
 

 

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

dňa 15.6.2022 o 17.00 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 (pripojila sa 

neskôr o 18.05 hod.), Bc. Zuzana Lobíková, Miriam Maceková, Daniel Šteberla (odpojil sa 

skôr o 18.44 hod.), 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.  Kontrola uznesení (od posledného rokovania OZ 7.3.2022) 
3.  Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia a závery (od posledného 

riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 7.3.2022) 
4.  Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021. 

5.  Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Limbach za rok 2021. 
6.  Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2021. 
7.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022. 
8.  Schválenie výšky dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 na základe doručených 
žiadostí a v zmysle schváleného rozpočtu obce Limbach na rok 2022 pre jednotlivých 
žiadateľov. 
9.  Správa Komisie pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce a vedúcich 

zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme. 

10.  Návrh dohody o určení spoločného školského úradu.  

11.  Návrh vstupu do OOCR. 

12. Doručené podania: 
a) Žiadosť p. Petra Fornera o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parc.č.  

1211/7 – záhrada o výmere 2 m2, parc.č. 1224/7 – ostatná plocha o výmere 21 m2, 

a parc.č. 1251/27 – zastavaná plocha o výmere 25 m2 vo vlastníctve obce Limbach. 

13. Rôzne 

14. Interpelácie poslancov 

15. Záver 
 

Z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 (krízová 

situácia) a vzhľadom na opodstatnenú obavu z nákazy, využila obec možnosť danú  § 30f ods. 
2 Zákona o obecnom zriadení, a uskutočnila rokovanie Obecného zastupiteľstva 
prostredníctvom videokonferencie s využitím aplikácie Zoom. Link na pripojenie sa 
k videokonferencii bol vopred 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 17.05 hod., zasadnutie viedla starostka obce Bc. Čechovičová, ktorá 
skonštatovala, že k videokonferencii sú pripojení všetci poslanci, a obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. Poslankyňa Mgr. Krajčovičová avizovala, že sa prihlási neskôr a poslanec 

Šteberla, že sa odhlási skôr. 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.  Otvorenie a schválenie programu rokovania 

Starostka obce po otvorení vyzvala prítomných, či majú pripomienky k programu uvedenému 

v písomnej pozvánke na zasadnutie. Pozmeňujúce návrhy neboli žiadne, starostka dala 

hlasovať o programe rokovania. 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie B/1/OZ/2022/15-6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OZ v súlade s pozvánkou.    

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie C/1/OZ/2022/15-6 

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

Ľubomír Čechovič. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa   
Uznesenie C/2/OZ/2022/15-6 

Obecné zastupiteľstvo volí overovateľov zápisnice: Juraj Czinege, Bc. Matej Farbula. 

 

Uznesenie D/1/OZ/2022/15-6:  

Obecné zastupiteľstvo určuje zapisovateľa zápisnice z 2. riadneho zasadnutia OZ JUDr. 

Janu Plškovú. 
 
K bodu 2: Kontrola uznesení (od posledného rokovania OZ 7.3.2022) 

Starostka obce oboznámila prítomných, že rokovania s Ing. Pijákom nie sú ukončené.  
Čo sa týka premiestnenia kabín v športovom areáli poslanec Bc. Farbula informoval, že 
oslovil dve spoločnosti, z toho jedna poslala cenovú ponuku. Starostka informovala, že 
prebehlo verejné obstarávanie, pričom zvíťazila spoločnosť BATEA a momentálne je u nej 

zmluva na podpise.  

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa   
Uznesenie A/1/OZ/2022/15-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostky o kontrole uznesení. 

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

riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 7.3.2022) 
Mgr. Grečová informovala, že Ekonomická komisia sa stretla k záverečnému účtu obce, 

zápisnica z komisie bola doručená všetkým poslancom. V správe uviedli, že znížený príjem 
z výberu daní z nehnuteľnosti v roku 2021 oproti roku 2020 bol spôsobený zmenou VZN 



 

 

o miestnych daniach a poplatkoch (zníženie sadzby dane). Uviedla, že výberu všetkých daní 
je obecným úradom venovaná náležitá pozornosť. 
Sociálna komisia (poslankyňa Plšková) sa stretla viackrát podľa potreby, riešila vzniknuté 

požiadavky, problematiku ukrajinských utečencov v Limbachu a prípravu Limbašského dňa. 
Športová komisia (poslanci Czinege a Hlavatovič) sa stretla dvakrát, pripravovala penaltovú 

kopanicu na hody a Limbašský deň, hlavne prípravu a organizáciu futbalových turnajov. 

Rovnako Kultúrna komisia (poslanci Maceková a Hlavatovič)  pripravovala program 

a priebeh dňa obce. 
Poslankyňa Lobíková informovala, že stavebná komisia sa stretla v januári ohľadom budovy 
Silvánu. Poslankyňa Plšková uviedla, že správu z obhliadky Silvánu doručila Bc. Lobíková 
poslancom hodinu pred posledným zasadnutím OZ a že sa tam dohodli, že poslankyňa 
Lobíková (stavebná komisia) zvolá k tejto téme pracovné stretnutie, čo sa nestalo. Po krátkej 
diskusii sa poslanci dohodli, že sa stretnú čo najskôr priamo v Silváne za účelom dohodnutia 
ďalšieho postupu.  
 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa   
Uznesenie A/2/OZ/2022/15-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu z rokovaní komisií OZ. 

 
K bodu 4: Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021. 

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

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

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie A/3/OZ/2022/15-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej 
závierky k 31.12.2021. 

 
K bodu 5: Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Limbach za rok 2021. 

Stanovisko hlavného kontrolóra bolo doručené všetkým poslancom OZ a zverejnené v súlade 

so zákonom. Hlavný kontrolór obce prečítal prítomným podstatné časti svojho stanoviska. 

V závere odporučil, aby obec prehodnotila jednotlivé VZN týkajúce sa miestnych daní 

a poplatkov a vytvorenie cenovej mapy za prenájmy pozemkov. Tiež je potrebné sledovať 
všetky výzvy a navýšiť výber poplatkov za odpad, pretože príjem z tohto poplatku 

nepostačuje na reálne vynaložené náklady a obec za túto službu, ktorú poskytuje svojim 
obyvateľom, reálne dopláca vysokú sumu. Záverečný účet aj celoročné hospodárenie obce 
odporučil schváliť bez výhrad. 
 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

3 z prítomných poslancov - zdržal sa  /Farbula Lobíková Šteberla/ 

Uznesenie A/4/OZ/2022/15-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce  

k záverečnému účtu obce Limbach za rok 2021. 

 
K bodu 6:  Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2021. 



 

 

 

K predloženému a zverejnenému Záverečnému účtu obce za rok 2021 nedoručil písomne 

nikto žiadne otázky, či pripomienky. 
 

Poslankyňa Lobíková sa informovala na to prečo je oproti minulým rokom taký veľký rozdiel 
v poplatkoch za odpad pre Marius Pedersen a skládku Dubová. 

Mgr. Grečová uviedla, že v záverečnom účte je uvedené to, čo sa skutočne zaplatilo. Zvýšenie 
bolo napríklad za faktúry za veľkokapacitný odpad, nakoľko bolo vyššie množstvo odpadu, 
ktorý sa vyviezol. 

Poslanec Hlavatovič pripomenul, že Marius Pedersen nevyváža všetko len na skládku 
Dubová, niečo aj zhodnocuje.  
Hlavný kontrolór upozornil, že zber v Marius Pedersen sa skladá z manipulácie z každou 
zbernou nádobou, kde sa poplatok navýšil, a z odvozu a likvidácie, kde sa navýšilo 
kilometrovné (nárast PHM). Pri skládke v Dubovej sa cena skladá z ceny za skládkovanie 

a ceny, ktorá sa platí do Envirofondu (táto je prikázaná štátom a každoročne stúpa). Zároveň 
sa do ceny premietajú aj zvyšujúce sa náklady na mzdy zamestnancov.  
Poslankyňa Lobíková navrhla, či by nebolo riešenie spojiť sa s inými obcami a zakúpiť staršie 
vozidlo na zber odpadu. Hlavný kontrolór podotkol, že to už odporúčal, ale po prieskume do 
toho žiadna obec nechce ísť a zastrešovať to. Východisko by videl v riešení energetického 
zhodnotenia obcou, nakoľko potom sa nehradí poplatok do Envirofondu. 
 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

3 z prítomných poslancov - zdržal sa /Lobíková, Farbula, Šteberla/ 
Uznesenie A/5/OZ/2022/15-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu Ekonomickej komisie k Záverečnému 
účtu obce Limbach za rok 2021. 
 

Hlasovanie:   6 z prítomných poslancov - za   /6-0-2/  

0 z prítomných poslancov - proti  

2 z prítomných poslancov - zdržal sa /Lobíková, Farbula/ 

Uznesenie A/6/OZ/2022/15-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu 
obce Limbach za rok 2021. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

3 z prítomných poslancov - zdržal sa /Lobíková, Farbula, Šteberla/ 
Uznesenie B/2/OZ/2022/15-6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Limbach a celoročné 
hospodárenie za rok 2021 bez výhrad. 

 

O 18.05 sa pripojila poslankyňa Mgr. Kračovičová. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

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

Krajčovičová/ 

 (Šteberla nehlasoval) 
Uznesenie B/3/OZ/2022/15-6 



 

 

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje použitie  prebytku  hospodárenia  za rok 2021 vo 

výške 50.991,- Eur na tvorbu rezervného fondu v roku 2022 a vo výške 458.911,- Eur na 

dofinancovanie stavby školy a telocvične.  
 
K bodu 7:  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022. 

 

Poslanci OZ boli oboznámení s navrhovaným plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce, návrh bol zverejnený v zmysle zákona. Doplnenie alebo zmenu nenavrhol nikto. 

Poslankyňa Lobíková doručila včera e-mail adresovaný hlavnému kontrolórovi a poslancom 

a žiada hlavného kontrolóra o jeho vyjadrenie. Starostka dala hlasovať. 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

1 z prítomných poslancov - zdržal sa  /Šteberla/ 

Uznesenie B/4/OZ/2022/15-6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Limbach na II. polrok 2022. 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie E/1/OZ/2022/15-6 

Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce Limbach výkonom kontrolnej 
činnosti podľa schváleného Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. 

 

K bodu 8:  Schválenie výšky dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 na základe doručených 
žiadostí a v zmysle schváleného rozpočtu obce Limbach na rok 2022 pre jednotlivých 

žiadateľov 

Žiadosti v zmysle VZN obce Limbach č. 2/2019 doručilo v stanovenom termíne 5 subjektov: 

FK Karpaty Limbach, Občianske združenie LIRA, Občianske združenie Limbach on Tour, 
Občianske združenie Limbašský Strapček a Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov, 

ktorí splnili aj podmienky stanovené VZN. Zároveň sú v tejto kapitole zahrnuté aj výdavky na 

činnosť Jednoty dôchodcov v Limbachu.  

Vzhľadom na finančné prostriedky vyčlenené a schválené v kapitole Bežné výdavky 
v rozpočte obce na rok 2022 pod 637 - 8.3 Dotácie obce všetkým združeniam v celkovej 

výške 20.000,- Eur, nie je možné poskytnúť dotácie z rozpočtu v plnej výške tak ako o ne 

žiadali jednotlivé subjekty, pretože takto vyplatená suma by presahovala schválenú celkovú 
sumu v rozpočte. Tiež je potrebné poukázať na skutočnosti, že v prvých skoro štyroch 
mesiacov roka nebolo možné z dôvodu pandemických opatrení organizovať žiadne podujatia 

a vyvíjať žiadnu činnosť. V návrhu obce boli výšky dotácií ponížené na polovicu žiadaných 
súm.  

Ekonómka Mgr. Grečová uviedla pre dokreslenie, že za posledné mesiace nám prišla na účet 
z podielových daní polovica sumy, ktorá by nám mala patriť. 
Pre nedostatok prostriedkov v kapitole rozpočtu oproti požadovaným sumám navrhla 
poslankyňa Plšková priznať žiadateľom cca 2/3 požadovanej sumy pri zohľadnení 
skutočnosti, že medzi žiadateľmi sú aj neziskové občianske združenia, ktoré nevedia získať 
prostriedky na svoje fungovanie žiadnou zárobkovou činnosťou. Ak máme v rozpočte 
k dispozícii objem prostriedkov vo výške 20.000,- Eur, navhla priznať FK Karpaty Limbach 
sumu 8.000,- Eur, OZ LIRA 4.000,- Eur, OZ Limbach on Tour 2.000,- Eur, OZ Limbašský 
strapček 1.500,- Eur, Združeniu vinárov 3.000,- Eur a na činnosť dôchodcov zostane 1.500,- 
Eur. 

Poslankyňa Krajčovičová doručila dnes obci pozmeňovací návrh kde žiada ponechať 
navrhovanú výšku súm pre žiadateľov podľa návrhu obce a zvyšok rozpočtovanej sumy 



 

 

použiť ako príspevok na stravovanie dôchodcov, ktorých jediným príjmom je dôchodok, 

alebo jednorazovo prispieť na nákup potravín.  

Poslanec Czinege doručil pozmeňovací návrh a ak nie je možné schváliť dotácie všetkým 
v plnej výške, navrhol rozdeliť rozpočtovanú sumu medzi jednotlivé subjekty porovnateľne 
ako navrhla poslankyňa Plšková s tým, že bral do úvahy kto dotáciu potrebuje nevyhnutne na 

svoje aktivity a kto si vie na svoju činnosť popri aktivite prípadne zarobiť.  
Poslankyňa Lobíková navrhla vziať časť sumy Lire a dôchodcom a pridať ju vinárom. 
Prebehla krátka diskusia poslancov.  

Poslanec Farbula navrhol, aby zastupiteľstvo schválilo dotácie v úradom navrhovanej 

polovičnej výške. Po vyčíslení čerpania k 30.6.2022 bude nevyhnutné prijať rozpočtové 
opatrenie. Tam sa môže zastupiteľstvo vrátiť k prehodnoteniu výšky dotácií a schváliť ich 
navýšenie. Poslanci následne hlasovali.  
 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie B/5/OZ/2022/15-6 

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre FK Karpaty 

Limbach vo výške 6.000,- Eur. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie B/6/OZ/2022/15-6 

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre Občianske združenie 
LIRA vo výške 3.000,- Eur. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa       
(Maceková nehlasovala) 

Uznesenie B/7/OZ/2022/15-6 

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre Občianske združenie 
Limbach on Tour vo výške 2 000,- Eur. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
(Maceková nehlasovala) 

Uznesenie B/8/OZ/2022/15-6 

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre Občianske združenie 
Limbašský strapček vo výške 1.500,- Eur. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa      
(Maceková nehlasovala) 

Uznesenie B/9/OZ/2022/15-6 



 

 

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre Združenie 
limbašských vinohradníkov a vinárov vo výške 3.000,- Eur. 

 

 

 

 

 
K bodu 9: Správa Komisie pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce a vedúcich 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  

Poslankyňa Plšková informovala, že komisia v zložení Robert Hlavatovič, Jana Plšková 
a Ľubomír Čechovič na svojom stretnutí prijala podklady k majetkovým priznaniam starostky 

obce, riaditeľky MŠ, riaditeľky ZŠ a hlavného kontrolóra obce.  

Členovia komisie sa oboznámili s doručenými podkladmi a skonštatovali, že všetky priznania 
boli podané v zákonom stanovenej lehote a na predpísanom tlačive. Po oboznámení sa 
s obsahom priznaní bolo zistené, že od posledného majetkového priznania u nikoho 

z kontrolovaných neprišlo k zásadnému nárastu majetku, stav majetkových pomerov všetkých 
kontrolovaných subjektov zostal nezmenený, priznané majetkové pomery sú v súlade 

a úmerné s príjmami kontrolovaných a nepresahujú súhrn ich platových pomerov. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa       
(Maceková nehlasovala) 

Uznesenie A/7/OZ/2022/15-6 

OZ berie na vedomie Správu komisie pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce 

a vedúcich zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 
K bodu 10: Návrh Dohody o určení spoločného školského obvodu 

Obci Limbach bola Mestom Pezinok doručená Dohoda o určení spoločného školského 
obvodu pre žiakov 9. ročníka s trvalým pobytom v obci Limbach pre školský rok 2022/23. Na 
pracovnom stretnutí bola prijatá pripomienka poslankyne Krajčovičovej, aby sa táto dohoda 
rozšírila aj na žiakov 8. ročníka. 
Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti   

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie A/8/OZ/2022/15-6 

OZ berie na vedomie návrh Dohody o určení spoločného školského obvodu s Mestom 

Pezinok. 

 
O 18.44 sa poslanec Šteberla odhlásil. 

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

0 z prítomných poslancov - proti   

0 z prítomných poslancov - zdržal sa    
Uznesenie E/2/OZ/2022/15-6 

OZ poveruje starostku obce na rokovanie s Mestom Pezinok o zmene Dohody o určení 
spoločného školského obvodu na 8. a 9. ročník. 
 
K bodu 11: Návrh vstupu do OOCR  

Na základe žiadosti viacerých podnikateľských subjektov v obci, vinárov a umelcov navrhuje 

obec schválenie vstupu obce do Oblastnej organizácie cestovného ruch Malé Karpaty. 

 



 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa    
Uznesenie B/10/OZ/2022/15-6 

OZ schvaľuje vstup obce Limbach do Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) 

Malé Karpaty od 1.6.2022.   

 
K bodu 12: Doručené podania 

a) Žiadosť p. Petra Fornera o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parc.č.  
1211/7 – záhrada o výmere 2 m2, parc.č. 1224/7 – ostatná plocha o výmere 21 m2, 

a parc.č. 1251/27 – zastavaná plocha o výmere 25 m2 vo vlastníctve obce 

Limbach. 
Poslanci sa žiadosťou zaoberali na pracovnom stretnutí. Ide o pozemky, ktoré žiadateľ i jeho 

rodina užíva už dlhé roky (od roku 1970), nachádzajú sa v bezprostrednom susedstve 

pozemkov, ktorých je žiadateľ vlastníkom. Pred schválením predaja je potrebné overiť 
predložený geometrický plán katastrálnym odborom Okresného úradu. Cena bude stanovená 

na základe platného VZN. Poslanci pristúpili k hlasovaniu o zámere. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa      
Uznesenie B/11/OZ/2022/15-6 

OZ schvaľuje zámer predaja pozemku parc.č.  1211/7 – záhrada o výmere 2 m2, parc.č. 
1224/7 – ostatná plocha o výmere 21 m2, a parc.č. 1251/27 – zastavaná plocha o výmere 

25 m2 vo vlastníctve obce Limbach na základe žiadosti p. Petra Fornera osobitným 

zreteľom, nakoľko sa jedná o bezprostredne susediace pozemky, s podmienkou overenia 

GP katastrálnym odborom pred schválením predaja v termíne do 31.12.2022. 

 

K bodu 11: Rôzne  

Predseda parlamentu oznámil dátum konania komunálnych volieb na deň 29.10.2022. V tejto 

súvislosti prijali poslanci nasledujúce uznesenia. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie D/2/OZ/2022/15-6 

OZ určuje v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Limbach na 

celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 v počte 9 poslancov. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa   
Uznesenie D/3/OZ/2022/15-6 

OZ určuje 1 volebný obvod pre nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026.   

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  



 

 

Uznesenie D/4/OZ/2022/15-6 

OZ určuje pre nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 počet volebných okrskov 2. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
 

 

Uznesenie D/5/OZ/2022/15-6 

OZ určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na nasledujúce volebné obdobie 2022 -2026 rozsah výkonu 

funkcie starostu obce Limbach ako plný pracovný úväzok.   

 

Žiadosť súkromnej školy MAXWELL 

 
Obci bola doručená žiadosť spoločnosti MAXWELL s.r.o. o zaradenie súkromnej základnej 

školy GREENWILL, školského klubu detí a školskej jedálne do siete škôl SR. 
V prípade základnej školy po zaradení do siete škôl prichádzajú financie priamo z príslušného 
ministerstva do školy bez zaťaženia rozpočtu obce. 
Pri školskom klube a školskej jedálni je tok financií cez rozpočet obce rovnako ako pri 
materskej škole.  
K zastupiteľstvu sa pripojil konateľ spoločnosti PhDr. Vladimír Macko. Navrhol, že podpíše 
vyhlásenie alebo dohodu s obcou, že ak by bol zaťažený rozpočet obce nebude mať 
o príspevok záujem, Poslankyňa Plšková uviedla, že takáto dohoda by obec nezbavila 
povinností vyplývajúcich zo schválenia súhlasu. Poslanci za zhodli, že budú hlasovať za 
zaradenie základnej školy a ďalšie možnosti týkajúce sa školskej družiny a jedálne ešte 
preveria.  

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie B/12/OZ/2022/15-6 

OZ schvaľuje vydanie súhlasného stanoviska k žiadosti spoločnosti MAXWELL s.r.o., 
Družstevná 16, 900 91 Limbach, IČO 35 907 631, o zaradenie súkromnej školy 
GREENWILL na Družstevnej 16 v Limbachu ako základnej školy do siete škôl 
a školských zariadení SR.   

 
Starostka obce informovala, že BVS má problém na prívodnom potrubí do regiónu, oprava 
bude trvať možno ešte dva mesiace. Obyvatelia to spozorovali na nižšom tlaku vody. 
Požiadala poslancov, aby informovali svoje ulice a aby vyzvali obyvateľov, aby dodržiavali 
zákaz polievania a napúšťania bazénov pitnou vodou.   
 
K bodu 12:  Interpelácie poslancov 

Poslankyňa Lobíková sa infomovala v akom štádiu je kanalizácia na Športovej ulici. Starostka 
odpovedala, že sa spracovávajú dokumenty a zmluvy s vlastníkmi pozemkov, približne tretina 
je už spracovaná. Tiež sa informovala na zadanie územného plánu, podľa informácie pani 
starostky ho Ing. Baloga spracováva. 

K bodu 13: Záver 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť. 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.14 hod. 

         



 

 

Bc. Adriana Čechovičová 

                  starostka obce 

V Limbachu dňa 17.6.2022 

Zapísala: JUDr. Jana Plšková 

 

Overovatelia: 

 

Juraj Czinege 

 

Bc. Matej Farbula 
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