
 

Z á p i s n i c a 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Limbach konaného dňa 8.12.2020 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, Bc. Zuzana Lobíková, 
Miriam Maceková, Daniel Šteberla, Ján Polák, Mgr. Anton Martvoň, PhD, a prihlásená verejnosť 
Navrhovaný program: 
1. Otvorenie 

a. Schválenie programu rokovania  
b. Voľba návrhovej komisie 
c. Určenie overovateľov zápisnice 
d. Určenie zapisovateľa zápisnice 

2. Návrh VZN o miestnych daniach na území obce Limbach. 

3. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Limbach. 

4. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Limbach. 
5. Návrh VZN o určení názvu ulice v obci Limbach (8 RD pri Rakovej ulici). 
6. Návrh VZN o výbere a určení výšky stočného v obci Limbach. 

7. Návrh výšky stočného za fakturačný rok 2021. 
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021. 

9. Návrh verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Limbach, 
zapísaných na LV č. 426, parc.č. KN-C 1178/213, k.ú. Limbach, o výmere 682 m2, parc.č. 
KN-C 1178/245, k.ú. Limbach, o výmere 177 m2, parc.č. KN-C 1178/246, k.ú. Limbach, 

o výmere 560 m2, parc.č. KN-C 1178/247, k.ú. Limbach, o výmere 576 m2, parc.č. KN-C 
1178/248, k.ú. Limbach, o výmere 682 m2, parc.č. KN-C 1255/3, k.ú. Limbach, o výmere 106 

m2, parc.č. KN-C 1255/4, k.ú. Limbach, o výmere 122 m2. 
10. Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom priestorov pohostinstva na 

Vinohradníckej ulici vo vlastníctve Obce Limbach. 

11. Doručené podania 
12. Rôzne 

13. Interpelácie poslancov 
14. 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 17.09 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. Bc. Farbula sa informoval na správy hlavného kontrolóra z vykonaných 
kontrol, ktoré boli vypustené z programu posledného zasadnutia. Ján Polák uviedol, že o tomto bude 
informovať v bode 8. Starostka obce dala hlasovať o programe. 
Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie B/1/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OZ v súlade s pozvánkou.    

 



 

 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie C/1/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Jana Plšková, Mgr.ArtD. 
Ľubomír Čechovič. 
 
Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie C/2/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo volí overovateľov zápisnice: Miriam Maceková, Bc. Zuzana Lobíková. 
 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie D/1/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo volí určuje zapisovateľa zápisnice zo 4. riadneho zasadania OZ JUDr. 
Janu Plškovú. 
 
K bodu 2: Návrh VZN o miestnych daniach na území obce Limbach 
Poslanci prerokovali jednotlivé návrhy VZN na pracovnom stretnutí. 
K návrhu VZN, hlavne k jednotlivým navrhovaným sadzbám, odznelo niekoľko pozmeňovacích 
návrhov, postupne o nich poslanci hlasovali. Hlavný kontrolór obce, poslanci Plšková a Czinege 
uviedli pri debate o výške navrhovaných sadzieb, že si robili prieskum výšky sadzieb daní v okolitých 
obciach a mestách s výsledkom, že jednotlivé navrhované sadzby a poplatky sú najnižšie v okolí. 
 
Zmena sadzby - stavby na bývanie – pozmeňujúci návrh JUDr. Plšková 
Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie B/2/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripomienku k návrhu VZN o miestnych daniach na území 

obce Limbach - v § 4 ods. 5 písm. a) sa mení sadzba 0,34 Eur/m2 na sadzbu 0,28 Eur/m2.  

 
Zmena sadzby – rekreačné a záhradkárske chaty – pozmeňujúci návrh Bc. Farbula 
Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za (Farbula, Lobíková, Krajčovičová,   

Maceková, Šteberla)   

4 z prítomných poslancov - proti (Czinege, Čechovič, Hlavatovič, 
Plšková) 

0 z prítomných poslancov - zdržal sa    /5-4-0/ 

Uznesenie B/3/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripomienku k návrhu VZN o miestnych daniach na území 

obce Limbach - v § 4 ods. 5 písm. b) sa mení sadzba 0,80 Eur/m2 na sadzbu 0,50 Eur/m2.  

 
Zmena sadzby – priemyselné stavby a stavby na podnikanie – pozmeňujúci návrh Bc. Lobíková 
Hlasovanie:  4 z prítomných poslancov - za (Farbula, Krajčovičová, Lobíková, Šteberla)   

  5 z prítomných poslancov - proti (Czinege, Čechovič, Hlavatovič,  
      Maceková, Plšková) 

0 z prítomných poslancov - zdržal sa     /4-5-0/ 

Uznesenie E/1/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje pripomienku k návrhu VZN o miestnych daniach na území 

obce Limbach - v § 4 ods. 5 písm. e) a f) sa mení sadzba 1,00 Eur/m2 na sadzbu 0,50 Eur/m2.  

 



 
 
 
 
Zmena výšky príplatku za podlažie na 0,03 Eur/m2 – pozmeňujúci návrh Bc. Farbula 
Hlasovanie:  4 z prítomných poslancov - za (Farbula, Krajčovičová, Lobíková, Šteberla)   

  5 z prítomných poslancov - proti (Czinege, Čechovič, Hlavatovič,  
      Maceková, Plšková) 

0 z prítomných poslancov - zdržal sa     /4-5-0/ 

Uznesenie E/2/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje pripomienku k návrhu VZN o miestnych daniach na území 

obce Limbach - v § 4 ods. 6 sa mení výška príplatku z 0,10 Eur/m2 na 0,03 Eur/m2.  

 

Zmena výšky príplatku za podlažie na 0,06 Eur/m2 – pozmeňujúci návrh JUDr. Plšková 
Hlasovanie:  9 z prítomných poslancov - za    

  0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa     /9-0-0/ 

Uznesenie B/4/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripomienku k návrhu VZN o miestnych daniach na území 

obce Limbach - v § 4 ods. 6 sa mení výška príplatku z 0,10 Eur/m2 na 0,06 Eur/m2.  

 

Zmena sadzby – daň z bytu a nebytového priestoru – pozmeňujúci návrh Bc. Lobíková 
Hlasovanie:  5 z prítomných poslancov - za (Czinege, Farbula, Lobíková, Krajčovičová,   

 Šteberla)   

4 z prítomných poslancov - proti (Čechovič, Hlavatovič, Maceková, Plšková) 
0 z prítomných poslancov - zdržal sa    /5-4-0/ 

Uznesenie B/5/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripomienku k návrhu VZN o miestnych daniach na území 

obce Limbach - v § 5 ods. 4 a 5 sa mení sadzba 0,34 Eur na sadzbu 0,33 Eur.  

 
Poslanci navrhli na pracovnom stretnutí zníženie vekovej hranice na zníženie sadzby dane. 
Pozmeňovacie návrhy boli na 62 rokov (Bc. Farbula) a následne na 64 rokov (Czinege). 
Hlasovanie:  3 z prítomných poslancov - za (Farbula, Lobíková, Šteberla)   
  5 z prítomných poslancov - proti (Czinege, Čechovič, Hlavatovič,  

      Maceková, Plšková) 
1 z prítomných poslancov - zdržal sa (Krajčovičová)  /3-5-1/ 

Uznesenie E/3/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje pripomienku k návrhu VZN o miestnych daniach na území 

obce Limbach - v § 6 ods. 4, ods. 5 písm. b) a ods. 6 písm. a) sa všade spojenie „ako 70 rokov“ 

mení na spojenie „ako 62 rokov“  

 

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

1 z prítomných poslancov - proti  (Hlavatovič) 
0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie B/6/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripomienku k návrhu VZN o miestnych daniach na území 

obce Limbach - v § 6 ods. 4, ods. 5 písm. b) a ods. 6 písm. a) sa všade spojenie „ako 70 rokov“ 

mení na spojenie „ako 64 rokov“  

 

Zmena sadzby – poplatok za psa zníženie na 10 Eur – pozmeňujúci návrh Bc. Lobíková 
Hlasovanie:  4 z prítomných poslancov - za (Farbula, Krajčovičová, Lobíková, Šteberla)   

  5 z prítomných poslancov - proti (Czinege, Čechovič, Hlavatovič,  
      Maceková, Plšková) 

0 z prítomných poslancov - zdržal sa     /4-5-0/ 

Uznesenie E/4/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje pripomienku k návrhu VZN o miestnych daniach na území 

obce Limbach - v § 7 ods. 5 sa mení sadzba 15,00 Eur na sadzbu 10,00 Eur.  



 

 
Úprava vekovej hranice – pozmeňujúci návrh Bc. Lobíková 
Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie B/7/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripomienku k návrhu VZN o miestnych daniach na území 
obce Limbach - v § 7 ods. 12 sa spojenie „nad 70 rokov“ mení na spojenie „nad 64 rokov“. 

 

Po hlasovaní o pozmeňovacích návrhoch hlasovali poslanci o návrhu VZN ako celku. 
Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie B/8/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN o miestnych daniach na území obce Limbach s 

pripomienkami. 

 

K bodu 3: Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Limbach 
Pozmeňovací návrh bol len k zmene veku, kedy je možné požiadať o zníženie poplatku za komunálny 
odpad. V ostatných častiach VZN žiadny pozmeňovací návrh nebol, preto poslanci pristúpili 
k hlasovaniu. 
Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie B/9/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripomienku k návrhu VZN o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Limbach – v § 3 ods. 6 písm. a) sa 

mení číslovka „62“ na číslovku „64“ a vypúšťa sa „samostatne žijúci v domácnosti“. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

1 z prítomných poslancov - zdržal sa (Lobíková) 

Uznesenie B/10/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Limbach s pripomienkou. 

 
K bodu 4: Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Limbach 
Bc. Farbula navrhol, aby bola výška sadzby poplatku znížená z navrhovaných 35,00 Eur na sumu 
15,00 Eur. 
Hlasovanie:  4 z prítomných poslancov - za (Farbula, Krajčovičová, Lobíková, Šteberla)   

  5 z prítomných poslancov - proti (Czinege, Čechovič, Hlavatovič,  
      Maceková, Plšková) 

0 z prítomných poslancov - zdržal sa     /4-5-0/ 

Uznesenie E/5/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje pripomienku k návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj 
v obci Limbach – zmena sadzby poplatku z 35,00 Eur na 15,00 Eur.  

 
Hlasovanie:      5 z prítomných poslancov - za  (Czinege, Čechovič, Hlavatovič,  

 Maceková, Plšková) 
4 z prítomných poslancov – proti (Farbula, Krajčovičová, Lobíková, Šteberla)

 0 z prítomných poslancov - zdržal sa     /4-5-0/ 

Uznesenie B/11/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripomienku k návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj v 

obci Limbach – oprava bodu 2.) v znení „ V § 2 sa v tabuľke všetky sumy „15,00 Eur“ 

nahrádzajú sumami „35,00 Eur.  



 
 
Následne poslanci hlasovali za predložený návrh VZN s pripomienkou.  
Hlasovanie:      5 z prítomných poslancov - za  (Czinege, Čechovič, Hlavatovič,  

 Maceková, Plšková) 
4 z prítomných poslancov – proti (Farbula, Krajčovičová, Lobíková, Šteberla)

 0 z prítomných poslancov - zdržal sa     /4-5-0/ 

Uznesenie E/6/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Limbach s 
pripomienkou. 

Poslankyňa Plšková vyzvala po hlasovaní poslancov, ktorí hlasovali proti predloženému VZN, či jej 
vedia uviesť dôvody prečo nesúhlasia so zvýšením miestneho poplatku za rozvoj, ktorý majú skoro 
všetky obce v takejto výške. Navyše financie získané z tohto poplatku slúžia výlučne na rozvoj obce, 
vedú sa na osobitnom účte a obec musí každoročne predložiť správu na aké projekty takto získané  
prostriedky použila, čiže nad ich použitím je absolútna kontrola, preto nechápe ich pohnútky. Poslanec 
Farbula uviedol, že len chce, aby mohli všetci skolaudovať domy a za nižší poplatok. Plšková uviedla, 
že tento argument používajú každý rok a vždy bude ešte niekto stavať, len sa potom všetci čudujeme 
prečo sa obec nerozvíja, ale málokto si uvedomuje že práve takýto poplatok, spolu s miestnymi 
daňami a podielovými daňami, sú jediným príjmom obce, z ktorých môže fungovať a zabezpečovať 
potreby obyvateľov. Z diskusie vyplynulo, že ak má niekto stavbu v súlade so zákonom, je hlavne 
v jeho záujme skolaudovať, a kto mohol, určite tak už urobil. 
 
K bodu 5: Návrh VZN o určení názvu ulice v obci Limbach (8 RD pri Rakovej ulici) 
Z dôvodu vzniku novej ulice v Limbachu bolo potrebné všeobecne záväzným nariadením určiť nový 
názov tejto ulice.  
Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie B/12/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripomienku k návrhu VZN o určení názvu ulice v obci 
Limbach - odstránenie chyby pri písaní: zmena záhlavia v znení „Obec Limbach v zmysle 

ustanovení § 6 a § 4 ods. 5 písm. a) bod 1. zákona SNR obecnom zriadení v znení neskorších 
právnych predpisov vydáva pre územie obce Limbach toto Všeobecne záväzné nariadenie“  

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie B/13/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripomienku k návrhu VZN o určení názvu ulice v obci 
Limbach - odstránenie chyby pri písaní: v § 3 v znení „ Ostatné náležitosti vo veci určovania a 
označovania ulice vychádzajú zo Zákona o obecnom zriadení.“ 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie B/14/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN o určení názvu ulice v obci Limbach (8 RD pri 
Rakovej ulici) – Krátka ulica s pripomienkami. 

 
K bodu 6: Návrh VZN o výbere a určení výšky stočného v obci Limbach 

Prítomní nemali pozmeňovacie návrhy k tomuto VZN, preto sa pristúpilo k hlasovaniu. 
Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie B/15/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN o výbere a určení výšky stočného v obci Limbach.  

 



 

 
 

K bodu 7: Návrh výšky stočného za fakturačný rok 2021 
 
Bc. Farbula sa informoval, či nie je možné navrhovanú výšku stočného znížiť. Hlavý kontrolór mu 
vysvetlil, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal potvrdenie o cene, podľa ktorého je pre obec 
Limbach stanovená maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 
vo výške 0,98 Eur/m3. Navrhovaná cena vo výške 0,75 Eur/m3 je rovnaká ako v minulom roku, čiže 
sa nemení.  
Hlasovanie:   8 z prítomných poslancov - za   /8-0-1/  

0 z prítomných poslancov - proti  

1 z prítomných poslancov - zdržal sa (Farbula) 

Uznesenie B/16/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu stočného pre fakturáciu v roku 2021 (výber stočného) za 
fakturačné obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 pre fyzické a právnické osoby vo výške 0,75 

Eur/m3. 

 
K bodu 8: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021 
Hlavný kontrolór obce predložil OZ plán činnosti na I. polrok 2021 a informoval prítomných 
o vykonaných kontrolách za II. polrok 2020. Všetky správy z vykonaných kontrol sú zverejnené na 
webovej stránke obce. Po krátkej diskusii poslanci hlasovali. 
Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie A/1/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie B/17/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021. 
 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie F/1/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce vykonaním kontrol podľa plánu 
činnosti na I. polrok 2021. 
K bodu 9: Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov 

Obec navrhuje znova vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na predaj obecných pozemkov v lokalite 
Mlynské Pole. Poslanci sa týmto zaoberali na pracovnom stretnutí, starostka obce dala následne 
hlasovať. 

Hlasovanie:      5 z prítomných poslancov - za  (Czinege, Čechovič, Hlavatovič,  
 Maceková, Plšková) 

4 z prítomných poslancov – proti (Farbula, Krajčovičová, Lobíková, Šteberla)
 0 z prítomných poslancov - zdržal sa     /4-5-0/ 

Uznesenie B/18/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov 
vo vlastníctve obce Limbach, zapísaných na LV č. 426, parc.č. KN-C 1178/213, k.ú. Limbach, 

o výmere 682 m2, parc.č. KN-C 1178/245, k.ú. Limbach, o výmere 177 m2, parc.č. KN-C 

1178/246, k.ú. Limbach, o výmere 560 m2, parc.č. KN-C 1178/247, k.ú. Limbach, o výmere 576 

m2, parc.č. KN-C 1178/248, k.ú. Limbach, o výmere 682 m2, parc.č. KN-C 1255/3, k.ú. Limbach, 

o výmere 106 m2, parc.č. KN-C 1255/4, k.ú. Limbach, o výmere 122 m2 za minimálnu sumu 

482.000,- € (slovom: štyristoosemdesiatdva tisíc Eur), pričom predložené ponuky musia byť 
fyzicky doručené Obecnému úradu v Limbachu do 15.2.2021 do 12.00 hod.  



 

 
 
K bodu 10: Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom priestorov pohostinstva na 
Vinohradníckej ulici vo vlastníctve Obce Limbach 
 
Terajšiemu nájomcovi priestorov pohostinstva vo vlastníctve obce na Vinohradníckej ulici končí 
nájmná zmluva k 31.12.2020. Je potrebné vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž, pričom tento zámer 
bol zverejnený 12.6.2020. Podmienky prenájmu vyplynuli z rokovania poslancov na pracovnom 
stretnutí. Z dôvodu mimoriadnej krízovej situácie a na zabezpečenie všetkých lehôt bolo odporučené 
navrhnúť terajšiemu nájomcovi jednorazové predĺženie nájomnej zmluvy. 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie B/19/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov 
pohostinstva na Vinohradníckej ulici vo vlastníctve obce Limbach na dobu nájmu 5 rokov za 

minimálnu cenu nájmu 450,00 Eur mesačne, energie hradí nájomca zvlášť, s dvojmesačnou 
výpovednou lehotou a podmienkou zloženia zábezpeky, ktorá predstavuje výšku dvojmesačného 
nájomného. Drobné stavebné úpravy a opravy v hodnote do 1.000,00 Eur vykonáva nájomca na 

vlastné náklady. Investície a opravy v hodnote nad 1.000,00 Eur a prípadné dispozičné úpravy 
predmetu nájmu podliehajú schváleniu obecného zastupiteľstva. Predložené ponuky musia byť 
doručené Obecnému úradu v Limbachu do 15.1.2021 do 12.00 hod. 

 

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

0 z prítomných poslancov - proti  

1 z prítomných poslancov - zdržal sa (Farbula) 

Uznesenie B/20/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazové predĺženie doby nájmu priestorov pohostinstva na 

Vinohradníckej ulici vo vlastníctve obce Limbach terajšiemu nájomcovi do 28.2.2021 z dôvodu 

mimoriadnej krízovej situácie a zároveň poveruje starostku obce na podpísanie dodatku 
k nájomnej zmluve. 

 
K bodu 11: Doručené podania 
 
1. AK VÁLKY PARTNERS s.r.o. doručila obecnému úradu a poslancom žiadosť o osobné stretnutie 
vo veci obstarávania Územného plánu obce. Nakoľko zo žiadosti vyplýva, že záujmom žiadateľa je 
riešiť konkrétnu lokalitu a momentálne obec rieši len zadanie územného plánu, odporúča sa takéto 
stretnutie odložiť na čas, kedy to bude aktuálne. 
Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie A/2/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť AK VÁLKY PARTNERS s.r.o. 
 

2. Pani Henrieta Dolinská požiadala o vyjadrenie k zámeru Koliba v Limbachu a riešenia chodníka pri 
plánovanej stavbe so zámerom odkúpenia časti obecného pozemku. Aby vedeli poslanci posúdiť 
navrhovaný zámer a možnosti jeho realizácie požadujú od žiadateľa predložiť potvrdenia. 
Hlasovanie:   8 z prítomných poslancov - za   /8-0-1/  

0 z prítomných poslancov - proti  

1 z prítomných poslancov - zdržal sa (Farbula) 

Uznesenie F/2/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce na rokovanie s pani Dolinskou ohľadom jej 
zámeru Koliba v Limbachu a na doloženie stanovísk Dopravného inšpektorátu, Povodia Dunaja 
a Okresného úradu, odboru životného prostredia. 
 

 



 

 
 
K bodu 12:  Rôzne 
Poslanci si stanovili termín prvého riadneho zasadnutia OZ v novom roku. 
Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  
Uznesenie B/21/OZ/2020/8-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje termín prvého riadneho zasadnutia OZ v roku 2021 na 

19.1.2021. 

 
K bodu 13:  Interpelácie poslancov 
- Poslanci sa informovali na stav rokovaní s FK Karpaty Limbach ohľadom schváleného zámeru 
vybudovania kabín a zázemia klubu v športovom areáli. Starostka obce uviedla, že sa dvakrát stretli 
a dohodli sa, že FK Karpaty Limbach predloží svoj návrh riešenia do konca decembra 2020. 

- Poslanec Čechovič vyslovil požiadavku, aby starostka obce poverila stavebný úrad kontrolou 
nedokončených stavieb v obci, najlepšie osobným preverením, a o kontrolu stavu stavby bývalého 
Pulse Medical nad Machergutom I. Tiež upozornil že autá vyvážajú nad Machergut II. nejakú hlinu. 
Starostka uviedla, že vlastník pozemku v tejto lokalite ju informoval, že vyrovnáva terasy na svojom 
pozemku za účelom vysadenia nového vinohradu. 

- Poslanec Šteberla uviedol pochybnosti, či ide o naozaj o vývoz hliny a nie nejakého stavebného 
odpadu, videl tam kopy a má aj fotodokumentáciu. Starostka obce ho požiadala, aby jej fotky poslal 
oficiálne so žiadosťou na mail. 

- Poslankyňa Lobíková sa informovala na stav kamerového systému. Starostka uviedla, že tento už 
funguje, malo by už ísť len o detaily technické nastavenia a nahrávania, to malo byť predmetom 
stretnutia tento týždeň, no z dôvodu pandémie sa toto stretnutie muselo preložiť.  

- Tiež sa pýtala na detské ihrisko na Mlynskom poli. Starostka informovala, že ihrisko je ešte 
zatvorené, v týchto dňoch sa na ňom dokončuje nové oplotenie, keď na ňom umiestnia tabuľku so 
zákazom vstupu, táto hneď zmizne.  

- Náter kociek pri ihrisku bude musieť byť opravený vhodnejším náterom na náklady zhotoviteľa, ale 
pravdepodobne až na jar. 

- K téme zvyšovania cien odpadu sa vyjadril hlavný kontrolór. Ide o obsiahlu problematiku, cena 
vývozu odpadu stále stúpa, skladá sa z viacerých zložiek, zvyšujú sa poplatky štátu ako aj poplatky za 
skládkovanie. Vývozca ceny a údaje, z ktorých sa dá vychádzať pri stanovení poplatkov za vývoz 
odpadu oznamuje tradične na poslednú chvíľu v roku. 

- Poslankyňa Maceková upozornila na nesvietiacu lampu na Cintorínskej ulici. 

- Poslankyňa Lobíková sa informovala, či by nebolo možné využiť starý zberný dvor na umiestnenie 
odpadových nádob pre obyvateľov Suchého vrchu, pričom títo by dostali kľúče a zároveň by z dvora 
obecného úradu mohli byť odstránené všetky nádoby. Starostka obce preverí možnosti a uviedla, že 
ľudia si stále neuvedomujú, že kontajnery umiestnené  pri obecnom úrade majú slúžiť výlučne pre 
obyvateľov lokality Suchý vrch, napriek opakovaným výzvam tam vozia svoj odpad, nehovoriac 
o neporiadku, ktorý po nich zostáva. 

- Starostka obce sa informovala na názor poslancov na  nové vianočné osvetlenie na hlavnej ceste. 

- Poslankyňa Plšková vyjadrila pochvalu obecnému úradu za uskutočnený zber veľkokapacitného 
odpadu v obci, hlavne za vymyslený spôsob, nakoľko odoberaním odpadu priamo spred brán 
obyvateľov sa dá vyhnúť tomu, že odpad neprinášajú aj cudzí ľudia, čím sa dá ušetriť na poplatkoch 
za vývoz. 
Vyjadrila poďakovanie členom OZ LIRA, ktorý v nedeľu zorganizovali príchod Mikuláša 
do Limbachu, ocenila ich kreativitu, ako aj v týchto časoch bezpečne potešiť deti, sladkosti zabezpečil 
obecný úrad. Záujem o Mikuláša bol obrovský, deti aj dospelí ho čakali na uliciach pred domami.  
 



 
 
 
Tiež načala tému Silván a jeho rekonštrukcia. Silván chátra, je presvedčená, že všetci majú záujem na 
jeho oprave, tiež si treba určiť jeho účel využitia do budúcnosti, ona rozhodne preferuje komunitné 
využitie. Spomínalo sa v minulosti aj získanie projektu napríklad formou architektonickej súťaže  
alebo nejakým zadaním pre študentov architektúry. Požiadala stavebnú komisiu, aby v tomto smere 
skúsila získať informácie. Poslankyňa Lobíková vyjadrila názor, že architektonická súťaž je pre 
architektov zaujímavá skôr pri väčších projektoch. K účelu využitia navrhla, že by bolo vhodné 
osloviť, napríklad formou mailu, všetkých obyvateľov a zistiť ich názor, pripraví text, ktorý by sa 
mohol rozposlať. 
 
K bodu 15: Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené 
o 20.55 hod. 

 

 
 
        Bc. Adriana Čechovičová 
                  starostka obce 
 
V Limbachu dňa 10.12.2020 
Zapísala: JUDr. Jana Plšková 
 
 
Overovatelia: 
 
Miriam Maceková 
 
 
Bc. Zuzana Lobíková 
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	Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripomienku k návrhu VZN o miestnych daniach na území obce Limbach - v § 7 ods. 12 sa spojenie „nad 70 rokov“ mení na spojenie „nad 64 rokov“.
	Po hlasovaní o pozmeňovacích návrhoch hlasovali poslanci o návrhu VZN ako celku.
	Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/
	0 z prítomných poslancov - proti
	0 z prítomných poslancov - zdržal sa
	Uznesenie B/8/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN o miestnych daniach na území obce Limbach s pripomienkami.
	Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/
	0 z prítomných poslancov - proti
	0 z prítomných poslancov - zdržal sa
	Uznesenie B/9/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripomienku k návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Limbach – v § 3 ods. 6 písm. a) sa mení číslovka „62“ na číslovku „64“ a vypúšťa sa „samostatne žijúci v domácnosti“.
	Hlasovanie:   8 z prítomných poslancov - za   /8-0-1/
	0 z prítomných poslancov - proti
	1 z prítomných poslancov - zdržal sa (Lobíková)
	Uznesenie B/10/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Limbach s pripomienkou.
	Hlasovanie:  4 z prítomných poslancov - za (Farbula, Krajčovičová, Lobíková, Šteberla)
	5 z prítomných poslancov - proti (Czinege, Čechovič, Hlavatovič,
	Maceková, Plšková)
	0 z prítomných poslancov - zdržal sa     /4-5-0/
	Uznesenie E/5/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje pripomienku k návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Limbach – zmena sadzby poplatku z 35,00 Eur na 15,00 Eur.
	Hlasovanie:      5 z prítomných poslancov - za  (Czinege, Čechovič, Hlavatovič,
	Maceková, Plšková)
	4 z prítomných poslancov – proti (Farbula, Krajčovičová, Lobíková, Šteberla) 0 z prítomných poslancov - zdržal sa     /4-5-0/
	Uznesenie B/11/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripomienku k návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Limbach – oprava bodu 2.) v znení „ V § 2 sa v tabuľke všetky sumy „15,00 Eur“ nahrádzajú sumami „35,00 Eur.
	Následne poslanci hlasovali za predložený návrh VZN s pripomienkou.
	Hlasovanie:      5 z prítomných poslancov - za  (Czinege, Čechovič, Hlavatovič,
	Maceková, Plšková)
	4 z prítomných poslancov – proti (Farbula, Krajčovičová, Lobíková, Šteberla) 0 z prítomných poslancov - zdržal sa     /4-5-0/
	Uznesenie E/6/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Limbach s pripomienkou.
	Poslankyňa Plšková vyzvala po hlasovaní poslancov, ktorí hlasovali proti predloženému VZN, či jej vedia uviesť dôvody prečo nesúhlasia so zvýšením miestneho poplatku za rozvoj, ktorý majú skoro všetky obce v takejto výške. Navyše financie získané z to...
	Z dôvodu vzniku novej ulice v Limbachu bolo potrebné všeobecne záväzným nariadením určiť nový názov tejto ulice.
	Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/
	0 z prítomných poslancov - proti
	0 z prítomných poslancov - zdržal sa
	Uznesenie B/12/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripomienku k návrhu VZN o určení názvu ulice v obci Limbach - odstránenie chyby pri písaní: zmena záhlavia v znení „Obec Limbach v zmysle ustanovení § 6 a § 4 ods. 5 písm. a) bod 1. zákona SNR obecnom zriadení v znení ...
	Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/
	0 z prítomných poslancov - proti
	0 z prítomných poslancov - zdržal sa
	Uznesenie B/13/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripomienku k návrhu VZN o určení názvu ulice v obci Limbach - odstránenie chyby pri písaní: v § 3 v znení „ Ostatné náležitosti vo veci určovania a označovania ulice vychádzajú zo Zákona o obecnom zriadení.“
	Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/
	0 z prítomných poslancov - proti
	0 z prítomných poslancov - zdržal sa
	Uznesenie B/14/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN o určení názvu ulice v obci Limbach (8 RD pri Rakovej ulici) – Krátka ulica s pripomienkami.
	Prítomní nemali pozmeňovacie návrhy k tomuto VZN, preto sa pristúpilo k hlasovaniu.
	Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/
	0 z prítomných poslancov - proti
	0 z prítomných poslancov - zdržal sa
	Uznesenie B/15/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN o výbere a určení výšky stočného v obci Limbach.
	Hlasovanie:   8 z prítomných poslancov - za   /8-0-1/
	0 z prítomných poslancov - proti
	1 z prítomných poslancov - zdržal sa (Farbula)
	Uznesenie B/16/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu stočného pre fakturáciu v roku 2021 (výber stočného) za fakturačné obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 pre fyzické a právnické osoby vo výške 0,75 Eur/m3.
	Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/
	0 z prítomných poslancov - proti
	0 z prítomných poslancov - zdržal sa
	Uznesenie A/1/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol.
	Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/
	0 z prítomných poslancov - proti
	0 z prítomných poslancov - zdržal sa
	Uznesenie B/17/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021.
	Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/
	0 z prítomných poslancov - proti
	0 z prítomných poslancov - zdržal sa
	Uznesenie F/1/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce vykonaním kontrol podľa plánu činnosti na I. polrok 2021.
	K bodu 9: Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov
	Obec navrhuje znova vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na predaj obecných pozemkov v lokalite Mlynské Pole. Poslanci sa týmto zaoberali na pracovnom stretnutí, starostka obce dala následne hlasovať.
	Hlasovanie:      5 z prítomných poslancov - za  (Czinege, Čechovič, Hlavatovič,
	Maceková, Plšková)
	4 z prítomných poslancov – proti (Farbula, Krajčovičová, Lobíková, Šteberla) 0 z prítomných poslancov - zdržal sa     /4-5-0/
	Uznesenie B/18/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Limbach, zapísaných na LV č. 426, parc.č. KN-C 1178/213, k.ú. Limbach, o výmere 682 m2, parc.č. KN-C 1178/245, k.ú. Limbach, o výmere 177 m2,...
	Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/
	0 z prítomných poslancov - proti
	0 z prítomných poslancov - zdržal sa
	Uznesenie B/19/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov pohostinstva na Vinohradníckej ulici vo vlastníctve obce Limbach na dobu nájmu 5 rokov za minimálnu cenu nájmu 450,00 Eur mesačne, energie hradí nájomca zvlášť...
	Hlasovanie:   8 z prítomných poslancov - za   /8-0-1/
	0 z prítomných poslancov - proti
	1 z prítomných poslancov - zdržal sa (Farbula)
	Uznesenie B/20/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazové predĺženie doby nájmu priestorov pohostinstva na Vinohradníckej ulici vo vlastníctve obce Limbach terajšiemu nájomcovi do 28.2.2021 z dôvodu mimoriadnej krízovej situácie a zároveň poveruje starostku obce na...
	Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/
	0 z prítomných poslancov - proti
	0 z prítomných poslancov - zdržal sa
	Uznesenie A/2/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť AK VÁLKY PARTNERS s.r.o.
	2. Pani Henrieta Dolinská požiadala o vyjadrenie k zámeru Koliba v Limbachu a riešenia chodníka pri plánovanej stavbe so zámerom odkúpenia časti obecného pozemku. Aby vedeli poslanci posúdiť navrhovaný zámer a možnosti jeho realizácie požadujú od žiad...
	Hlasovanie:   8 z prítomných poslancov - za   /8-0-1/
	0 z prítomných poslancov - proti
	1 z prítomných poslancov - zdržal sa (Farbula)
	Uznesenie F/2/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce na rokovanie s pani Dolinskou ohľadom jej zámeru Koliba v Limbachu a na doloženie stanovísk Dopravného inšpektorátu, Povodia Dunaja a Okresného úradu, odboru životného prostredia.
	Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/
	0 z prítomných poslancov - proti
	0 z prítomných poslancov - zdržal sa
	Uznesenie B/21/OZ/2020/8-12
	Obecné zastupiteľstvo schvaľuje termín prvého riadneho zasadnutia OZ v roku 2021 na 19.1.2021.
	- Poslanci sa informovali na stav rokovaní s FK Karpaty Limbach ohľadom schváleného zámeru vybudovania kabín a zázemia klubu v športovom areáli. Starostka obce uviedla, že sa dvakrát stretli a dohodli sa, že FK Karpaty Limbach predloží svoj návrh rieš...
	- Poslanec Čechovič vyslovil požiadavku, aby starostka obce poverila stavebný úrad kontrolou nedokončených stavieb v obci, najlepšie osobným preverením, a o kontrolu stavu stavby bývalého Pulse Medical nad Machergutom I. Tiež upozornil že autá vyvážaj...
	- Poslanec Šteberla uviedol pochybnosti, či ide o naozaj o vývoz hliny a nie nejakého stavebného odpadu, videl tam kopy a má aj fotodokumentáciu. Starostka obce ho požiadala, aby jej fotky poslal oficiálne so žiadosťou na mail.
	- Poslankyňa Lobíková sa informovala na stav kamerového systému. Starostka uviedla, že tento už funguje, malo by už ísť len o detaily technické nastavenia a nahrávania, to malo byť predmetom stretnutia tento týždeň, no z dôvodu pandémie sa toto stretn...
	- Tiež sa pýtala na detské ihrisko na Mlynskom poli. Starostka informovala, že ihrisko je ešte zatvorené, v týchto dňoch sa na ňom dokončuje nové oplotenie, keď na ňom umiestnia tabuľku so zákazom vstupu, táto hneď zmizne.
	- Náter kociek pri ihrisku bude musieť byť opravený vhodnejším náterom na náklady zhotoviteľa, ale pravdepodobne až na jar.
	- K téme zvyšovania cien odpadu sa vyjadril hlavný kontrolór. Ide o obsiahlu problematiku, cena vývozu odpadu stále stúpa, skladá sa z viacerých zložiek, zvyšujú sa poplatky štátu ako aj poplatky za skládkovanie. Vývozca ceny a údaje, z ktorých sa dá ...
	- Poslankyňa Maceková upozornila na nesvietiacu lampu na Cintorínskej ulici.
	- Poslankyňa Lobíková sa informovala, či by nebolo možné využiť starý zberný dvor na umiestnenie odpadových nádob pre obyvateľov Suchého vrchu, pričom títo by dostali kľúče a zároveň by z dvora obecného úradu mohli byť odstránené všetky nádoby. Staros...
	- Starostka obce sa informovala na názor poslancov na  nové vianočné osvetlenie na hlavnej ceste.
	- Poslankyňa Plšková vyjadrila pochvalu obecnému úradu za uskutočnený zber veľkokapacitného odpadu v obci, hlavne za vymyslený spôsob, nakoľko odoberaním odpadu priamo spred brán obyvateľov sa dá vyhnúť tomu, že odpad neprinášajú aj cudzí ľudia, čím s...
	Vyjadrila poďakovanie členom OZ LIRA, ktorý v nedeľu zorganizovali príchod Mikuláša do Limbachu, ocenila ich kreativitu, ako aj v týchto časoch bezpečne potešiť deti, sladkosti zabezpečil obecný úrad. Záujem o Mikuláša bol obrovský, deti aj dospelí ho...
	Tiež načala tému Silván a jeho rekonštrukcia. Silván chátra, je presvedčená, že všetci majú záujem na jeho oprave, tiež si treba určiť jeho účel využitia do budúcnosti, ona rozhodne preferuje komunitné využitie. Spomínalo sa v minulosti aj získanie pr...

