ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ konaného dňa 15. decembra 2008 o 16,30 hod. v zasadačke OcÚ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : viď . prezenčná listina, p. starostka, 9 poslancov, hl. kontrolór, hostia
Program :
1. Otvorenie , zvolenie overovateľov zápisnice a návrh.komisie
2. Kontrola uznesenia z OZ a OR
3. Návrh Rozpočtu na rok 2009 a stanovisko kontrolóra obce
4. Návrh Programového rozpočtu na rok 2009 – 2011 a stanovisko kontrolóra
5. Návrh VZNO č. 4/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
kom.
odpady …
6. Prerokovanie žiadostí
7. Rôzne
8. Interpelácie poslancov
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
K bodu 1 :
Zasadnutie OZ otvorila starostka obce, navrhla overovateľov zápisnice v zložení - J. Janušík , M. Fraňo a návrhovú komisiu v zložení – PhDr.O. Baďurová,
P. Vavrinský , M. Sadloň .
Hlasovanie za - jednohlasne .
K bodu 2 :
Starostka predniesla plnenie Uznesenia č. 9/OZ/2008 úlohy sa priebežne plnia
niektoré pretrvávajú .
K bodu 3 :
Starostka predstavila ekonómku obce p. Katarínu Vavrinčíkovú , ktorá nastúpila
od 1.12.2008 po p. Maťusovej . Rozpočet je vyrovnaný, v prípade zmien alebo
prísunu dotácií sa bude v priebehu roka upravovať v súlade s rozpočtovými
pravidlami.
Pripomienky k rozpočtu :
1. M. Sadloň – treba navýšiť rozpočet pre športovcov na 90000,-Sk /2987,-Eur/
nakoľko kolkársky oddiel musí hradiť veľkú časť za prenájom kolkárne
v Bratislave . Kolkári reprezentujú obec v súťažiach veľmi úspešne.
2. P. Vavrinský – jeho názor je, že športovci majú dosť vysoký transfér , rovnako
vysoko je nastavený rozpočet pre obecnú knižnicu .
3. R. Bukatovičová – navýšiť kultúru
Poslanci sa zhodli na návrhu navýšiť kultúru a šport .
Hlasovanie za rozpočet - jednohlasne za .
V druhej časti tohoto bodu predniesol stanovisko k rozpočtu hl.kontrolór obce,
V podstate nemá námietky k postavenému rozpočtu, súhlasí s pripomienkami.
K bodu 4:
Programový rozpočet 2009 – 2011 , hlasovanie za – jednohlasne .
K bodu 5:
VZNO č.4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavbné odpady na území obce Limbach – jednohlasne schválené .
2.Starostka na základe upozornenia Úradu pre reguláciu cien navrhla upraviť výšku
stočného pre rok 2009 na sumu 10,-Sk za 1m3 / 0,33 Euro / FO
16,-Sk za 1 m3 / 0,53 Euro/ PO

K bodu 6:
1.Žiadosť s petíciou občanov o doplnenie programu TV LUX do kábelového
rozvodu predniesla starostka. P. Ing. Kutaj sa vyjadril, že KTR v obci potrebuje
obnovu, je len na poslancoch v akej miere rozhodnú o investícii. Navrhol aj
možnosť
postupnej rekonštrukcie , výmenu modulov pre program ČT l, ČT 2, Prima , JOJ
a zároveň splnenie požiadavky výmeny programu JETIX za program pre deti
JIM JAM .
2. Žiadosť o kúpu časti pozemku p.č. 1178/200 o výmere 107 m2 a
p.č.1178/197
o výmere 126 m2 OZ už na svojom zasadnutí už schválilo , teraz sa vrátilo k
žiadosti po predložení GP p. Mgr. Žigom . S upresnením žiadosti OZ súhlasí.
Predaj /viď.predchádzajúce Uznesenie /– hlasovanie jednohlasné .
3. Žiadosť o zámenu pozemkov p. Dušana Ježíka p.č. 43/3 o výmere 32 m2 za
parcelu
č. 1738/5 o výmere 42 m2 prerokovalo OZ s nasledovným výsledkom :
hlasovanie za 7
proti
1
zdržal/a sa hlasovania 1
4. Ponuku na spoluprácu v oblasti propagácie a cestovného ruchu p. Mgr .Soni
Malatschek Ďurecovej a žiadosť o schválenie transféru na túto činnosť zobralo
OZ na vedomie.
5. M. Sadloň – organizuje počas vianočných prázdnin pre žiakov stolnotenisový
turnaj, ceny pre víťazov zabezpečí obec.
6.Žiadosť Mlynské pole, ktorá bola niekoľko rokov podávaná o prehodnotenie a
preklasifikovanie pozemkov pod Šandorom pre IBV odporúča OZ starostke
rokovať so žiadateľmi , zvážiť možnosť riešenia zmenami a doplnkami ÚPN .
7. Žiadosť združenia epileptikov o fin. výpomoc zobralo OZ na vedomie.
8. Žiadosť p. Ing. Kosíka o odkúpenie pozemku pre parkovanie aut, zobralo OZ
na vedomie .
9.Starostka prečítala list Ministerstva vnútra o zapojenie sa obce k návrhu o
konkurz voči dlžníkovi Sanatórium Karpatia , OZ zobralo žiadosť na vedomie.
K bodu 7: 1.Starostka informovala , že Ing. Tokoš Tomáš bez nároku na odmenu uzatvoril
s obcou zmluvu , vo veci poradenstva a vedenia www. stránky obce .
2. Starostka oboznámila prítomných s listom Obvodného úradu Bratislava,
Staromestká 6, o vysporiadaní p. č. 1609 a prerozdelení pozemkov po
vypracovaní
GP.
3.Starostka predstavila p. Bakoša, zhotoviteľa projektov pre zberný dvor, ktorý
stručne vysvetlil podmienky pre vypracovanie projektov zberného dvora , t.j.
parcela musí byť vo vlastníctve obce , musí byť oplotená , vybudované spevnené
plochy , prístrešky a pod.
4. Návrh so zdôvodnením na odmenu starostke za polročné obdobie vo výške 30%
hrubých miezd predniesla p. Futasová. M. Sadloň – ak mal bývalý starosta 40% ,
navrhuje výšku rovnako 40% . Poslanci s návrhom súhlasili .
Hlasovanie za – jednohlasne .

PaedDr.Anna Hrustičová
Starostka obce
V Limbachu, 15.12.2008
Zapísala:Václavová E.
Overovatelia : M.Fraňo, J.Janušík

