Keď ma baví čo robím.
Dobrý deň, som Adriana Čechovičová, starostka Limbachu. To je veta, ktorou sa pri mnohých
stretnutiach predstavujem ľuďom. Aká býva reakcia? Jáj, to je tá malá pekná dedina pri
Bratislave. Tam musí byť fajn. Vždy sa usmejem a kývnem hlavou na znak súhlasu. Slovensko
je pekné a Limbach je milá dedina, iba občas to niektorí ľudia, asi tak ako všade, trochu kazia.
Je tomu tak aj v Limbachu. Ľudia sa fokusujú na kritiku, ohováranie, zasahovanie do
súkromia, ako keby sme boli verejný majetok, vytváranie konšpiračných teórii a myslia si, že
tým robia heroický čin a budú z nich hrdinovia. Hrdina je pre mňa človek, ktorý dokáže
pomôcť nad rámec svojej komfortnej zóny a bez toho aby ho bolo palcovými titulkami vidieť
na facebooku.
Ja som išla, ako každý začínajúci starosta do funkcie (vtedy som si myslela že je to od slova
starať sa a nie bojovať) s mnohými ideálmi. Prvé roky sme mali ťažké a museli sme čeliť
trestným podaniam, ktoré nás stáli mnoho času a vyviňovania sa aj z toho, čo sa nestalo. Tak
to však chodí a štátne orgány si robili svoju prácu. Keď viete, že ste nič neurobili tak sa
nemáte čoho báť, ale vás to stojí veľa energie. Energie, ktorú viete dať do potrebných vecí.
Zákernosti zo strany podaktorých vtedajších poslancov a ich prisluhovačov nemali konca
kraja. Neviem pochopiť prečo toto ľudia robia. Veď všetci tu bývame a chceme, aby nám
bolo dobre. Prerábali sme, stavali sme a to nie pre seba, ale pre nás a naše deti a pre
Limbach.
Po voľbách som si myslela, že sa konečne budeme môcť venovať iba práci. No „človek
plánuje a Boh sa iba smeje“. Vždy sa nájde niekto, kto sa vyšplhá po vašom chrbte a potom
si myslí, že má právo iba kritizovať, prikazovať a keď neurobíte čo chce, no aj keď urobíte, tak
písať po sociálnych sieťach svoje pravdy. Alebo vylezie zo „záhrobia“ znova starý známy
ohovárač, ktorý okrem iného kedysi napadol starostu a znova konšpiruje. Prípadne je to
niekto, koho zažalovali za malé krádeže a myslí si, že tak ako koná on, konajú aj druhí. Veď
robíte všetko zle a oni, ak by niekedy niečo urobili, by to spravili lepšie. Ak by niečo urobili –
čo zatiaľ neurobili. Kritizovať má iba právo iba ten čo sám niečo urobil a vie, aké to je vložiť
svoje meno a svoje schopnosti do služieb verejnosti. Nerozumiem dnešnej dobe, tomu ako
sa ľudia k sebe správajú. Pýtala som sa múdrejších ako som ja, prečo to tak je, ale odpoveď
nepoznajú.
Tak ale k faktom. To, aby som tie šumy objasnila. Pokúsim sa niekoľko tém bližšie popísať.
Takže, namiesto hotela Limbach sa nebude stavať mrakodrap a ani bytovka. Obec nie je
majiteľom budovy a pozemok pod hotelom od obce odkupuje majiteľ – teda LVD Limbach.
Obecné zastupiteľstvo dňa 10.12.2019 schválilo uznesením č. B/18/OZ/2019/10-12 predaj
týchto pozemkov LVD, ktoré malo ešte v r. 2019 uhradiť nielen za predaj pozemkov , ale aj
za nájom pozemkov za ostatné tri roky nemalú sumu, čo ale nespravili a nám to spôsobilo
schodok v rozpočte. Budeme to musieť tento rok dobehnúť. Do dnešného dňa táto suma nie
je zo strany LVD uhradená.
Cesta do Limbachu z Grinavy, ktorej dve časti boli v minulom roku zrekonštuované sa bude
dokončovať, keď na ňu bude mať BSK finančné prostriedky - je to regionálna cesta v správe
BSK. Obec dostala prísľub, že dokončenie rekonštrukcie by malo prebehnúť v tomto
kalendárnom roku.

Ďalším bodom záujmu je Základná škola v Limbachu. Z dôvodu, že v obci Limbach pribúda
detí s povinnou školskou dochádzkou a majú trvalý pobyt v obci a Mesto Pezinok nám
oznámilo, že v budúcich rokoch už neumožnia našim deťom plnenie povinnej školskej
dochádzky v ich školách, z dôvodu ich naplnenosti pezinskými deťmi, je nevyhnutné a našou
povinnosťou, rozšíriť školu na ročníky 1 až 9. Súčasťou projektu je aj telocvičňa. Stavať sa
bude z finančných prostriedkov obce a z dotácie z eurofondov (90%vysúťaženej hodnoty
stavby) prostredníctvom BSK. Limbach je jedna z najlepšie pripravených obcí v rámci
dotačného programu výstavby a dostavby základných škôl v rámci Bratislavského
samosprávneho kraja. Minulý rok sme urobili prvú fázu prípravy školy na dostavbu a to, že
sme podľa projektu urobili prestavbu v rámci jestvujúcej stavby. Finančné prostriedky na
túto stavbu boli vyčlenené v rozpočte. Dotačný systém by mal byť vo finálnej fáze do júla,
kedy by mali byť prostriedky prevádzané na základe vypracovanej dokumentácie, projektu
a verejného obstarávania, ktoré sú kontrolované orgánmi samosprávneho kraja.
Čistiareň odpadových vôd bola postavená v roku 1996. Svoje maximum na ktoré bola
budovaná – t.j. 2000 obyvateľov dosiahla už pred rokmi. Kapacita je prekročená, pretože
v Limbachu býva cca 3000 ľudí, takže je potrebné robiť zásadné kroky, aby sme oddialili
katastrofu. Veľa rokov od jej vybudovania do nej nebolo investované a jej kompletná oprava
by stála viac ako 1mio eur, na čo obec nemá prostriedky. Preto je potrebné robiť zásahy,
ktoré sú finančne náročnejšie, ale predĺžia životnosť aspoň do času, kedy bude možné sa
napojiť na Malokarpatský zberač vo Vrakuni alebo prestavať ČOV z prostriedkov
v pripravovaných výzvach. Z tohto dôvodu je rozširovanie výstavby v obci nemožné.
Kanalizácia v obci, je staršia ako 20 rokov a za tie roky sa s ňou tiež nič nerobilo takže začína
vyberať svoju daň a potrebujeme ju začať čistiť a opravovať.
Na komunálny odpad sme ako obec minuli v minulom roku viac o 40 tisíc Eur než sme mali
v rozpočte, takže je potrebné zberným dvorom (na ktorého stavbu sme požiadali
o poskytnutie finančných prostriedkov z eurofondov a sčasti bude spolufinancovaný obcou)
znížiť náklady na zber a likvidáciu odpadu a to aj preto, aby sme nemuseli budúci rok zvýšiť
ceny pre obyvateľov o viac ako 150%. Keďže aj zo zákona je potrebné triediť odpad a podľa
zákona v budúcom roku bude zakázané vyvážať netriedený odpad na skládky, je našou
povinnosťou sa na to pripraviť. Nový zberný dvor – väčší a praktickejší nám umožní triediť
rôzne druhy odpadu a obec ho bude financovať z veľkej časti z eurofondov.
Obec pripravuje nový územný plán a chcela tento rok požiadať aj o dotáciu. Všetky kroky
k tomu, aby sme o ňu mohli požiadať , sme urobili . Obec má všetky potrebné dokumenty
pripravené , až na jeden a to stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby
a bytovej politiky, o ktorý sme požiadali v decembri 2019 a ktorý nám do dnešného dňa, aj
napriek našim urgenciám nebol doručený. Bez tohto stanoviska nie je možné o dotáciu na
spracovanie územného plánu požiadať. Keďže o dotáciu je nutné požiadať do konca
februára aktuálneho kalendárneho roku, je viac ako pravdepodobné, že o ňu budeme môcť
požiadať opätovne až budúci rok.
V minulom roku sme reagovali na výzvu k dotačnej schéme na cyklotrasy. Naše podanie
a celý elaborát k získaniu finančných prostriedkov na prvú fázu budovania – projektová
dokumentácia boli v poriadku odovzdané. Ministerstvo však určilo že dotácie dostanú iba

žiadatelia, ktorí majú už rozpracovanú projektovú dokumentáciu a pripravené stavebné
konanie. Naša žiadosť je opätovne podaná do druhého kola dotačného systému.
Dúfam, že som vám dostatočne sprostredkovala skutočnosti k najviac diskutovaným témam.
Ak by ste mali akýkoľvek dotaz prípadne nejasnosť , pýtajte sa na OÚ Limbach. Najlepšie je
získať informácie z priameho zdroja a nie z útočných a vyfabulovaných vyjadreniach
a domnienok pisateľov na sociálnych sieťach.
Dá sa starostovať aj tak, že nič nerobíte a iba sa usmievate na obyvateľov a čakáte na
„zázrak“. Zázraky sa však nedejú. Stojí to za to, keď niečo za vami zostane.
A.Čechovičová

