
 

Z á p i s n i c a 
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Limbach konaného dňa 16.12.2020 o 

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

 

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, Daniel Šteberla, Ján Polák, Mgr. 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Limbach na rok 202l  

3. Návrh rozpočtu obce Limbach na rok 202l.  

4. Návrh rozpočtu obce Limbach na roky 2022-2023  

5. Plán zasadnutí OZ v r. 2021  

6. Rôzne 

7. Interpelácie poslancov 

8. 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 17.35 hod., zasadnutie viedla starostka obce Bc. Čechovičová, ktorá 

skonštatovala, že k videokonferencii sú pripojení všetci poslanci 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. Každý poslanec na výzvu starostky zároveň menovite ústne prezentoval svoju 

prítomnosť na rokovaní. 

 

K bodu 1.  Schválenie programu rokovania 

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

na zasadnutie a dala hlasovať o programe, návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice a zapisovateľovi. 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

1 z prítomných poslancov - zdržal sa (Farbula) 

Uznesenie B/1/OZ/2020/16-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OZ v súlade s pozvánkou.    

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie C/1/OZ/2020/16-12 

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

Čechovič. 

 

 



 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie C/2/OZ/2020/16-12 

Obecné zastupiteľstvo volí overovateľov zápisnice: Mgr. Mária Krajčovičová, Róbert Hlavatovič. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie D/1/OZ/2020/16-12 

Obecné zastupiteľstvo volí určuje zapisovateľa zápisnice z 5. riadneho zasadania OZ JUDr. Janu 

Plškovú. 

 

K bodu 2: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Limbach na rok 202l 

Hlavný kontrolór obce uviedol, že jeho stanovisko k návrhu rozpočtu je zverejnené na webovom sídle 

obce. Prečítal z neho vybrané časti a odporučil predkladaný návrh rozpočtu schváliť. Starostka obce 

dala 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 A/1/OZ/2020/16-12 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 

Limbach na rok 202l. 

 

K bodu 3: Návrh rozpočtu obce Limbach na rok 202l  

K návrhu rozpočtu obce Limbach, ktorý bol zverejnený v zmysle zákona, žiaden z poslancov nedoručil 

pripomienky. Jedinú pripomienku poslala pani Kohútiková, ekonómky obce jej poslali k nej vyjadrenie.  

Predseda Ekonomickej komisie Mgr ArtD. Čechovič informoval, že komisia sa návrhom rozpočtu 

zaoberala na svojom zasadnutí, ich otázky boli ekonómkami obce akceptované a zapracované. 

Odporúčacie stanovisko komisie bolo zaslané všetkým poslancom. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Starostka dala o návrhu rozpočtu 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/2/OZ/2020/16-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh rozpočtu obce Limbach na rok 202l bez pripomienok. 

 

Poslanec Čechovič vyzval kolegov, aby mu vysvetlili dôvody, pre ktoré sa zdržiavajú pri hlasovaní. 

Poslankyňa Lobíková uviedla, že mala dohodnutý termín s ekonómkou obce, ktorý bol zrušený kvôli 

karanténe na úrade. Pani Grečová jej odpovedala, že má všetko pripravené, ale kvôli vzniknutej situácii 

na úrade k stretnutiu nedošlo, mohla ju pani poslankyňa kontaktovať telefonicky. Predseda Ekonomickej 

komisie aj starostka obce uviedli, že v týchto časoch by malo byť ľudské chápať dištančné opatrenia pri 

stretávaní sa. 

 

O 18.00 hod. prišlo k prerušeniu videokonferencie. Rokovanie pokračovalo o 18.07 hod., poslanci  

znova po výzve starostky obce jednotlivo vyhlásením prezentovali svoju prítomnosť. 

 

Poslanec Farbula si myslí, že rozpočet je nafúknutý, obec z príjmov vydáva veľa na mzdy. Pani Grečová 

odpovedala, že rozpočet je prispôsobený tomu, že obec chce predať časť majetku (pozemky) a aké 

projekty chce obec realizovať. 

Poslankyňa Krajčovičová žiada stenčiť aparát obce. 

 



 

K bodu 4: Návrh rozpočtu obce Limbach na roky 2022-2023  

Predseda Ekonomickej komisie informoval, že členovia komisie nemali výhrady k návrhu dlhodobému 

rozpočtu. Pripomienky k návrhu viacročného rozpočtu obce nemal z prítomných nikto, starostka 

pristúpila k hlasovaniu. 

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/2020/16-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh rozpočtu obce Limbach na roky 2022 - 2023. 

  

K bodu 5: Plán zasadnutí OZ v r. 2021  

Starostka obce informovala, že viacerí poslanci ešte nevedia presne uviesť termíny, ktoré by im 

vyhovovali, preto detailný plán zasadnutí bude predmetom schvaľovania na prvom riadnom zasadnutí 

OZ dňa 19.1.2021.  

 

K bodu 6:  Rôzne 

V tomto bode sa neprerokovávalo nič. 

 

K bodu 7:  Interpelácie poslancov 

 

- Poslanec Čechovič poukázal na skutočnosť, že po obci sa pohybuje veľké množstvo túlavých psov. 

Starostka uviedla, že v takýchto prípadoch je potrebné volať odchytovú službu, jej číslo je zverejnené 

na webovej stránke obce. 

- Poslanec Farbula požiadal starostku, aby vyzvala obyvateľov cez mobilnú aplikáciu aby počas 

sviatkov používali menej pyrotechniky. 

- Poslankyňa Krajčovičová poukázala na znovu nesvietiace osvetlenie v obci a na podozrivý pohyb 

mládeže v okolí bývalej Koliby. 

- Poslankyňa Plšková žiadala o urýchlené a bezproblémové spustenie kamerového systému a jeho 

nahrávania. 

- Poslankyňa Lobíková navrhla, aby sa nedokončené ihrisko pri Kockách zamykalo. Hlavného 

kontrolóra obce požiadala o zaslanie odpovede na jej e-mail. Tiež žiadala o oznámenie ako budú 

rozdelené dotácie z rozpočtu obce. 

- Hlavný kontrolór obce informoval, že navrhol z dnešného programu rokovania stiahnuť 

prerokovávanie rozpočtového opatrenia, ako aj návrhu na odpísanie pohľadávok, z dôvodu, že ešte 

prebieha kontrola. Na najbližšom rokovaní bude o jej výsledku informovať a doručí správu. 

 

K bodu 8: Záver 

Starostka obce poďakovala za účasť a zaželala všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov. 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.26 hod. 

 

 

        Bc. Adriana Čechovičová 

                  starostka obce 

V Limbachu dňa 16.12.2020 

Zapísala: JUDr. Jana Plšková 

 

 

Overovatelia: 

 

Mgr. Mária Krajčovičová 

 

 

Róbert Hlavatovič 

 

 


