  

                   v rôznom . 

                 a/ Umiestnenie trafostanice v lokalite Horné-Záhumenice sa niekoľko krát 

                    riešilo na pôde obecného úradu  za účasti  p. V. Tordoff a neskoršie  ňou   

                   splnomocnených zástupcov. 

                 Vlastníkom pozemku pod trafostanicou je PB Development . Zmenu  stavby  

                  pred dokončením  a všetky náleţitosti  okolo umiestnenia  trafostanice vybavuje  

                  stavebný úrad  v zmysle  stavebného zákona . 

     

                 b/ Revitalizácia – čakáme na vyjadrenie Ministerstva výstavby SR , celý projekt 

                 závisí od výšky  moţnej dotácie . 

                 c/  Starostka prečítala odborné  stanovisko právneho poradcu p.JUDr. Sotolářa   

                   vo veci náhrady mzdy  za neplatnosť výpovede  Bc.M. Krajčovičovej  ,podľa    

                   ktorého patrí  takémuto zamestnancovi   náhrada mzdy vo výške jeho  

                  priemerného zárobku odo dňa, kedy zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, 

                 ţe trvá na ďalšom zamestnávaní aţ do času, kedy zamestnancovi bolo umoţnené  

                 pokračovať v práci . Ak súd rozhodol o neplatnosti výpovede, nárok na náhradu  

                 mzdy p. Krajčovičovej je nárokom zákonným .... 

                 Starostka v súvislosti s finančným  odškodnením  p. Krajčovičovej  pripraví     

                 podklady , ktoré  predloţí  na budúcom OZ . 

 

              d /Ulička pri sýpke – rodina  Rašlová , Tataiová, Šumanová bude sa riešiť  

                po rokovaní  s vlastníkmi . Obec nemá prostriedky na vybudovanie komunikácie 

                a kanalizácie .   
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              e / Zberný dvor – Obv. Úrad Bratislava prejavil záujem o p.č. 636, prípravy  

                pokračujú 

               f/ Starostka pripravila nájomnú zmluvu medzi Obcou Limbach a Zdruţením 

                 vinohradníkov a vinárov – podrobnejšie v rôznom. 

                h/ webová stránka  - rozbehla sa príprava , návrh zmluvy   

 

K bodu 3:  Poslancom bol predloţený beţný rozpočet na rok 2010 , rozpočet na tri roky 

               2010 – 2012 a programový rozpočet . Stanovisko  ekonomickej komisie predniesla  

                predsedníčka  p. A. Futasová – v rozpočte sú dodrţané zásady hospodárnosti, 

               návrh je prehľadný, vyslovuje pochvalu p. Vavrinčíkovej . Odporúča rozpočet  

               schváliť bez pripomienok pre rok 2010 a 2010-2012 .  Viď. príloha- Stanovisko 

               ekonomickej komisie .... 

               Hl. kontrolór odporúča  schváliť návrh  programového rozpočtu na roky 2010- 

               2012 a beţný rozpočet na rok 2010  obidva sú vypracované v súlade so zákonom, 

               v súlade s VZN obce, boli   zverejnené na obecnej tabuli , sú prehľadné . 

               Viď. príloha – Stanovisko hl. kontrolóra......  

                OZ ţiada v budúcnosti   naďalej predkladať podrobný rozpočet  . 

                Hlasovanie -  6 prítomných poslancov – za . 

K bodu  6: 

                 a/ V zmysle prenesených kompetencií štátnej správy a novelizovaného školského  

                 zákona je potrebné schváliť VZNO pre rok 2010  o určení výšky dotácie  

                na prevádzku  a mzdy  na dieťa  MŠ a školských  zariadení  /ŠK a ŠJ/ . 

                Výška dotácie sa odvíja od počtu ţiakov . Navrhovaná výška dotácie na l ţiaka: 

                 Materská škola      =1223,00 Eur         

                 Školský klub detí   = 395,00  Eur 

                 Školská jedáleň      =  985,00 Eur 

                 Kontrolnú činnosť  vyuţitia dotácie ako aj účelovosť a hospodárnosť budú  

                 kontrolovať poverení zamestnanci  obecného úradu a hl.kontrolór obce . 

                 Do VZN   je moţné vstupovať a vykonať potrebnú zmenu  počas roka . 

                 Hlasovanie :  5  prítomných  poslancov  – za 

1                        -  proti   

1                                        -  zdrţala sa 

 

                b/ Nakoľko sa dostavil na zasadnutie OZ p. Dvorecký /lokalita Mlynské pole II. 

                 posunul sa bod rôzne   pred   prerokovanie ţiadostí  .Prístavba  MŠ sa riešila uţ    

                 na minulom zasadnutí  a poslanci trvajú na jej uskutočnení z mimorozpočtových      

                 zdrojov . OZ  súhlasí s výberom dodávateľa pre prístavbu .  

                  P. starostka dala slovo p. Dvoreckému, ktorý vysvetlil  situáciu a moţnosti  

                  spoločnosti    týkajúce sa  prístavby MŠ. Spoločnosť nemá vlastnú stavebnú 

                  firmu a reálne moţnosti sú také, ţe  v súčasnej dobe  je hranicou poskytnutie 

                  fin. daru vo výške 66 387,838 Eur / 2 mil . Sk/ plus vypracovaná projektová 

                  dokumentácia . Ing. Šťastný pripomenul pôvodný zámer a sľub vybudovať celú 

                  prístavbu   MŠ . Ing. Dvorecký – zmenila sa trhová situácia za uplynulé roky  

                  bude treba územie  pre výstavbu pripravovať a pôvodný zámer je t.č.  nereálny . 

 

                  Hlasovanie za fin.dar /2 mil.Sk/ :   2 prítomní poslanci – za 

                                                                            4                                -   proti 

                                                                            2                                -  zdrţali sa 
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K bodu 5 : a/ Pred zasadnutím OZ  okolo 14,00 hod. P. Miroslav Chvíla doručil  ţiadosť 

                  o vystúpenie pred poslancami  na zasadnutí OZ dňa 14.12.2009. V ţiadosti 

                  uvádza, ţe vysvetlí poslancom „ prípad p.V. Tordoff, prečo podala trestné 

                  oznámenie, a vysvetlí vo veci výstavby premostenia potoka Lúčanka, stavebník 

                  Ing. Karol Fischer a spol. a priblíţi situáciu okolo p.č. 1609 – zberný dvor“ 

                 / počas zasadnutia OZ sa p. Miroslav Chvíla  nedostavil / 

                 Starostka prečítala stanovisko právneho zástupcu  ku kúpnej zmluve p.č. 1738,  

                 ktorú napadol p.Miroslav Chvíla na minulom zasadnutí . V stanovisku sa              

                 uvádza, ţe zmluva bola v roku 2008 uzatvorená so všetkými náleţitosťami,     

                 schválená poslancami.   

 

                 b/ Ţiadosť p. Melichera o prešetrenie   prevádzky stolárskej dielne 

                  M.a K. Fraňovcov .  Starostka posunie ţiadosť komisii ŢP , ktorá uvedené 

                  prešetrí.   PhDr. O. Baďurová –  vykonali s Ing. B. Šťastným miestne 

                  zisťovanie  pri sťaţnosti na prevádzkovanie mimo prevádzkových hodín . 

                  Porušenie VZN nezistili . Na prevádzke sa  nepracovalo .  

                  M. Fraňo – uţ niekoľko rokov sa ustavične susedia sťaţujú, vloţil do prevádzky 

                  štvrť miliona Sk. , má posudky , ...... Starostka prerušila  začínajúcu diskusiu 

                  s tým, ţe sa vyjadrí v prvom rade komisia ŢP.  

                 b/ Ţiadosť p. Ing. Radovana Lucinu a manţ. o kúpu obecných pozemkov bola 

                  doloţená geometrickým plánom geodeta Ľuboša Teyerla. Poslanci znovu   

                   hlasovali za odpredaj  pozemku p.č.1175/6 o výmere 139 m2-záhrady, 

                   p.č. 1254/4 v zmysle GP  o výmere 19m2- zastavané plochy a nádvoria, 

                   za cenu 17,00 Eur/1m2. 

                   Hlasovanie :  8 prítomných poslancov – za . 

 

                  c/  Ţiadosť p. O. Hupku o odpredaj  časti  p.č. 1738 – jedná sa o pozemok MK 

                  Horné Záhumenice  . 

                  Hlasovanie :  8 prítomných poslancov – za .  

 

K bodu  6 : a/  Starostka prečítala nájomnú zmluvu medzi obcou a zdruţením  

                       vinohradníkov a vinárov. 

                     P. Vavrinský- navrhuje, aby sa zmluva  vyhlásila za neplatnú . Zdruţenie   

                     nemá  právo podnikať na obecných vinohradoch . 

                     Starostka zašle nájomnú zmluvu  na posúdenie právnikovi . 

                   b/ Návrh na termíny zasadnutia OZ v roku 2010. 

                      Hlasovanie – 8 prítomných poslancov – za . 

                   c/ starostka pripravila tajné hlasovanie pre odmenu PhDr.Baďurovej 

                     Hlasovanie :   3 poslanci za 20 % 

     2                za 10% 

     2                za  40% 

                   PhDr.Baďurová-poďakovala  za odmenu , ale jej výšku ponecháva  

                   pre činnosť a plánované aktivity v komisii ŢP  

K bodu 7: PhDr. Baďurová – prešli si s Ing. Šťastným okolie Pulse Medical  ,upozorňuje 

                  na nelegálnu skládku. 

A. Futasová – cesta Športová humná, treba zasypať aspoň 

kamením jamy. 
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K bodu 8:  Návrh na uznesenie – prečítala PhDr. O.Baďurová 

                   Hlasovanie : 8 prítomných poslancov – za . 

 

K bodu 9: Starostka prítomným poslancom poďakovala za prácu počas celého roka 

                 a ukončila  zasadnutie . 

 

                                                                                        PaedDr.Anna Hrustičová 

                                                                                               Starostka obce 

 

 

V Limbachu, 14.12.2009 

Zapísala:E.Václavová 

Overovatelia zápisnice: A. Futasová 

  

                                         M.Fraňo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 


