
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.septembra 2009 

o 16,30 hod. v zasadačke OcÚ Limbach 

 

Prítomní : starostka obce ,  poslanci , občania obce, hostia – viď. prezenčnú listinu 

Ospravedlnení : hl. kontolór obce - Ing.J.Valovič,  poslanci – R. Bukatovičová, 

J. Janušík,   M. Fraňo, JUDr. E. Vrbiková príde neskoršie  

 

Program : 

                 1. Otvorenie, zvolenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

                 2. Kontrola uznesenia OZ a OR 

                 3. Plnenie rozpočtu za prvý polrok 2009 

                 4. Návrh na VZN o udrţiavaní čistoty a o správe a údrţbe verejnej zelene 

                     a poriadku na území obce Limbach 

                 5.  Prerokovanie ţiadostí 

                 6.  Rôzne 

                 7.  Interpelácie poslancov 

                 8.  Návrh na uznesenie 

                 9.  Záver 

 

K bodu 1 : Zasadnutie otvorila starostka privítaním prítomných a  oboznámením    

                 s programom zasadnutia . Navrhla overovateľov zápisnice- p. P. Vavrinského 

                  a p. A. Futasovú .  

                 Za návrhovú komisiu  - p. Ing. B. Šťastného, p. PhDr.O.Baďurovú,  

                  p. M. Sadloňa 

                  Hlasovanie  - jednohlasne  za 

 

K bodu 2 : Starostka informovala o plnení uznesenia z OZ   konaného dňa 3.8.2009 

                  a zasadnutia OR zo dňa 5.8.2009 a 8.9.2009 s tým , ţe k jednotlivým  

                  otázkam sa ešte vráti v rôznom , nakoľko  úlohy  sa naďalej  riešia . 

 

K bodu 3 : K plneniu rozpočtu za I.polrok 2009 –za ek.komisiu p. Futasová oboznámila   

                 so záverom  zasadnutia ek.komisie , ktorá schvaľuje plnenie rozpočtu  

                 bez pripomienok.  Odporúča  schváliť navŕšenie rozpočtu z dôvodu neplnenia  

                 dotácií  z Eurofondov . Ing. B. Šťastný – je nespokojný s materiálom, ktorý 

                  je podľa neho neúplný a ţiada nabudúce podrobný , prehľadnejší  rozpočet 

                 doručený poslancom v predstihu, aby mali moţnosť ho naštudovať . 

                 Za súhlasu prítomných poslancov bol tento bod rokovania ukončený . 

 

K bodu 4 : K VZN  o udrţiavaní čistoty ... p. A. Futasová doplňuje , ţe za porušenie 

                 tohto VZN chýbajú sankcie /pokuty/  

                 Za  doplnenie hlasovali poslanci jednohlasne   . 

                 P. PhDr. O. Baďurová – ţiada doplniť VZN o ŢP 

                 Hlasovanie – jednohlasne za . 

 

K bodu 5 : 

              a/ Starostka predloţila  ponuku  obci p.O. Kostolanského o spätné odkúpenie  

                pozemku   pod bývalou  predajňou - Potravín , ovocia a zeleniny 

               parc. č. 1171/6  za cenu 35.000,- €  . 

                 Hlasovanie – jednohlasne proti .  
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             b/ Ţiadosť p. Ing. Radovana Lucinu o odkúpenie pozemku parc.č.1175/6 

                 o výmere 139 m2 , ktorý vznikol  na základe GP vypracovaného Ing. Ľubošom 

                 Tyerlom v júni 2009. Navrhnutá cena  17,-€/m2 . 

                 Hlasovanie – jednohlasne  za . 

 

             c/ Ţiadosť p. Ing. Ladislava Zdúta o odkúpenie  časti parc.č. 1176/1 . 

                Zastupiteľstvo súhlasí s podmienkou vypracovania GP na vlastné náklady, 

                s dodrţaním  plánovaného zámeru revitalizácie .  

                Navrhovaná cena  ako v predchádzajúcom predaji pozemku Ing.L. Zdútovi   

                a manţ. 33,-€/m2. 

                Hlasovanie – jednohlasne  za . 

 

              d/ Ţiadosť p. Yvonne  Hanúskovej o odkúpenie  z pozemku par.č. 1671 o výmere 

                cca 800 m2 . Poslanci sa zhodujú na tom, ţe  pre  Obec Limbach nie je vhodná 

                doba na odpredávanie  pozemkov vo vlastníctve obce. T.č. obec odpredáva len 

                pozemky z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania , preto uvedenú ţiadosť 

                berú poslanci len na vedomie . 

                Hlasovanie – jednohlasne proti predaju. 

 

               e/ Petícia –Ing.G.Izáková- zberný dvor parc. č. 1608,1609 . Starostka podrobne  

                 oboznámila  poslancov o rokovaniach ohľadne vybudovania zberného dvora .  

                Táto úloha vyplýva pre obec zo zákona , jej splnenie si uţ vyţiadalo nemalé úsilie. 

                Poslanci  trvajú na pokračovaní v rokovaniach . Súhlasia s odkúpením parc.č. 

                1609 – záhrada  o výmere 1111 m2 od  Obvod.úradu v Bratislave za cenu    

                10300,55 € . 

                Hlasovanie – jednohlasne za. 

                Ďalej poslanci v tejto súvislosti súhlasia s odpredajom pozemku par.č. 414-vinice 

                o výmere 543 m2, parc.č. 415-zastavané plochy o výmere 129 m2, parc.č.416- 

           trvale tráv.porast o výmere 173 m2 p. Ing. Ivane Filovej, Bodrocká 13,        

                Bratislava  za cenu 10300,55 € . 

                Hlasovanie – jednohlasne za . 

 

               f/ Ţiadosť p. Prof. Ľ. Molnára Dr.Sc. o odpustenie stočného 2008 z dôvodu 

                 zavlaţovania záhrady . Ing.B.Šťastný – zamietli sme uţ niekoľko ţiadostí.... 

                 Hlasovanie – jednohlasne proti odpusteniu platby. 

 

               g/ Ţiadosť p. Kristíny Mehésovej o jednorázový príspevok pre dcéru zdravotne 

                 ťaţko postihnutú . 

                 Hlasovanie – 4   proti 

1 za 

 

               h/ Ţiadosť p. JUDr. Ernesta Valka  o opravu  MK Potočná  berie OZ na vedomie 

                   a  odporúča starostke rokovať znovu s Lesmi SR š.p. a zistiť ďalšie moţnosti 

                  zdruţovania fin. prostriedkov na tento účel . 

 

              ch/ Ţiadosť p. Denisa Vicena o odkúpenie časti pozemku parc.č. 1738 . 

                  K tejto ţiadosti sa  poslanci OZ vrátia aţ po vyčistení záhrady par.č. 118 a 119 

                 pred rod. domom   SNP č.  30 
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i/ Ţiadosť p. Dušana Jeţíka  a manţ. Marty o odkúpenie  parc.č. 1406/29 

   o výmere 47 m2. 

  Zastupiteľstvo rozhodlo vrátiť sa k tejto ţiadosti na budúcom rokovaní po pre- 

  verení prístupu k susedným pozemkom a objektom . 

              Hlasovanie – jednohlasne za . 

             

            j/ Ţiadosť p. Dušana Jeţíka a manţ. Marty o odkúpenie parc.č. 43/3 záhrada 

               o výmere 32 m2 . OZ súhlasí za podmienky vypracovania GP na vlastné náklady. 

               Návrhnutá cena 10,- €/m2 . 

               Hlasovanie – 5 prítomných poslancov za . 

            k/ Ţiadosť o pokračovanie krúţku  kresťanských detí v suteréne OcÚ pod vedením 

                Mgr. A.Strečanskej, Ing. J. Kapustovej, J.Hlavatovičovej a M. Mrvu. 

                Hlasovanie – jednohlasne za . 

 

K bodu  6:  

             a/ Starostka prečítala poďakovanie A.Abasovej r.Hackerovej za poskytnutý fin. 

              príspevok od Obce Limbach za účelom vydania knihy-Bútľavá vŕba. 

 

             b/ Starostka prečítala poďakovanie Ing. J. Švihrana za vybudovanie zábrany 

              na futbalovom ihrisku.   

              c/ Starostka prečítala  vzdanie sa funkcie šefredaktorky Limbašských noviniek   

              JUDr.E.Vrbikovej  a členiek redakčnej rady A.Futasovej a R.Bukatovičovej. 

              OZ zobralo na vedomie . Starostka sa poďakovala  za doterajšiu činnosť a navrhla   

              novú  redakčnú radu  Limbašských noviniek  v zloţení  -  Bc.A. Čechovičová, 

              K.Rybárová, PhDr.O.Baďurová. 

              Hlasovanie – jednohlasne za . 

 

              d/ Sťaţnosť Ing.J.Hackera na porušovanie VZN o verejnom poriadku v súvislosti 

              s prevádzkou CS JURKI  a hlučnú nočnú prekládku  v sklade Kostelecké uzeniny. 

              OZ doporučilo starostke preveriť skutočnosti . 

 

               e/ Revitalizácia  centrálnej časti – obec odovzdala  ţiadosť o nenávratné fin.prostr. 

                v rámci  Operačného  programu  BSK . O výsledku budeme informovaní cca  

                o 6 týţdňov od podania ţiadosti . 

 

               f/ WWW. Stránka obce Limbach – starostka informovala o výberovom konaní 

               a uzatvorení zmluvy na výrobu webovej stránky spoločnosťou AGESO s.r.o. 

               za cenu 600,-€ .Vyzvala p. Ing. T.Tokoša o doplnenie  s poďakovaním 

               za  doterajšiu  prácu  a bezplatné spravovanie www stránky. 

                Hlasovanie – jednohlasne za . 

 

                g/ Ing.T.Tokoš informoval  ako pokračovať ďalej . Bude nasledovať bezodplatné 

                prevzatie webovej  adresy www.limbach.sk od p.Ing.Jána Tótha s tým , ţe ½ roka 

                budú môcť uţívať meilové adresy pôvodní uţívatelia . Ing.T.Tokoš  navrhol          

                administrátora p.Čechoviča za paušálnu odmenu 30,-€ mesačne . 

                Hlasovanie – jednohlasne za . 

 

 

http://www.limbach.sk/
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                h/  Ing. T. Tokoš  navrhuje určiť zodpovednú osobu  z obecného úradu  

                za aktualizáciu  údajov. Starostka navrhuje  pracovníčku OcÚ  p. K. Rybárovú . 

                Hlasovanie – jednohlasne  za . 

 

              ch/ Ţiadosť Rímskokatolíckej cirkvi o zámenu pozemkov  na Potočnej ul. 

               za pozemky na Machergute II.- p.P.Vavrinský navrhuje počkať. Poslanci sa 

               zhodujú na pokračovaní v rokovaniach. 

               Hlasovanie za zámenu – jednohlasne proti . 

  

 i/ Starostka informovala o pokračovaní príprav pre prístavbu MŠ , ktorá 

  sa môţe uskutočniť len z mimorozpočtových zdrojov. Stavba pripravená  

 ku kolaudácii bez  vnútorného  zariadenia  a celkového vybavenia .  

 V tejto súvislosti dostala slovo riaditeľka MŠ , ktorá informovala o pláne práce 

  MŠ na rok 2009/2010 , pokračovaní Štuplíkova v priestoroch OcÚ a výsledku    

  kontroly  školskej  inšpekcie . P.riaditeľka predniesla poţiadavku o rozšírenie   

  školskej záhrady,nakoľko prístavbou sa  rozloha záhrady zmenší a výmena     

  ţelezných preliezok za drevené /podľa EÚ/ znamená zabratie  väčšieho priestoru .   

  P.riaditeľka a p.učiteľky  MŠ predniesli poţiadavku   zistiť moţnosti získania  

  a osadenia pníkov na sedenie a  hru v záhrade  .               

  Poţiadavku zábrany pred  vchodom do areálu MŠ z hlavnej  ulice z dôvodu väčšej   

  bezpečnosti detí OZ   schválilo jednohlasne . 

              P. I.Spustová – do pozornosti zastupiteľstvu predkladá riešiť bezdomovca p.Gogu. 

              Starostka  menovaného predvolá , aj  keď  nemá v Limbachu trvalý pobyt , 

              a  bude problém riešiť . 

 

            j/ Správu hl. kontrolóra o výsledku kontroly za I. polrok 2009 predniesla PhDr.   

            O.Baďurová .   OZ  zobralo  na  vedomie   jednohlasne   . 

    

            k/ Plán práce hl. kontrolóra na druhý polrok 2009 OZ schvaľuje jednohlasne . 

 

            l/ Starostka informuje o najvýhodnejšom  zadaní  na vyhotovenie GP ul.Športová- 

             humná za účelom majetkoprávneho vysporiadania MK a chodníka  v cene cca  

             do  3.320,-€. 

             Hlasovanie – jednohlasne  za . 

 

             m/ LVD Limbach ţiada zriadenie  vecného bremena na nedávno zamenený   

             pozemok / miešareň postrekov/. 

             Hlasovanie – jednohlasne proti . 

 

             n/ Starostka informovala o uzatvorenej darovacej zmluve- Ing.Ľ.Kosíka na vybu- 

             dovanie kamerového systému v obci  termín ukončenia do  30.11.2009 

 

             o/ Starostka informovala o neplatnosti výpovede p. M.Krajčovičovej, ďalšie infor- 

              mácie aţ po ukončení a obdrţaní  právoplatného Rozhodnutia...   OS Pezinok. 

  

             p/ Detské ihrisko - /dvor cukrárne Dúha/ - oprava je finančne .náročná, prebieha 

             rokovanie s autorom a príprava na rekonštrukciu, nakoľko preliezky sú zničené 

            a je potrená celková údrţba  . Predpokladaná cena cca do 1700,- €. 

            Starostka bude ešte rokovať  . OZ  súhlasí  jednohlasne . 
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             q/ Vyradenie nefunkčnej  mrazničky v ŠJ, na základe protokolu  

             Hlasovanie – jednohlasne  za . 

  

             r/ Starostka informuje o pripravovaných podujatiach : koncert v Evanjelickom   

             kostole v Limbachu dňa 15.11.2009 o 15,00 hod. , posedenie pri dychovke, 

              návšteva divadelného predstavenia 

 

             s/ P.PhDr. Baďurová – nakoľko p.starostke nebola zatiaľ odsúhlasená odmena  

               za prvý polrok 2009 navrhuje  hlasovanie  za odmenu vo výške 40%  zo súčtu 

               platov za obdobie prvého polroka 2009. 

               Tajné hlasovanie – jednohlasne  za . 

 

              t/ A. Futasová navrhuje do funkcie podpredsedu ekonomickej komisie  

              p.K.Vavrinčíkovú 

              Hlasovanie – jednohlasne  za . 

      

              u/ Starostka poďakovala   organizátorom  a účastníkom podujatí : oslava 65.     

              výročia SNP , stretnutia s M.Šatanom na ihrisku s trofejou  „Stanley Cap“  

              a  na vinobraní   v alegorickom  sprievode  v Pezinku 

 

             v/ Ing.Petrovič –  uţ  v minulosti  navrhol spoluprácu v oblasti   rozšírenia  

              cezhraničnej  spolupráce, nakoľko má skúsenosti  v tejto oblasti  

              OZ na základe jeho podnetu odporúča p. Petrovičovi preveriť konkrétne 

              moţnosti a OZ  predloţiť návrhy. 

  

             K bodu 7:  

             Ing. B.Šťastný – dopravná značka  zákaz odbočenia vpravo pri OcÚ /ulička    

             smerom od cukrárne/  je  neprehľadná .  Na Machergute I. pri trafostanici 

             treba zabezpečiť  pravidelné vykosenie trávy . Nefunguje VO na dvoch miestach  

             v strede Limbovej a posledné svietidlo na Malokarpatskej / 

             JUDr. E. Vrbiková – zabezpečiť  nastavenie verejného osvetlenia 

             PhDr. O. Baďurová – veľkokapacitné kontajnery  

 

             Termín budúceho zastupiteľstva  navrhuje  starostka na  23.11.2009 

             Poslanci súhlasia . 

             K bodu 8 :   Návrh na uznesenie . 

             Hlasovanie – jednohlasne  za . 

 

             K bodu 9:    Poďakovanie a záver . 

 

                                                                                               PaedDr. Anna Hrustičová 

                                                                                                         Starostka obce 

 

             V Limbachu , 21.9.2009 

             Zapísala : Eva Václavová 

 

                Overovatelia : P. Vavrinský 

                                      A. Futasová 

 


