UZNESENIE
č.3/OZ/2008 zo zasadnutia OZ dňa 29.5.2008 o 16.30 hod. v zasadačke OcÚ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo :
A/ Berie na vedomie :
1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 2/OZ/2008.
2. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2007 a Výročnej správy
za rok 2007.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Limbach.
4. Plnenie príjmov za obdobie : 01. – 03. 2008
5. Stanovisko ekonomickej komisie k plneniu príjmov za obdobie 01.2008 – 03.2008
6. Informáciu o priebehu prípravy programu PHSR obce Limbach
7. Informáciu firmy COOP SETT o predaji nehnuteľnosti firme Candor Trading s.r.o.
B/ Schvaľuje :
1. Overovateľov zápisnice – M. Fraňo, M. Sadloň
2. Návrhovú komisiu v zložení: PhDr. Baďurová, Ing. Šťastný, J. Janušík
3. Odmenu Starostovi obce podľa ustanovenia zákona č.289/2002 Z. z.,§ 5 , odst. 1
vo výške 40% súčtu platov za polročné obdobie
4. Zápis do „ Kroniky obce “ za rok 2007
5. Žiadosť p. Petra Cisára o zmenu stavby pred dokončením
6. Odloženie rozhodnutia rozšíriť TV programy v KDS
7. Zostatok prebytku hospodárenia k 31.12.2007 vo výške 4144 tis. Sk a súhlasí s celoročným
hospodárením OBCE LIMBACH bez výhrad.
C/ Súhlasí :
1. So žiadosťou p. Janušíka o zmene prevádzkových hodín :
Po – Pia 8,00- 19,00 a So 8,00 – 17,00 v období od 1.12. – 31.7.
Po – So 8,00 – 22,00 v období od 1.8. – 30.11
2. So žiadosťou p. Kostolanského na zriadenie obchodu s mrazenými výrobkami
3. So žiadosťou Združenia investorov v zóne U15 a U23 Limbach o odkúpenie pozemkov
na rozšírenie komunikácie do zóny U15 a U23 s použitím darovaných
finančných prostriedkov.
4. So žiadosťou M&L Trade s.r.o. o predĺženie otváracích hodín pri poriadaní aktivít v Pube
jeden krát za mesiac do 2,00 hod. po schválení starostom obce.
1

5. S návrhom dohody o spolupráci medzi nadáciou REVIA a obcou Limbach na rok 2008.
6. So zavedením digitálneho archivačného systému miest zosnulých firmou
3W Slovakia s.r.o.
D/ Nesúhlasí
1. So žiadosťou p. Benčurikovej o preklasifikovanie pozemkov s parc. č.1258 o výmere
3759 m2 a parc. č. 1201/1 o výmere 1806 m2 na IBV.
2. So žiadosťou p. Lenorákovej o preklasifikovanie pozemkov s parc. č 1182/2 o výmere 4992
m2 a parc. č. 1260/1.o výmere 3755 m2 na IBV.
3 So žiadosťou p. H.Kollára o preklasifikovanie pozemkov s parc. č. 793 o výmere 3827 m2.
na IBV.
4. So žiadosťou p. Kostolanského o odpredaj časti obecného pozemku s parc. č. 1171/6 a
vytvorením konzumácie jedál s grilovaním a prístreškom.

Za návrhovú komisiu :
PhDr Oľga Baďurová
V Limbachu 29.5..2008

Vladimír Hrašna
starosta obce
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