ZÁPISNICA

z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. júna 2011
o 16,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Limbachu, ul. SNP č.55
Prítomní : viď. prezenčná listina
Ospravedlnení : Matej Farbula( prišiel na zasadanie OZ o 17,40 hod.)
Z občanov prítomní : viď prezenčná listina
Program : 1. Otvorenie
a/ schválenie programu
b/ voľba návrhovej komisie
c/ určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Rokovania obecnej rady – informácia a závery
4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia a závery ( od
posledného rokovania obecného zastupiteľstva)
5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky k 31.12.2010
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2010
7. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2010
8. Doručené podania na OZ
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov
11. Záver
K bodu 1 : Starostka otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítala prítomných .
Zasadnutie je uznášania schopné. Starostka ďalej viedla zasadnutie.
a) Starostka vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili, či majú pripomienky
k programu. Zároveň oznámila poslancom, že obdržala žiadosť poslanca
Miroslava Chvílu, aby boli na zasadanie OZ pozvaní konatelia PB Development – investori z lokality Horné Záhumenice. Pozvánku im odovzdala
a zároveň informovala o tejto žiadosti aj Obecnú radu na jej zasadaní dňa
30.5.2011. Táto neodporúča vyhovieť žiadosti, nakoľko podnet p. Chvílu na
prešetrenie nezákonneho predaja obecného majetku PB Development rieši
Okresná prokuratúra a je potrebné počkať na výsledok jej prešetrenia.
Poslanec Chvíla aj napriek tomu trvá na informovaní poslancov ohľadne
tohto podnetu. Poslanec Sadloň sa vyjadril, že je vhodné počkať na výsledok
prešetrenia Okresnej prokuratúry s čím súhlasili aj ostatní poslanci. Starostka
dala hlasovať.
Hlasovanie: 8 prítomných poslancov - za
Uznesenie : B/ 1/OZ/2011/6-6
OZ schvaľuje program rokovania OZ v súlade s pozvánkou.
/8:0:0/
b/ starostka navrhla návrhovú komisiu v zložení : PhDr. Oľgu Baďurová ,
Michal Sadloň, Ján Janušík:
Hlasovanie : 8 prítomných poslancov – za
/8:0:0/
Uznesenie : B/2/OZ/2011/6-6
OZ schvaľuje návrhovú komisiu: PhDr. Oľga Baďurová, Michal Sadloň,
Ján Janušík
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c/ starostka navrhla overovateľov zápisnice v zložení: Anna Futasová,
Miriam Maceková
Hlasovanie : 8 prítomných poslancov – za
/8:0:0/
Uznesenie : B/3/OZ/2011/6-6
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Anna Futasová, Miriam Maceková
K bodu 2: Starostka podáva informácie poslancom o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva.
a) Zmluvy o majetkovoprávnom vysporiadaní s ŠVP ešte nie sú zrealizované.
b) Majetkovoprávne vysporiadanie záhrady Ing. Tordoff Viery nie je zrealizované,
pretože Ing. Tordoff je t.č. odcestovaná v zahraničí.
c) Bol zrealizovaný zápis do obecnej kroniky.
d) Bola uzatvorená zmluvy so spoločnosťou Marius Pedersen na vývoz
komunálneho odpadu v zmysle uznesenia OZ.
e) Merače rýchlosti budú zakúpené a umiestnené po zrealizovaní prieskumu trhu.
f) Bola zrealizovaná kúpna zmluva za 1,-€ na štúdiu „ Hydrotechnické posúdenie
vodovodu Limbach“.
g) Bude posunuté oplotenie MŠ a vybudovanie 2- 3 parkovacích miest
spoločnosťou EUROVIA , a.s. po dohode s riaditeľkou MŠ
Uznesenie: A/1/OZ/2011/6-6
OZ berie na vedomie informácie o plnení uznesení z OZ zo dňa 28.3.2011
K bodu 3: Starostka informovala poslancov o výsledkoch rokovania OR zo dňa 16.5.2011
a 30.5.2011.
Uznesenie : A/ 2/OZ/2011/6-6
OZ berie na vedomie informácie o rokovaní a záveroch Obecnej rady zo
dňa 16.5.2011 a 30.5.2011.
K bodu č. 4: Starostka vyzvala predsedov jednotlivých komisií pri OZ, aby informovali
o činnosti komisií:
Komisia územného rozvoja a výstavby:
PhDr.Baďurová informuje, že komisia zasadala 2x, z toho 1x mimoriadne –
k prerokovaniu návrhu štúdií k prístavbe ZŠ – telocvične. Zo 6 vyhotovených
štúdií vybrali 1, ktorá je najvýhodnejšia pre Obec Limbach na základe
rozmerov a funkčnosti využitia. Zároeň informovala ohľadne ČOV, kde je
potrebné zväčšiť jej kapacitu, na čo je potrebné cca 996.000,-€. Zároveň
odporúča zvolať stretnutie ohľadne rekonštrukcie obecnej reštaurácie.
Komisia pre kultúru , šport a spoluprácu s deťmi a mládežou :
Bc. Čechovičová informovala , že komisia organizovala za toto obdobie:
stavanie obecného mája pred Pohostinstovm „ U Corgoňa“, ku Dňu matiek
stretnutie spolu s vystúpením detí MŠ a ZŠ v Hoteli Limbach, zájazd do
divadla, oslavu MDD v športovom areáli TJ Karpaty Limbach a pripravuje
oslavu hodov – vystúpenie folklórnej skupiny Šarfianka
Komisia ekonomická:
P. Futasová informovala, že komisia zasadala podľa schváleného plánu činnosti
komisie. Podala stanovisko k schváleniu záverečného účtu obce Limbach za rok
2010. Tento je spracovaný podľa všetkých platných smerníc, účtovná uzávierka
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poskytuje pravdivý obraz hospodárenia obce. Odporúča schváliť záverečný účet
obce Limbach za rok 2010 a súhlasí s presunutím prebytku hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu. Zobrali na vedomie správu nezávislého audítora
o overení účtovnej uzávierky k 31.12.2011.
Komisia pre rozvoj vinohradníctva a vinárstva:
Michal Sadloň informoval o činnosti komisie, ktorá organizovala dva
vzdelávacie zájazdy do Viedne a Hodonína. Prebehol úspešne Deň otvorených
pivníc v Limbachu.
Komisia pre životné prostredie
Matej Farbula informuje, že komisia pre ŽP zabezpečila odstránenie tzv.
betónových koláčov pri hornej zástavke. Bol odvezený zozbieraný odpad v
lese nad rekreačnou oblasťou Suchý vrch. Starostka navrhuje schváliť do
komisie pre ŽP za člena p. Kanoša Pavla, ktorý je aktívny pri riešení čiernych
skládok v kú. Limbach. Predseda komisie s jej návrhom súhlasí. Predseda
komisie sociálnej a pre spoluprácu s dôchodcami Matej Farbula správu o jej
činnosti nepodal.
Hlasovanie: 8 prítomných poslancov – za
/8:0:1/
1 prítomný poslanec – zdržal sa Miriam Maceková
Uznesenie: B/6/OZ/2011/6-6
OZ schvaľuje p. Pavla Kanoša za člena Komisie pre životné prostredie.
Uznesenie: A/3/OZ/2011/6-6
OZ berie na vedomie správu o činnosti komisií pri OZ za obdobie od
posledného riadneho zasadnutia OZ dňa 28.3.2011

K bodu 5:

Starostka predniesla správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2010,
v ktorej konštatuje, že nezistil vo všetkých významných súvislostiach
skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového
hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov je zhodný so
stavom vykázaným v účtovnej závierke.
Uznesenie: A/4/OZ/2011/6-6
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení účtovnej
uzávierky k 31.12.2010.

K bodu 6:

Hlavný kontrolór Obce Limbach predniesol svoje stanovisko k záverečnému
účtu Obce Limbach za rok 2010, v ktorom odporúča OZ predložený záverečný
účet a tak i celoročné hospodárenie Obce za rok 2010 schváliť.
Poslanec Ing. Šťastný žiadal vysvetlenie k vyjadreniu hlavného kontrolóra
v stanovisku k čerpaniu sociálneho fondu. Hlavný kontrolór uviedol, že čerpanie
bolo v zmysle zákona, ale spôsob vyplatenia nebol v súlade s predpismi.
K dotazu sa vyjadrila starostka obce, ekonómka obce, ktoré uviedli, že použitie
fondu bolo konzultované na školeniach a s predsedkyňou odborovej organizácie
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Obce Limbach, ktorá uvedené konzultovala s Odborovým zväzom pracovníkov
školstva a vedy Slovenska.
Uznesenie: A/5/OZ/2011/6-6
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému
účtu za rok 2010.
K bodu 7:

Pri rozprave k schváleniu záverečného účtu mal pripomienku poslanec
M. Chvíla, že má výhrady k VZN č. 8/2010 o miestnych daniach , pretože pri
sadzbách dane zo stavieb nie je uvedené, že tieto sadzby sú za m2 a nie za celú
plochu stavby. Podľa jeho názoru sú dane zo stavieb vyberané Obcou
nezákonne. Starostka odpovedala, že vo VZN č. 8/2010 je nad týmito sadzbami
vyššie uvedené v § 4 bod 3 Daň zo stavieb, že základom dane zo stavieb je
výmera v m2 včetne aj každého započatého m2.Tým je jasné, že dane zo stavieb
sú vyberané zákonne a správne. VZN nemusí kopírovať presné znenie zákona ,
musí uvádzať percento zo základu a výšku sadzby dane, ktoré si Obec schváli.
Starostka dala hlasovať za schválenie záverečného účtu Obce Limbach za rok
2010 a za použitie prebytku v sume 57.787,-€ na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie: 7 prítomných poslancov - za
/7:0:2/
2 prítomní poslanci
- zdržali sa Miroslav Chvíla ,
Miriam Maceková
Uznesenie: B/4/OZ/2011/6-6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: 8 prítomných poslancov – za
/8:0:1/
1 prítomný poslanec - zdržal sa Miroslav Chvíla
Uznesenie: B/5/OZ/2011/6-6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 57.787,-€,
zisteného podľa ustanovenia §10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na:
- tvorbu rezervného fondu
57.787,-€

K bodu 8: a)Starostka prečítala doručené oznámenie p. Rybára Jozefa, ktorý sa vzdal
funkcie člena komisie pre kultúru , šport a spoluprácu s deťmi a mládežou.
Zároveň mu poďakovala za prácu v komisii.
Uznesenie: A/8/OZ/2011/6-6
OZ berie na vedomie oznámenie Jozefa Rybára o vzdaní sa funkcie člena
Komisie pre kultúru, šport a spoluprácu s deťmi a mládežou pri OZ
v Limbachu.
b) Starostka prečítala návrh kúpnych zmlúv č. 1/2011 a 2/2011 medzi
predávajúcim Gabrielom Tóthom a kupujúcim Obcou Limbach na pozemky
pod MK Machergut II. Starostka odporúča uvedené zmluvy uzatvoriť až po
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definitívnom majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov a kolaudácii
stavby.
Hlasovanie: 8 prítomných poslancov - za
1 prítomný poslanec – zdržal sa

/8:0:1/
Matej Farbula

Uznesenie: A/10/OZ/2011/6-6
OZ beria na vedomie návrh kúpnej zmluvy č. 1/2011 medzi predávajúcim
VEGA-REALITY, s.r.o. č.d. 481, Veľké Lovce a kupujúcim Obec
Limbach na odpredaj pozemkov parc.CKN č. 402/16 ostatné plochy vo
výmere 708 m2, parc.CKN č. 402/17 ostatné plochy vo výmere 1257 m2,
parc. CKN č.486/16 ostatné plochy vo výmere 705 m2, parc. CKN č.500/11
ostatné plochy vo výmere 1107 m2, parc.CKN č. 500/12 vinive vo výmere
203 m2, parc. CKN č. 500/17 ostatné plochy vo výmere 125 m2, parc.CKN
č. 500/18 ostatné plochy vo výmere 124 m2, parc. CKN č. 500/24 ostatné
plochy vo výmere 1959 m2, parc.CKN č. 500/26 ostatné plochy vo výmere
266 m2, parc. CKN č. 552/26 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 576
m2, parc. CKN č. 552/30 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 66 m2,
parc. CKN č. 552/32 ostatné plochy vo výmere 14 m2, parc. CKN č. 552/34
ostatné plochy vo výmere 24 m2, parc. CKN č. 552/35 ostatné plochy vo
výmere 44 m2, parc.CKN č. 552/52 ostatné plochy vo výmere 38 m2,
parc.CKN č. 552/53 ostatné plochy vo výmere 22 m2, parc. CKN č. 552/54
ostatné plochy vo výmere 54 m2, parc. CKN č. 552/55 ostatné plochy vo
výmere 114 m2, parc. CKN č. 552/56 ostatné plochy vo výmere 84 m2,
parc.CKN č. 552/57 ostatné plochy vo výmere 35 m2, parc. CKn č. 552/58
ostatné plochy vo výmere 19 m2, parc. CKN č. 552/59 ostatné plochy vo
výmere 138 m2, parc. CKN č. 552/60 ostatné plochy vo výmere 29 m2,
parc.CKN č. 706/6 ostatné plochy vo výmere 79 m2, parc.č. 706/7 ostatné
plochy vo výmere 36 m2, parc.CKN č. 706/8 ostatné plochy vo výmere 55
m2 pod MK v lokalite Machergut II. za celkovú cenu 1,-€ v súlade s § 9a ,
ods.8 písm. b zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
38/1991 Zb. o majetku obcí.
Uznesenie: A/11/OZ/2011-6-6
OZ berie na vedomie návrh kúpnej zmluvy č. 2/2011 medzi predávajúcim
VEGA-REALITY, s.r.o. č.d. 481, Veľké Lovce a kupujúcim Obec
Limbach
na odpredaj spoluvlastníckeho podielu 5065177/7124880
k pozemkom parc. CKN č. 486/13 ostatné plochy vo výmere 121 m2, parc.
CKN č. 552/17 ostatné plochy vo výmere 209 m2, parc. CKN č. 552/19
ostatné plochy vo výmere 414 m2, parc. CKN č. 552/25 ostatné plochy vo
výmere 605 m2 a parc. CKN č. 552/27 zastavané plochy a nádvoria 757
m2 pod MK Machergut II. za celkovú cenu 1,-€, v súlade s § 9a , ods.8
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písm. b zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 38/1991
Zb. o majetku obcí.
Uznesenie: F/1/OZ/2011/6-6
OZ odporúča starostke uzatvoriť zmluvu č. 1/2011 medzi predávajúcim:
Gabriel Tóth a kupujúcim: Obec Limbach a zmluvu č. 2/2011 medzi
predávajúcim: VEGA – REALITY, s.r.o. a kupujúcim : Obec Limbach
až po odkúpení všetkých spoluvlastníckych podielov a kolaudácii stavby.

c) Na OZ bola doručená žiadosť p. Ivana Weismana a p. Dušana Ježíka
a manž. na odkúpenie časti pozemku z parc.č. 1738 zastavané plochy
a nádvoria zapísanej na LV č. 1430 Obce Limbach. Starostka dala hlasovať.
Hlasovanie: 7 prítomných poslancov – za
2 prítomní poslanci – zdržali sa M. Maceková, M. Farbula
Uznesenie: B/7/OZ/2011/6-6
OZ schvaľuje odpredaj častí pozemku z parc.č. 1738 zastavané plochy a
nádvoria zapísanej na LV 1430 reg.“E“ Obce Limbach a to: odčlenený
pozemok parc.č. 42/3 o výmere 36 m2 podľa GP č. 8/2011 vyhotoveného
Ing. Jurajom Horváthom dňa 21.2.2011 p. Weismanovi Ivanovi,
Vajnorská 73, Bratislava za cenu 10,-€ za m2 v súlade s § 9a , ods.8 písm.
b. zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 38/1991 Zb.
o majetku obcí a odčlenený pozemok parc.č. 43/3 o výmere 34 m2 podľa
GP č. 8/2011 vyhotoveného Ing. Jurajom Horváthom dňa 21.2.2011 p.
Dušanovi Ježíkovi a manž. Marte Ježíkovej, rod. Čechovej, Záhumenná
21, Slovenský Grob za cenu 10,-€ za m2 v súlade s § 9a , ods.8 písm. b
zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 38/1991 Zb.
o majetku obcí .
d)

Na OZ bola doručená žiadosť p. Kristíny Pittnerovej o odkúpenie časti
pozemku z parc.č. 1163/1 zapísanej na LV č. 426 Obce Limbach o výmere
23 m2 . Starostka dala hlasovať.
Hlasovanie: 9 prítomných poslancov – za

/9:0:0/

Uznesenie: C/1/OZ/2011/6-6
OZ súhlasí so žiadosťou Kristíny Pittnerovej o odkúpenie časti pozemku
z parc. č. 1163/1 zapísanej na LV č. 426 Obce Limbach o výmere 23 m2
za podmienky vyhotovenia GP, za cenu
20,-€ za m2 v súlade s § 9a ,
ods.8 písm . b zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 38/1991 Zb. o majetku obcí.
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e)

Na OZ bola doručená žiadosť p. Ľubomíra Eliašika o odkúpenie časti
pozemku z parc.č. 1738/2 zapísanej na LV č. 1430 Obce Limbach vo výmere
41 m2. Starostka dala hlasovať.
Hlasovanie: 9 prítomných poslancov – za

/9:0:0/

Uznesenie: B/8/OZ/2011/6-6
OZ schvaľuje odpredaj novovytvoreného pozemku parc.č. 1738/60
o výmere 41 m2 v súlade s GP č. 61/2010 vyhotoveným Ing. Ondrejom
Dernerom dňa 28.2.2011 , ktorý bol odčlenený z pozemku parc.č. 1738/2
zastavané plochy a nádvoria zapísaného na LV č. 1430 registra „ E „
Obce Limbach p. Ľubomírovi Eliašikovi, Hlavná 170/279, Viničné za
cenu 10,-€ za m2 v súlade s § 9a , ods.8 písm. b zákona č. 258/2009 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 38/1991 Zb. o majetku obcí .
f) JUDr. Pavel Mičunek , právny zástupca p. Heleny Filipkovej doručil na OZ
dohodu o mimosúdnom urovnaní ohľadne pozemku parc.č. 386/15 záhrada
o výmere 187 m2. Starostka dala hlasovať.
Hlasovanie: 9 prítomných poslancov – za

/9:0:0/

Uznesenie: C/2/OZ/2011/6-6 ,
OZ súhlasí s uzatvorením dohody o mimosúdnom vyrovnaní s p.
Helenou Filipkovou, Cintorínska 108/22, Limbach , ohľadne
nehnuteľnosti v kú. Limbach parc.č. 386/15 záhrada o výmere 187 m2
odčlenenej na základe vyhotoveného GP č. 39/2009 Ing. Vladimírom
Kováčom dňa 18.12.2009 z pozemku parc.č. 386/1 zapísanej na LV Obce
Limbach, čím Obec Limbach uzná vlastníctvo k pozemku bez nároku na
peňažné plnenie z dôvodov, že sa jedná o duplicitné vlastníctvo a pani
Filipková preukázala svoje vlastníctvo nespochybniteľným spôsobom.
g)

Spoločnosť HSL, s.r.o. , Púchovská 8, Bratislava doručila žiadosť na
prerokovanie Zmluvy o budúcej zmluve na odpredaj pozemkov pod MK
v lokalite „Nad pivnicou Limbach“. Starostka odporúča uzatvorenie kúpnej
zmluvy až po vysporiadaní všetkých častí komunikácie. Starostka dala
hlasovať.
Hlasovanie: 9 prítomných poslancov – za
Uznesenie: C/3/OZ/2011/6-6
OZ súhlasí s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluvy medzi predávajúcim
HSL, s.r.o. , Púchovská 8, Bratislava a kupujúcim Obcou Limbach za
podmienky, že kúpna zmluva bude uzatvorená až po definitívnom
majetkovoprávnom vysporiadaní všetkých častí komunikácie.
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h) Futbalový oddiel TJ Karpaty Limbach doručil žiadosť o navýšenie dotácie
( transferu) od Obce . Prezident futbalového oddielu J.Rybár vysvetlil, že od
r. 2006 nebola dotácia zvyšovaná . Zriadilo sa družstvo prípravky, je záujem
o založenie ďaľšieho družstva B-seniori, od r. 2006 sa ceny zvyšovali. Ak
bude OZ súhlasiť so založením a prihlásením do súťaže družstva B- seniori,
je potrebné navýšiť dotáciu o 3.500,-€ ( platy rozhodcov a trénera, technické
a materiálne vybavenie družstva, prihláška do súťaže ) Starostka navrhla, aby
futbalový oddiel predložil na ďaľšie zastupiteľstvo plnenie rozpočtu za rok
2010 z čoho sa bude vychádzať pri úprave dotácie. Starostka dala hlasovať.
Hlasovanie: 9 prítomných poslancov – za
Uznesenie: B/9/OZ/2011/6-6
OZ schvaľuje zápis futbalových družstiev: A- seniori, B- seniori,
dorastenci, žiaci, prípravka do futbalovej ligy ročníka 2011/2012v čiastke
800,-€.
Hlasovanie : 9 prítomných poslancov – za
Uznesenie: F/3/OZ/2011-6-6
OZ odporúča starostke zabezpečiť z mimorozpočtových zdrojov finančné
prostriedky na založenie a prevádzku futbalového družstva TJ Karpaty
Limbach B-seniori vo výške 3.500,-€ do 14.6.2011.
Uznesenie: A/9/OZ/2011/6-6
OZ berie na vedomie návrh TJ Karpaty Limbach o navýšenie dotácie pre
futbalový oddiel.
Uznesenie: E/1/OZ/2011/6-6
OZ žiada prezidenta futbalového oddielu TJ Karpaty Limbach Jozefa
Rybára predložiť plnenie rozpočtu futbalového oddielu z r.2010, ktorý
bude podkladom pre úpravu rozpočtu.
i) Spoločnosť SlovakiaGame, s.r.o., Moyzesova 2A, Pezinok doručila žiadosť na
zmenu rozhodnutia o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie
hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Starostka uviedla, že
na ostatnom zasadaní OZ neodúhlasilo umiestnenie tohto prístroja
v pohostinstve „U Corgoňa“. Dala hlasovať.
Hlasovanie: 2 prítomní poslanci – za
M.Chvíla, M. Farbula
/2:3:4/
3 prítomní poslanci – proti
Bc. Čechovičová, PhDr.
Baďurová, A. Futasová
4 prítomní poslanci–zdržali sa
J. Janušík, M.Sadloň,
M.Maceková. Ing. Šťastný
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Uznesenie: D/1/OZ/2011/6-6
OZ nesúhlasí so žiadosťou SlovakiaGame, s.r.o., Moyzesova 2770/2A,
Pezinok o zmenu rozhodnutia
o udelení individuálnej licencie na
prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov
v prevádzke „ U Corgoňa“ Vinohradnícka 30, Limbach.
j) Poslankyňa PhDr. Oľga Baďurová doručila oznámenie o vzdaní sa
poslaneckého mandátu a funkcií z toho vyplývajúcich ku dňu 1.7.2011.
Starostka jej poďakovala za prácu poslankyne v tomto aj v minulom volebnom
období , za prácu vo funkcii zástupkyne starostu, za prácu v komisiách pri OZ,
v redakčnej rade Limbašských noviniek a zároveň oznámila, že nastupujúcim
náhradníkom za poslanca OZ je Ing. Alena Spišiaková.
Uznesenie: A/7/OZ/2011/6-6
OZ berie na vedomie oznámenie PhDr. Oľgy Baďurovej o vzdaní sa
mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva a zároveň všetkých členstiev
z tejto funkcie vyplývajúcich ku dňu 1.7.2011 v súlade so zákonom č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.
K bodu 9: a) Starostka vyzvala p. Gálika na odprezentovanie novej vypracovanej štúdie
k prístavbe ZŠ – telocvične. Celkom bolo vypracovaných 6 návrhov , z toho
komisia územného rozvoja a výstavby vybrala 1 návrh, ktorý odporúča
z hľadiska záujmov detí a obyvateľov a využitia najmä pre športy . Nie je v nej
riešená možnosť spoločenského využitia, tak ako to bolo v pôvodnom návrhu
prístavby. Zároveň je potrebné odstrániť existujúce futbalové kabíny a futbalisti
šatne v telocvični. Na to odpovedá p. Rybár Jozef, že futbalisti potrebujú
minimálne 4 kabíny + plus priestor pre rozhodcov tak ako to majú teraz ,
samostatne uzamknuteľné, pretože v týchto kabínach majú uložené všetky
tréningové pomôcky, dresy pre všetky družstvá, zároveň v kabínach perú a sušia
dresy, takže nie je možné, aby do nich vstupovali iní ľudia. Preto tento návrh
nerieši ich potreby, ktoré tento návrh telocvične má len 3 šatne aj pre futbalistov
aj pre verejnosť a školu. Starostka navrhuje, aby sa k prístavbe do 31.8.2011
vyjadrili všetky dotknuté organizácie, vrátane školy a futbalistov. Súhlasí s tým,
že futbalisti by mali mať samostatne uzamknuteľné priestory.
Uznesenie: A/14/OZ/2011/6-6
OZ berie na vedomie informáciu o novej vypracovanej štúdii na prístavbu
telocvične k ZŠ a jej prepracovanie v spolupráci s TJ Karpaty Limbach
a ďalšími organizáciami do 31.8.2011.
b) Starostka prečítala Dodatok k Smernici o verejnom obstarávaní schválenej dňa
24.11.2008, v ktorom sa upravujú zmeny zo zákona o verejnom obstarávaní.
Starostka dala hlasovať.
Hlasovanie: 9 prítomných poslancov – za
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/9:0:0/

Uznesenie: B/10/OZ/2011/6-6
OZ schvaľuje Dodatok č.1 k vnútornej smernici o verejnom obstarávaní
schválenej 9.12.2008.
c) Starostka informovala o po skytnutí dotácie vo výške 13.502,-€ z EKO fondu
na zateplenie a termostatizáciu Základnej školy v Limbachu. Celková výška
nákladov podľa vypracovaného projektu na zateplenie a termostatizáciu ZŠ je
cca 53.000,-€. Preto obec požiadala o poskytnutie dotácie Krajský školský
úrad, kde však riešia len havarijné stavy.
Uznesenie: A/16/OZ/2011/6-6
OZ berie na vedomie poskytnutie dotácie z prostriedkov EKO fondu na
zateplenie ZŠ a jej termostatizácie v čiastke 13.502,-€.
Uznesenie: A/17/2011/OZ/6-6
OZ berie na vedomie vypísanie verejnej súťaže na výber dodávateľa na
zateplenie ZŠ .
d) Starostka informovala o ukončení prác na projekte „ Revitalizácia centrálnej
časti obce Limbach“ a následne o príprave kolaudácie stavby.
Uznesenie: A/15/OZ/2011/6-6
OZ berie na vedomie ukončenie prác na revitalizácii a prípravu
kolaudácie.
e) Starostka oboznámila o pracovnom stretnutí na Meste Pezinok, kde sa riešilo
odbremenenie ulice 1. mája v Limbachu od prejazdu ťažkotonážnych
vozidiel. Navrhoval sa prejazd cez Fajgalskú cestu a Pezinok. Vyjadrenie
Mesta Pezinka sa ešte očakáva. Lesy SR dali prísľub na opravu MK 1. mája
v III. stvrťroku 2011. Poslanec M. Chvíla trvá na záväznom písomnom
prehlásení, že túto opravu Lesy uskutočnia. Starostka zároveň informovala o
zaslaní žiadosti obce na dopravný inšpektorát v Pezinku na riešenie prejazdu
ťažkotonážnych vozidiel cez Potočnú ul v Limbachu. Dopravný inšpektorát
navrhol uvedenú situáciu riešiť umiestnením spomaľovača ( retardéra) na tejto
ulici, čím by sa podstatne znížila rýchlosť vozidiel. Poslanci sa vyjadrili, že
toto zas môže obťažovať obyvateľov bývajúcich na Potočnej ulici. Tento
problém so spomaľovačom bol aj na ul. 1. mája. Navrhli umiestniť dopravné
značky na zníženie rýchlosti. Starostka dala hlasovať:
- za umiestnenie retardéra a za umiestnenie dopravnej značky s obmedzenou
rýchlosťou 30 km/ hod.
Hlasovanie:

9 prítomných poslancov – proti
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/0:9:0/

- za umiestnenie dopravnej značky s obmedzenou rýchlosťou

30km/hod. :

Hlasovanie :
4 prítomní poslanci – za

Bc.Čechovičová,Futasová,Maceková, Farbula

5 prítomní poslanci – zdržali sa PhDr. Baďurová, Ing. Šťastný. Chvíla,
Janušík, Sadloň
/4:0:5/
Uznesenie: D/2/OZ/2011/6-6
OZ nesúhlasí s dopravným riešením MK Potočná - s umiestnením
spomaľovača (retardéra)
na Potočnej ul. v súlade s vyjadrením
Dopravného inšpektorátu v Pezinku .
Uznesenie: A/12/OZ/2011/6-6
OZ berie na vedomie žiadosť obce na Dopravný inšpektorát
o odbremenenie premávky ťažkých vozidiel na ul. Potočná a 1.mája.
f) Starostka oboznámila so súhlasným vyjadrením Dopravného inšpektorátu
v Pezinku k navrhovaným opatreniam pri priechode pre chodcov pri MŠ.
Uznesenie: A/13/OZ/2011/6-6
OZ berie na vedomie vyjadrenie Dopravného inšpektorátu v Pezinku k
riešeniu návrhu opatrení na zvýšenie bezpečnosti priechodu pre chodcov
pred MŠ.

g) Starostka oboznámila poslancov s vypracovaním návrhu zmeny a doplnku
č. 1/2011 Ing. arch. Marekom Poliačikom.
Uznesenie: A/6/OZ/2011/6-6
Návrh Zmeny a doplnku územného plánu obce Limbach č. 1/2011
spracovaným Ing. arch. Marekom Poliačikom.
Uznesenie: F/2/OZ/2011/6-6
OZ odporúča starostke prerokovať Zmeny a doplnky územného plánu
obce Limbach č. 1/2011 s verejnosťou a dotknutými orgánmi a po
vyhotovení pripomienok a obdržaní kladného stanoviska Krajského
stavebného úradu v Bratislave podľa §25 stavebného zákona, predložiť
zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie na schválenie
obecnému zastupiteľstvu.
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h) Starostka
predložila záznam
inventarizačnej
komisie o vyradení
opotrebovaného, zastaralého, poškodeného a účtovne už odpísaného majetku
na vyradenie. Zároveň dala hlasovať o jeho vyradení.
Hlasovanie: 9 prítomných poslancov – za

/9:0:0/

Uznesenie: B/11/OZ/2011/6-6
OZ schvaľuje vyradenie zastaralého, opotrebovaného, poškodeného ,
zničeného a účtovne odpísaného majetku podľa predloženého zoznamu
vyradeného majetku inventarizačnou komisiou.
i) Starostka informovala o záujme obyvateľov rekreačných oblastí Suchý vrch
a Limbašská dolina o prihlásenie k trvalému pobytu. Z tohto dôvodu je
potrebné, aby OZ schválilo ulice Suchý vrch a Limbašská dolina. Starostka
dala hlasovať.
Hlasovanie: 9 prítomných poslancov – za

/9:0:0/

Uznesenie. B/12/OZ/2011-6-6
OZ schvaľuje názov ulice Suchý vrch a ulice Limbašská dolina
v rekreačných oblastiach Suchý vrch a Limbašská dolina v k.ú. Limbach.
j) Starostka informovala o organizovaných podujatiach v čase limbašských hodov.
Pozvanie na hody prijali zástupcovia obce Bošáca a ich futbalový oddiel. Popri
priateľskom futbalovom zápase bude účinkovať ľudová hudba Šarfianka.
Uznesenie: A/18/OZ/2011/6-6
OZ berie na vedomie organizované podujatia z príležitosti limbašských
hodov.
k) PhDr. Oľga Baďurová – predniesla návrh platu starostu obce v zmysle zákona
č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. Následne prebehlo hlasovanie.
Hlasovanie: 7 prítomných poslancov – za

/7:0:2/

2 prítomní poslanci – zdržali sa M. Chvíla, M. Maceková
Uznesenie: B/13/OZ/2011/6-6
OZ schvaľuje v zmysle zákona č.253//1994 v znení neskorších predpisov
s účinnosťou od 1. júna 2011 plat starostke obce :
- podľa §3,odsek 1 a §4,odsek 1 zákona je plat určený násobkom priemernej
mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2010 t.j. 769 EUR x
koeficient podľa počtu obyvateľov obce 1,98 = 1.523 EUR/ mesačne,
- v súlade sd §4 odsek 2 OZ schvaľuje zvýšenie platu o 60%.
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- plat starostky obce odsúhlasený OZ je stanovený v čiastke 2.436,80 EUR
celkom.

K bodu 10: a) Poslankyňa Bc.Čechovičová informovala, že je zanesený kanál pri Potočnej ul.
starostka odpovedá, že bude vyčistený pracovníkmi v rámci aktivačných prác,
ktorí momentálne čistia všetky potoky v Limbachu. Zároveň upozornila na
potrebu vyčistiť pamätník nemeckých vojakov na cintoríne. Starostka odpovedá,
že bude vyčistený pracovníkmi OÚ.
b) Poslankyňa M.Maceková upozornila na opätovné nánosy po búrkach na
Cintorínskej ul. Starostka odpovedá, že komunikácia bude vyčistená. Zároveň sa
informovala ohľadne upratovania v obecnej reštaurácii, žiadala uzamknutie
dámskych WC. Starostka odpovedala, že upratovanie je zabezpečené zo strany
OÚ, dámske WC budú uzamknuté a kľúč bude k dispozícii správkyni
p. Macekovej.
c) Poslanec Ing. Šťastný
Machergute I.

poďakoval za opravu

prepadnutého kanála na

d) Poslankyňa A.Futasová upozornila na neprimerané správanie väčších detí na
detskom ihrisku pri ZŠ.
e) Z radu občanov – Ing. Bystričan sa pýtal, za akú dobu sa môžu občania
prihlasovať na trvalý pobyt na práve schválené ulice Suchý vrch a Limbašská
dolina. Starostka odpovedá, že približne do dvoch týždňov. Zároveň vyjadril
svoj záujem o prácu komisii územného rozvoja a výstavby.
K bodu 11: Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť a popriala všetkým príjemné
prežitie letných dovoleniek .
PaedDr. Anna Hrustičová
Starostka obce
V Limbachu, 6.6.2011
Zapísala : Katarína Rybárová

Overovatelia:

Anna Futasová

Miriam Maceková
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