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Z Á P I S N I C A 
z 2. mimoriadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. júna 

2011 o 17,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Limbachu, ul. SNP č.55 
 
Prítomní : viď. prezenčná listina  
Neprítomný: Matej Farbula,  
Z občanov prítomní : Jeana Mackovičová, Matilda Sabová 
 
Program :  1. Otvorenie 
                     a/ schválenie programu 
                     b/ voľba návrhovej komisie 
                    c/ určenie overovateľov zápisnice 
                    2. Pomoc obci Píla 
                    3. Rôzne 
                    4. Návrh uznesenia 
                    5. Záver  
 
 
K bodu 1 :  Starostka otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva a  privítala prítomných . 
                    Zasadnutie je uznášania schopné. Starostka ďalej viedla zasadnutie. 

a) Starostka vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili, či majú pripomienky 
k programu. Nikto z prítomných poslancov pripomienku k programu 
rokovania obecného zastupiteľstva nemal. Starostka dala hlasovať. 

                    Hlasovanie:  6  prítomných poslancov  - za                                                 
                     Uznesenie : B/ 1/OZ/2011/16-6 
                     OZ  schvaľuje program rokovania OZ v súlade s pozvánkou. 
                                                                                                                   /6:0:0/ 
                    b/ starostka  navrhla  návrhovú  komisiu v zložení : Ing. Branislav Šťastný,  
                        Bc. Adriana Čechovičová, Michal Sadloň . 
                     Hlasovanie : 6 prítomných poslancov – za                               /6:0:0/ 
                     Uznesenie : B/2/OZ/2011/16-6 
                     OZ schvaľuje návrhovú komisiu: Ing. Branislav Šťastný, Bc. Adriana 

Čechovičová, Michal Sadloň                                                                                                                 
                    c/ starostka navrhla overovateľov zápisnice v zložení: Miroslav Chvíla, 
                       Ján Janušík 
                     Hlasovanie : 6 prítomných poslancov – za                        /6:0:0/ 
                     Uznesenie : B/3/OZ/2011/6-6 

 OZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Miroslav Chvíla, Ján Janušík 
   
O 17,35 hod prichádza PhDr. Oľga Baďurová a Miriam Maceková. 
                                                                                        

K bodu 2:   Starostka podáva informácie  o povodňovej situácii v obci Píla. Celá obec je 
v katastrofálnom stave, pomáhajú hasičský zbor, vojaci, dobrovoľníci, tím 
krízovej intervencie Modrí anjeli. Aj naša obec vyslala pomoc, pracovníci OÚ 
boli pomáhať pri odstraňovaní následkov povodne. Starostka navrhuje ako 
vyjadrenie solidarity s krízovým stavom v obci Píla poskytnúť sumu 2.000,-€ 
zmenou rozpočtu z ušetrených mzdových prostriedkov starostu. S navrhovanou 
sumou súhlasia poslanci Miroslav Chvíla, Ing. Branislav Šťastný, Anna 
Futasová, Michal Sadloň a Ján Janušík.  PhDr. Oľga  Baďurová navrhuje sumu 
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1.500,-€, nakoľko  aj v našej obci sú potrebné financie na riešenie nevyhnutných 
opráv.  Takéto katastrofy má riešiť štát, suma poskytnutá Obcou Limbach je len 
symbolická. S jej návrhom súhlasia poslankyne Bc. Adriana Čechovičová 
a Miriam Maceková. Starostka dáva najskôr  hlasovať za sumu 2.000,-€. 

  
Hlasovanie: 5 prítomných poslancov – za                                      /5:3:0/ 
                    3 prítomní poslanci  - proti       PhDr. Oľga Baďurová, Miriam 

Maceková, Bc. Adriana Čechovičová 
Uznesenie: B/4/OZ/2011/16-6 

                  OZ schvaľuje poskytnutie finančnej pomoci z dôvodu prírodnej katastrofy – 
povodne Obci Píla v čiastke 2.000,-€ na opravu miestnych komunikácií 
a pomoc najviac postihnutým rodinám. 

K bodu 3: a) Starostka oznámila, že Obci bola doručená konečná faktúra za Regeneráciu 
centrálnej časti obce Limbach. V rámci tohto projektu boli vykonané naviac práce: 
oplotenie detského ihriska pri ZŠ a umiestnenie lavičiek, chodník na ul. SNP 
v dolnej časti, chodník od Potočnej po čerpaciu stanicu JURKI, z projektu vypadli 
položky asfaltovania, ktoré navrhuje uhradiť z presunutých finančných 
prostriedkov  v sume 49.000,-€ z projektu Revitalizácia II. na projekt  
Revitalizácia I.  Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie: 6 prítomných poslancov – za                                      /6:1:1/ 
                                                             1 prítomný poslanec  - proti       Miriam Maceková 
                                                             1 prítomný poslanec – zdržal sa    Miroslav Chvíla  
                                           

Uznesenie: B/5/OZ/2011/16-6 
                   Z schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011 v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu presunom 
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a celkové výdavky,                                                                                              
Bežné príjmy:                                                          Bežné výdavky:      

                                                                                 -  2.000 EUR                                                            
                                                                                 +  2.000 EUR 

                 Kapitálové príjmy:                                                  Kapitálové výdavky:      
                                                                                 -  49.000 EUR                                                            
                                                                                 + 49.000 EUR 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                 Príjmy celkom:     0                           Výdavky celkom:         0 

 
b)  Starostka  predniesla návrh odmeny PhDr. Oľga Baďurovej za jej prácu vo    
funkcii zástupkyne starostky obce, ktorú vykonávala zodpovedne a svedomito vo 
výške 360,-€, t.j. 40% zo súčtu odmeny za 1.polrok 2011. Starostka dala hlasovať. 
 

   Hlasovanie: 5 prítomných poslancov – za                         /5:0:3/ 
                        3 prítomní poslanci – zdržali sa PhDr. Oľga Baďurová, Miriam           

Maceková, Miroslav Chvíla 
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Uznesenie: B/6/OZ/2011/16-6 
 

                OZ schvaľuje odmenu zástupkyni starostky PhDr. Oľge Baďurovej v zmysle  
čl. IV. odsek 5 VZN č.1/2009  v čiastke 360,-€, t.j. 40% zo súčtu odmeny za 
1.polrok 2011. 

                 c) Starostka predniesla návrh odmeny hlavnému kontrolórovi Ing. Jozefovi 
Valovičovi za jeho prácu v tejto funkcii v čiastke 285,-€, t.j. 20% zo súčtu platov 
za 1. polrok 2011. Starostka dála hlasovať. 

                                Hlasovanie:  6 prítomných poslancov – za                         /6:0:2/ 
                          2 prítomní poslanci – zdržali sa    Miriam  Maceková,  
                                                                                    Miroslav Chvíla 
    Uznesenie: B/7/OZ/2011/16-6 
     

                   OZ schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ing. Jozefovi Valovičovi 
v zmysle čl. III odsek 5 VZN č.1/2009 v čiastke 285,-€, t.j. 20% zo súčtu platov 
za 1.polrok 2011. 

  d) Starostka predniesla návrh úpravy poplatkov za overovanie podpisov v súlade 
so zákonom o osvedčovaní listín . Zároveň dala hlasovať. 
 

                                Hlasovanie:  8 prítomných poslancov – za                         /8:0:0/ 
                     
                                Uznesenie: B/8/OZ/2011/16-6 

                   OZ schvaľuje v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín 
a zák.č. 145/1995 Z.z. v znení zmien a doplnkov o správnom poriadku 
poplatky za osvedčenie podpisov nasledovne: 

-    0,50 € za každý podpis 
-     1,00 € za každý podpis v prípade, ak je osvedčenie podpisu spojené 
s viazaním voľných listov 
-     1,00 € za každý podpis v prípade, ak je osvedčenie podpisu vykonané 
mimo úradnej miestnosti, 
s účinnosťou od 1.7.2011. 
 
e) Starostka prečítala oznámenie poslankyne  Anny Futasovej o vzdaní sa 
poslaneckého mandátu k 31.7.2011 z dôvodu negatívnej atmosféry a intolerancii 
z radu niektorých poslancov . Starostka jej poďakovala za jej prácu poslanca 
v tomto aj v minulom volebnom období a za prácu v komisiách a zároveň 
oznámila, že nastupujúcim náhradníkom za poslanca OZ je Róbert Hlavatovič. 
 
Uznesenie: A/1/OZ/2011/16-6 
 

      OZ berie na vedomie oznámenie poslankyne p. Anny Futasovej o vzdaní sa      
mandátu poslanca obecného   zastupiteľstva ku dňu 31.7.2011  

 
     f) Starostka navrhla zmenu termínu zasadania OZ v septembri 2011 na deň 

12.9.2011 z dôvodu zloženia poslaneckého sľubu nových poslancov, ktorí 
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nastupujú po vzdaní sa mandátu poslanca p. PhDr. Oľgy Baďurovej a p. Anny 
Futasovej. Následne dala hlasovať. 

    Hlasovanie: 8 prítomných poslancov – za                                       /8:0:0/ 
 
    Uznesenie: B/9/OZ/2011/16-6 
 

                OZ schvaľuje termín zasadnutia OZ na deň 12.9.2011. 
      

               g) Poslanec Michal Sadloň  oboznámil poslancov s možnosťou návštevy   
zrekonštruovaného  obecného zariadenia v obci Šenkvice, kde by sa mohli 
poinformovať v akých rozmeroch a za akých podmienok prebehla rekonštrukcia a 
ako ju vyfinancovali. Pomohlo by to pri rozhodovaní o rekonštrukcii našej obecnej 
reštaurácie. Poslankyne Miriam Maceková  a Bc. Adriana Čechovičová  trvajú na 
využití obecnej reštaurácie pre širšiu verejnosť.  Poslanci súhlasili s vycestovaním 
do obce Šenkvice a dohodli si termín návštevy. 

  
   K bodu 4:  Ing. Branislav Šťastný za návrhovú komisiu predniesol  návrhy uznesení , ktoré  

OZ odhlasovalo. 
 
K bodu 5: Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadanie OZ. 

 
              

 
 

                                                                                             PaedDr. Anna Hrustičová 
                                                                                                       Starostka obce 
V Limbachu, 16.6.2011  
Zapísala : Katarína Rybárová 
 
 
Overovatelia:     Miroslav Chvíla 
 
                          
                           Ján Janušík 
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