UZNESENIE zo zasadnutia OZ dňa 24.01.2008
OZ berie na vedomie :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plnenie rozpočtu na rok 2007
Informáciu o objasňovaní vandalizmu na cintoríne
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie marec – október 2007
Oznam-žiadosť p. Krajčovičovej o obnovu poslaneckého mandátu poslanca OZ
a odpoveď Starostu obce Limbach na túto žiadosť.
Informáciu o rokovaní obecnej rady
Informáciu o zmene vývozných termínov komunálneho odpadu v obci Limbach
Vzdanie sa členstva v redakčnej rade p. Futasová, p. Bukatovičová
Odpoveď občianskej iniciatívy na pozvánku na zasadnutie OZ
Informáciu o riešení GP na odčlenenie pozemkov na Rakovej ulici (miestna
komunikácia) doloženie podkladov do 1.2.2008
Výšku výnosu zo zbierky „Vianočný pohár vína“ pre MŠ a to 16 770.-Sk
Požiadavku starostu obce na určenie počtu a rozmiestnenia lavičiek v obci do
nasledujúceho OZ
Požiadavku na rozmiestnenie sáčkov a košov na psie exkrementy v obci
Požiadavku p. Mackovičovej na umiestnenie kamerového systému na detské ihrisko
s umiestnením na budove cukrárni

OZ schvaľuje :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

za overovateľov zápisnice : p. Baďurovú, p. Fraňa
do návrhovej komisie : p. Šťastného, p. Sadloňa, p. Vrbikovú
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie január – jún 2008
umiestnenie výherného automatu v reštaurácii Silván, pre firmu LUCKY TRADING
PLUS, s.r.o. na rok 2008
žiadosť p. Mareka Fraňa o odpustenie stočného z dôvodu poruchy na vodovodnej
kanalizácii a sumu stočného na výšku 1300 Sk za druhý polrok roku 2006
komisiu na kontrolu stavebného stavu reštaurácie Silván v zložení : p. Valovič, p.
Vavrinský, p. Fraňo
komisiu na výkon kontroly v reštaurácii Casito Pub na ihrisku v zložení : p. Baďurová,
p. Valovič
rozšírenie stavebnej komisie o novú členku p. Ing. Spišiakovú
výmenu lavičiek na autobusových zastávkach v termíne do 31.3.2008
uverejnenie informácie o udelení Pribinovho kríža druhej triedy prof. Štefanovi
Kassayovi v Limbašských novinkách

OZ súhlasí :
•
•

s výpoveďou z nájmu z užívania vinohradov v časti Sahara pre nájomcu : Limbašské
vinohradnícke družstvo, na základe ústneho vzdania sa pokračovania v nájme p.
M.Gavalcom, predsedom družstva
s pridelením do užívania vinohradov v časti Sahara Vinohradníckemu a vinárskemu
spolku Limbach

OZ odporúča :
•
•

starostovi obce sprostredkovať stretnutie poslancov s predstaviteľmi spoločnosti
Štengl Consulting na 31.1.2008 kvôli spolupráci na PHSR
pripraviť podrobnejší rozpis – komentáre kapitálových výdavkov v rozpočte na
rok 2008

za návrhovú komisiu: JUDr. Erika Vrbiková

Vladimír Hrašna
starosta obce

Limbach 24.1.2008

