Zápisnica

z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Limbach konaného dňa
27.10.2021 o 17.00 hod. prostredníctvom videokonferencie v zmysle § 30f ods. 2 Zákona
o obecnom zriadení
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: Bc. Adriana Čechovičová, Mgr.ArtD. Ľubomír Čechovič, Róbert Hlavatovič, Mgr.
Mária Krajčovičová, Bc. Zuzana Lobíková, Miriam Maceková, Bc. Matej Farbula, Daniel
Šteberla, JUDr. Jana Plšková, Ján Polák, Andrej Martvoň (za vinárov), Ján Janušík (za
poľovníkov), Milan Grell (za mesto Pezinok) a prihlásená verejnosť
Neprítomný – ospravedlnený: Juraj Czinege
Navrhovaný program:
1. Otvorenie
a. Schválenie programu rokovania
b. Voľba návrhovej komisie
c. Určenie overovateľov zápisnice
d. Určenie zapisovateľa zápisnice
2. Problematika pol'ovnej zveri v katastri obce Limbach.
3. Záver
Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19, v súlade s uznesením
vlády SR č. 260, ako aj s dôrazom na karanténne opatrenia a opodstatnenú obavu z nákazy,
využila obec možnosť danú § 30f ods. 2 Zákona o obecnom zriadení, a uskutočnila rokovanie
Obecného zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie. Z takéhoto rokovania bude
vyhotovený obrazovo-zvukový záznam, ktorý bude do 48 hodín zverejnený na webovom sídle
obce Limbach, a do piatich dní po ukončení rokovania obec zverejní zápisnicu z tohto
zasadnutia na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
Zasadnutie sa začalo o 17.10 hod., zasadnutie viedla starostka obce Bc. Čechovičová, ktorá
skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Po výzve starostky obce zúčastnení poslanci OZ postupne jednotlivo slovne prezentovali
svoju prítomnosť.
K bodu 1. Otvorenie
Starostka vyzvala prítomných, aby hlasovali o navrhovanom programe rokovania.
Hlasovanie:
8 z prítomných poslancov - za
/8-0-0/
0 z prítomných poslancov - proti
0 z prítomných poslancov - zdržal sa
Uznesenie B/1/OZ/2021/27-10
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OZ v súlade s pozvánkou.
Hlasovanie:

8 z prítomných poslancov - za
/8-0-0/
0 z prítomných poslancov - proti
0 z prítomných poslancov - zdržal sa
Uznesenie C/1/OZ/2021/27-10
Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Jana Plšková, Bc. Zuzana
Lobíková.
Hlasovanie:
8 z prítomných poslancov - za
/8-0-0/
0 z prítomných poslancov - proti
0 z prítomných poslancov - zdržal sa
Uznesenie C/2/OZ/2021/27-10
Obecné zastupiteľstvo volí overovateľov zápisnice: Mgr. Mária Krajčovičová, Bc. Matej
Farbula.

Uznesenie D/1/OZ/2021/27-10
Obecné zastupiteľstvo určuje zapisovateľa zápisnice z 3. mimoriadneho zasadania OZ
JUDr. Janu Plškovú.
K bodu 2. Problematika pol'ovnej zveri v katastri obce Limbach.
Starostka obce otvorila diskusiu k problému neželaného pohybu lesnej zveri v okolí obce aj
priamo v nej. K diskusii sa pripojil pán Ján Janušík z Poľovníckeho združenia Podkarpatské
pole, ktorý bol v minulosti určený OZ pre komunikáciu obce s poľovníckym združením. Pán
Hacker ako predseda združenia sa ospravedlnil. Pán Janušík uviedol, že napriek zvýšeniu
výnimiek na odstrel aj na dančiu zver je zver jasne premnožená. Na vinohradoch pácha veľké
škody. On sám ako vinár konštatuje, že mu premnožená zver zožrala 30 - 40% úrody vo
vinohradoch. Veľké ročné prírastky zveri sú celoslovenským problémom. Členovia
poľovníckeho združenia sa snažia zver redukovať, no nemôžu napríklad strieľať 200 m od
domov.
Starostka udelila slovo pánovi Andrejovi Martvoňovi zo Združenia vinárov a vinohradníkov,
ktorý vypracoval dokument o tom, čo všetko zver ničí a kade sa najviac pohybuje.
Pán Martvoň povedal, že úbytok úrody hrozna vo vinohradoch je jednoznačný, podľa neho
ide aj o 50% hrozna. Situácia je neúnosná, zver stratila plachosť, behá po dedine a problém
narastá. Mnohí vinohradníci sú znechutení, lebo po celoročnej práci vo vinohrade nemajú
vďaka zveri čo zberať. Podľa neho je oplotenie málo, jednoznačným riešením je redukovať
stav zveri.
Pán Janušík súhlasil, napríklad diviak plot nadvihne. Les bol kedysi celý oplotený po svojej
hranici, dalo sa do neho dostať len cez vstupné brány. Dnes zver nemá žiadne zábrany
a migruje. Ideálne by bolo znova zábrany postaviť, vidí však problém v tom, že mnohé
pozemky sú dnes v súkromnom vlastníctve.
Starostka obce vidí riešenie v tom, aby sa prestalo zakrmovať vo vinohradoch, aby vlastníci
vyčistili pustáky, a aby sa znova sa obnovili veľké ploty medzi lesom a vinohradom.
Kontrolór obce uviedol, že v Svätom Juri tiež hľadali riešenie. Vidia ho v stavaní
niekoľkoúrovňových oplotkov a v posunutí tzv. vnadísk pre zver čo najhlbšie do lesa. Lesná
stráž kontroluje revír a na okrajoch mesta dokrmovanie (napr. kuchynským odpadom).
Poslanec Hlavatovič vidí hlavný problém v nevyčistených pustákoch, kde má zver celoročne
čo žrať a má tam ležoviská. Kedysi ploty asi stavalo družstvo nie lesníci. Celkovo je
legislatíva v tomto smere u nás pozadu oproti okolitým krajinám a poľovníci by mali mať
väčšie právomoci pri riešení týchto problémov. Ľudí nechráni nikto, majú výdavky na
budovanie oplotení, musia znášať škody spôsobené zverou na ich majetku a na ovocných
stromoch.
Starostka uviedla, že poľovníci majú prehľad o ulovenej zveri cez aplikáciu. Poľovníci
namietajú, že musia vidieť zviera, no napríklad v noci im často sťažujú lovenie napríklad
ľudia venčiaci psov alebo aj bežci behajúci s baterkou.
Poslanec Hlavatovič uviedol, že kedysi existovali výkupne mäsa z ulovenej zveri, dnes už je
to zrušené. Starostka sa informovala, či poľovníci neriešili nejaký projekt na výkup mäsa.
Pán Janušík povedal, že výkup je v Svätom Juri. Zaujímavé by mohlo byť, keby bol nejaký
zoznam ľudí, ktorí by mali záujem o divinu a ktorým by bolo možné takéto mäso odpredať.
Kontrolór obce povedal, že hlavný chladiarenský box je v Juri. Tu musí byť mäso z ulovenej
zveri uskladnené až do doručenia výsledkov veterinárnej kontroly. Obce a mestá kedysi cez
ZMOMR žiadali ministerstvo, aby vypracovalo normu pre povolenie odpredaja mäsa
napríklad obchodným reťazcom.
Poslankyňa Krajčovičová si myslí, že v prvom rade by sa malo urobiť oplotenie a snažiť sa
zver dostať naspäť do lesa. Na Machergute treba prestať zakrmovať.
Poslankyňa Plšková uviedla, že nejde len o zver, ktorá prišla z lesa, mnohé zvieratá sa už
narodili priamo tu a iné prostredie nepoznajú.

Andrej Martvoň sa informoval, či nie je možné povoliť napríklad nejaký mimoriadny odstrel,
prípadne povolať nárazovo aj iných poľovníkov.
Ján Janušík uviedol, že v Limbachu je problematické nájsť miesto, kde by sa dala zver loviť.
Buď je to v blízkosti obydlí alebo vo vinohradoch, kde je problematické skontrolovať, či sa
tam v čase odstrelu náhodou nezdržujú nejakí ľudia. Preto vidí problém aj v organizovaní
spoločnej poľovačky, lebo zver nie je kam tzv. vytlačiť.
Poslankyňa Plšková navrhuje nájsť spôsob ako vyzvať a donútiť vlastníkov dlhodobo
neudržiavaných pozemkov na ich úpravu. Pán kontrolór uviedol, že v Juri tak urobili formou
verejnej vyhlášky a s riešením tých, čo neuposlúchli, sa obrátili na Pozemkový odbor
Okresného úradu, ktorý má väčšie právomoci ako obec.
Andrej Martvoň poznamenal, že z dôvodu premnoženosti zveri nie je možné ani vysádzať
a obnovovať nové vinohrady, pretože obhryz zvere zničí mladé výhonky a tie následne
uschnú.
Poslanec Hlavatovič navrhol, že nakoľko sú najväčšie neobrobené pustáky v rukách
súkromných osôb, ktoré ich nechcú upraviť, nech si ich teda oplotia, aby zveri neposkytovali
útočisko.
Do diskusie sa zapojili manželia Mrázoví, ktorí uviedli, že v ich lokalite je problém so zverou
neznesiteľný, a je najvyšší čas začať ho riešiť. Mali niekoľkokrát zničené oplotenie a navyše
je stretnutie so zverou aj nebezpečné pre ľudí.
Poslanec Farbula súhlasí s riešením oplotenia a s posunom krmovísk hlbšie do lesa. Navrhuje
tiež preveriť možnosti povolenia a zabezpečenia mimoriadneho odstrelu. Tiež navrhuje
preveriť možnosti a podmienky, ako by obec mohla ponúknuť pomoc vlastníkom
neupravených pozemkov.
Poslankyňa Plšková zhrnula závery diskusie a navrhla znenie uznesení, o ktorých dala
následne starostka obce hlasovať.
Hlasovanie:

8 z prítomných poslancov - za
/8-0-0/
0 z prítomných poslancov - proti
0 z prítomných poslancov - zdržal sa
Uznesenie E/1/OZ/2021/27-10
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce a JUDr. Janu Plškovú na ďalšie
rokovania s Mestom Pezinok a Mestom Svätý Jur ohľadom obnovenia zábran proti
lesnej zveri na úrovni lesa.
Hlasovanie:

7 z prítomných poslancov - za
/7-0-0/
0 z prítomných poslancov - proti
0 z prítomných poslancov - zdržal sa (Poslankyňa Macekobá
nehlasovala z dôvodu technických problémov)
Uznesenie E/2/OZ/2021/27-10
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce a JUDr. Janu Plškovú na rokovania
s Poľovníckym združením Podkarpatské Pole a s vlastníkmi vinohradov ohľadom
spoluúčasti na financovaní obnovy oplotenia proti lesnej zveri a nájdenia zákonných
možností na likvidáciu neželanej zveri.
Hlasovanie:

8 z prítomných poslancov - za
/8-0-0/
0 z prítomných poslancov - proti
0 z prítomných poslancov - zdržal sa
Uznesenie E/3/OZ/2021/27-10
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce informovať Ministerstvo životného
prostredia SR a Okresný úrad Pezinok, odbor pozemkový, o pretrvávajúcom probléme

nežiadúceho výskytu lesnej zveri v intraviláne obce a zároveň požiadať o pomoc pri
riešení vzniknutej situácie.

K bodu 5: Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo
ukončené o 18.17 hod.

Bc. Adriana Čechovičová
starostka obce
V Limbachu dňa 28.10.2021
Zapísala: JUDr. Jana Plšková

Overovatelia:
Mgr. Mária Krajčovičová
Bc. Matej Farbula

