ZÁPISNICA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. novembra 2008 o 17,00.hod.
v zasadačke OcÚ Limbach .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : starostka obce, 8 poslancov , zapisovateľka ,občania obce , hostia – viď .
prezenčnú listinu
Ospravedlnení : P. Vavrinský, Ing. J. Valovič
Program : 1. Otvorenie , zvolenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
2. Kontrola plnenia uznesenia z OZ a OR
3. Návrh zmien a doplnkov ÚPN SÚ Limbach
4. Prehľad plnenia rozpočtu za III. štvrťrok 2008
5. Stanovisko hl. kontrolóra obce k čerpaniu rozpočtu za III. štvrťrok
2008
6. Smernica o verejnom obstarávaní
7. Prerokovanie žiadostí
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
K bodu 1 : Zasadnutie otvorila starostka obce, privítala prítomných a oboznámila
s programom . Navrhla overovateľov zápisnice R. Bukatovičovú a
JUDr. E. Vrbikovú
Hlasovanie - jednohlasne a návrhovú komisiu v zložení A. Futasová,
M.Fraňo , Ing.B.Šťastný .
Hlasovanie – jednohlasne .
K bodu 2 : OZ zobralo na vedomie kontrolu uznesení č. 7/OZ/2008 a č. 8/OZ/2008
K bodu 3: Starostka oboznámila prítomých s navrhovanými zmenami a doplnkami
územného plánu podľa jednotlivých lokalít, na základe predložených
žiadostí
o zaradenie pozemkov do výstavby , názorne na vypracovanej štúdii ÚPN
Konkrétne sa jednalo o lakality :Machergut II. , Nad pivnicou, susediace
pozemky Machergut I., Pod Suchým vrchom , Pajkaty, Horné záhumenice,
Priemyselná zóna , Farárske , Mlynské pole, Športová-humná.
Zmenami územného plánu sa zaoberali na svojich zasadnutiach komisie OZ :
vinohradnícka komisia v zložení - P.Vavrinský, M. Sadloň , J. Janušík za
účasti
predsedu LVD Limbach M. Gavalca , ktorí sa vyjadrili k navrhovanému
územiu bez podstatných námietok .
Stavebná komisia v zložení - PhDr. Baďurová, M. Fraňo , Ing.Karabínoš,
Ing. Spišiaková. za účasti Ing. arch. Gašparoviča , ktorí sa vyjadrili
k navrhovanému územiu bez podstatných námietok .
Nasledovala krátka diskusia , po ktorej sa rozhodlo hlasovať za jednotlivé
lokality nasledovne :
a/ aktuálizácia ÚPN Športová-Humná, Nad pivnicou, Farárske s prepojením
na štátnu cestu
Hlasovanie za : jednohlasne

Doplnenie Mach I. o vinohradnícke usadlosti
Hlasovanie za :
6 poslancov
proti :
1 poslanec
zdržal sa hlasovania: 1 poslanec

-2b/ koncepčné spracovanie pre budúci ÚPN zoradené podľa priorít
Priemyselná zóna –Za sýpkou , Rekreačná oblasť pod Suchým vrchom, Sahara
Hlasovanie za : 7 poslancov
proti : 1 poslanec
Nakoľko sa dostavila p. Šuleková , starostka navrhla posunúť bod 6 do rokovania
pred bod 3 , 4 a 5 .
Hlasovanie za : jednohlasne .
K bodu 6 : Starostka predstavila prítomným p. Šulekovú , poslanci boli oboznámení
so Smernicou o verejnom obstarávaní . P. Šuleková vysvetlila postup
pri verejnom obstarávaní, podmienky a možnosti obcí , ktoré realizujú
zákazky samostatne bez verejného obstarávania s nízkou hodnotou ,
s verejným obstarávaním veľké súťaže .
S nízkou hodnotou do l mil. môže určený pracovník obce vyhodnotiť
zákazku sama, do 2 mil. môže zákazku vyhodnotiť komisia .
Pri väčších zákazkách je dôležité verejné obstarávanie , ktoré má svoje
predpisy a opodstatnenie. Po prednesení ako prebieha verejné
obstarávanie ,
starostka poďakovala p. Šulekovej a rokovanie pokračovalo schvaľovaním
Smernice verejného obstarávania .
Hlasovanie za - jednohlasne.
K bodu 4:

Ing. Šťastný – nemá výhrady, príjmy sa plnia opltimálne, výdavky nie sú
prekročené .
K plneniu rozpočtu za III. Q 2008 zastupiteľstvo nemá výhrady .
K bodu 5 :
Odpadá , nakoľko hl. kontrolór je neprítomný .
K bodu : 7 :
1/K vybudovaniu zberného dvora je potrebné odkúpiť p.č. 1609
Hlasovanie za : jednohlasne .
2/ Oprava MK Potočná – starostka vyzvala jednotlivé dotknuté organizácie
o združenie finančných prostriedkov, Ministerstvo vnútra plánuje predávať
objekty , teda sa k združeniu neprikláňa, Lesy SR Smolenice sa vyjadrili
pozitívne .
3/ V súvislosti s MK Potočná ul. prečítala starostka žiadosť p.Mackovičovej
a p. Bičiana o zámenu pozemku pod MK Potočná 100m2 za pozemok
Horné – záhumenice 50m2
Hlasovanie za : jednohlasne
4/ Obec Limbach dostala ponuku zúčastniť sa a reprezentovať obec
na výstave SLOVAKIATOUR 2009 , podmienkou je uhradiť poplatok
vo výške 15000,- Sk .
Hlasovanie za : jednohlasne

5/ VEGA Gabriel Tóth po vybudovaní MK Machergut II. na základe
zmluvy
o budúcej zmluve ju odovzdá obci VEGA Gabriel Tóth –
-OZ zobralo na vedomie .
6/Starostka oboznámila s listom JUDr. Pohoveja o stave súdnych sporov,
ktoré ešte neboli ukončené a oznámenie, že urgoval spor o
majetkoprávnom
vysporiadaní pozemkov – Min. vnútra SR /CO sklady/
-
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7/ Oslavy príchodu Nového roku 2009 a Eura budú prebiehať ako po iné
roky , prípitok na OcÚ o 0,30 hod.
Poslanci jednohlasne súhlasili .
8/Starostka prečítala ďakovný list Obce Topoľníky, ktorej naša obec
poskytla fin. pomoc po víchrici a povodni .
9/Pohostinstvo Gabriela Semjanová ,Peter Semjan - požiadali o zníženie
nájomného z dôvodu slabej tržby a vysokých nákladov .Poslanci navrhli
znížiť nájomné na 10 tis. mesačne na obdobie od 1.12.2008 do
30.4.2009
Hlasovanie za : 5
proti 1
zdržali sa 2
10/ Riešil sa návrh na zlúčenie kultúrnej a vinohradníckej komisie,
nakoľko vinohradnícka komisia je nefunkčná podľa M. Sadloňa .
Poslanci sa dohodli riešiť zlúčenie na budúcom OZ za prítomnosti
predsedu
vinohradníckej komisie P. Vavrinského .
11/ Návrh na zvolenie novej ekonomickej komisie v zložení : A.Futasovápredseda, členovia – JUDr. Vrbiková E. , Ing. D. Hrnčiar,
K.Vavrinčíková
Hlasovanie za : jednohlasne
12/ Z dôvodu hromadenia sa problémov súvisiacich zo životným
prostredím,
navrhla starostka schváliť komisiu pre životné prostredie .
Zastupiteľstvo rozhodlo tento bod odložiť .
13/Žiadosť Ing. Kosíka o odkúpenie časti pozemku pred rodinným
domom
od parkoviska
Hlasovanie za : 4
proti : 4
14/Žiadosť o odkúpenie p.č. 703/5 p.P. Šafárovi a manž. o výmere 20 m2
za cenu 1000,- Sk /m2
Hlasovanie za : 5
proti : 3
15/Žiadosť p. Mihalovičovej a Strečanskej o poskytnutie priestorov OcÚ
pre stretnutia kresťanskej mládeže poslanci odsúhlasili jednohlasne .
16/ Pre doriešenie infraštruktúry v lokalite „Nad pivnicou „ je potrebné
a/uzatvorenie nájomnej zmluvy s prenajímateľom Štefanom Rusnákom

Fi EKOS
b/ uzatvorenie zmluvy o podnájme medzi obcou a podnájomcom
HSL s.r.o. stavebníkom MK a IS „Nad pivnicou“
d/ darovacej zmluvy
Hlasovanie za : 7
Zdržal sa : 1
K bodu 8: 1/Príprava vianočného pohára – komisia bude zasadať a pripraví
stretnutie,
ktoré sa uskutoční dňa 19.12.2008 na námestí pri vianočnom stromčeku.
Komisia zváži zlúčiť toto stretnutie s Mikulášom pre deti so začiatkom
o 15,00 hod – do 17,00 hod. pre deti, pre dospelých od 17,00 hod. – do 19,00

-
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2/ Starostka poďakovala všetkým účastníkom akcie požehnania vín a
poďakovania za úrody , zvlášť za prácu a organizáciu týchto akcií.
3/P.Futasová navrhla do redakčnej rady LN p. Bc.Čechovičovú a odvolať
p. Mgr. Chalabalovú, nakoľko nie je z Limbachu a redakčná rada sa
schádza

vo večerných hodinách .
Hlasovanie za odvolanie p.Mgr.Chalabalovej : 4 za
2 sa zdržali
2 proti
Hlasovanie za p. Mgr. Čechovičovú
6 za
2 proti
Uzávierka LN bude 5.12.2008

4/ Budúce zasadnutie OZ bude dňa 15.12.2008
K bodu 10: Uznesenie schválené jednohlasne .
K bodu : Starostka poďakovala za účasť všetkým poslancom aj občanom a hosťom,
ktorí vydržali až do konca zasadania .
PaedDr.Anna Hrustičová
Starostka obce

V Limbachu, dňa 24.11.2008
Zapísala: Václavová
Overovatelia : Bukatovičová Renata
JUDr. Vrbiková Erika

