UZNESENIE č.4/OZ/09
zo zasadnutia OZ dňa 01.07.2009 o 16:30 hod. v zasadačke OcÚ Limbach

Obecné zastupiteľstvo:
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia Uznesenia z OZ zo dňa 25.5.2009.
2. Ponuku obvodného úradu na odpredaj časti pozemku pre zberný dvor vo výmere 111
m2 za cenu cca 14.000,- €.
3. Ponuku na vybudovanie prístavby ku škôlke v cene cca 150.000,- €. OZ odporúča
prepracovať na pôvodne odsúhlasenú výšku 66.387,- €.
4. Štúdiu obytnej zóny lokality Nad pivnicou spoločnosti PRODOM STAV spol. s.r.o. ,
Líščie Nivy9, upravenej v zmysle uznesenia OZ č.9/OZ/2008 .
5. Stanovisko komisie na prešetrenie sťažnosti pani Maťusovej ohľadne preplatenia
dovolenky.
6. Informácie Združenia vlastníkov pri Račom potoku o návrhu Zmien a doplnkov
č.1/2009 a ich záväzok vybudovať novú obslužnú komunikáciu s prepojením štátna
cesta –Rakova ulica.
7. Návrh Revitalizácie Ing. arch. Ďurenca, s výhradou na presun trhoviska do priestoru
pri pôvodnom drevenom obchode.
8. Informáciu PhDr. O.Baďurovej – vypúšťanie odpadových vôd na ČOV

B/ Schvaľuje:
1.
2.
3.
4.

Program zasadnutia, s tým že bod 4 Programu za presúva za bod 6.
Overovateľov zápisnice: J.Janušík, PhDr.O.Baďurová.
Návrhovú komisiu: Ing.B.Šťastný, M.Sadloň, M.Fraňo.
Návrh VZN č.3/2009 o riešení krízovej situácie v zásobovaní vodou na území obce
Limbach.
5. Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre ulicu Športová–Humna v cene 5.808,84 €.
6. Názov ulice Družstevná pre novovzniknutú ulicu v lokalite U15 a U23.
C/ Súhlasí:
1. So žiadosťou p. J. Sivku na prenájom obecnej lúky za účelom kosenia.
2. So žiadosťou p. Emílie Zahradníkovej s odkúpením parcely č. 46/4 o výmere 33 m2 za
cenu 10 € za m2 , ktorá vznikla podľa GP č. 483/09 vyhotoveného Ing. Vladimírom

3.

4.
5.
6.
7.

Kováčom dňa 15.05.2009, overenom KÚ v BA Sprava katastra Pezinok dňa
27.05.2009 z pozemku parc.č. 1738.
So žiadosťou p. Pavla Hudeca s odkúpením časti z obecného pozemku, parcela 1738
za cenu 10 € za m2 s podmienkou vyhotovenia geometrického plánu na vlastné
náklady.
So žiadosťou Rímsko-katolíckej cirkvi o stravovanie detí v školskom zariadení počas
letného tábora.
So žiadosťou Rímsko-katolíckej cirkvi o preplatenie 50 % nákladov za vystúpenie
Lúčnice, zo sumy 345,24 €.
S prijatím daru - cesty označenej ako SO 03 ( prístupová cesta do areálu TJ, k bytovke
a RD) od JŠ Servis v celkovej hodnote 8 368,19 Eur bez DPH .
So žiadosťou spoločnosti PB Development, s.r.o. Seberíniho 9, Bratislava
o zmenu regulácie intenzity využitia územia v lokalite Horné Zahumenice
pre stavebné pozemky s minimálnou výmerou 750m2, 1000-1200m2 na
maximálny koeficient zastavanej plochy na 0, 25 %.

D/ Nesúhlasí:
1. So žiadosťou Limbašského vinohradníckeho družstva s odkúpením pozemkov pod
Hotelom Limbach a parkoviskom
s rozlohou cca 4000 m2 za cenu 33.194,- €.
Navrhuje cenu 66 € za m2 s tým, že k sume 33.194,- € družstvo ponúkne obci ďaľšie
nehnuteľnosti.
2. S vybudovaním novej zábrany za bránku na Ihrisku.
3. So žiadosťou p. P. Petroviča o odkúpenie časti z pozemku 386/16 o výmere 2m2 na
umiestenie reklamného pútača. Odporúča požiadať si o prenájom.
E. Odporúča starostke:
1. Na základe informácie o stave ČOV vyhľadať meranie z roku 2006, prípadne dať
vyhotoviť nové predpísané meranie na prítoku.

Za návrhovú komisiu: Ing. Branislav Šťastný

PeadDr. Anna Hrustičová
starostka obce

