ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.4.2009 o 16,30 hod.
v zasadačke OcÚ Limbach .
------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : starostka obce , poslanci , hl. kontrolór obce, zapisovateľka ,
občania Cintorínskej ul. , hostia , viď. prezenčnú listinu .
Program :
1. Otvorenie , zvolenie overovateľov zápisnice a návrh. Komisie
2. Kontrola uznesenia OR a OZ
3. Návrh zásad ochrany majetku
4. Návrh zásad hospodárenia s majetkom
5. Návrh zásad účtov. obehov
6. Návrh zásad nakladania s fin. prostriedkami
7. Prerokovanie žiadostí
8. Rôzne
9. Interpelácia poslancov
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
K bodu 1 : starostka navrhla overovateľov zápisnice p. R.Bukatovičovú, p. O.Baďurovú,
návrhovú komisiu - JUDr. E. Vrbikovú, A. Futasovú, P. Vavrinského
Hlasovanie : jednohlasne za .
K bodu 2 : starostka informovala o uzneseniach zo zasadania OR dňa 6.4.2009 a dňa
27.4.2009 s tým , že k jednotlivým bodom podá vysvetlenie v bode rôzne .
Informovala o plnení uznesenia č. 1/OZ/2009 :
- predaj pozemku Ing.Ľ. Kosíkovi po doložení GP
- zberný dvor , rokovanie o odkúpenie pozemku od SPF a zámena s LVD pokračuje
- poďakovanie výboru SZPFB za príspevok od obce, pamätná tabuľa SNP umiestnená
na budove OcÚ
- príprava geometrického plánu Športová Humná , miestna komunikácia- úloha trvá
- príprava projektovej dokumentácie telocvične - úloha trvá
- zámena pozemkov obce s rímskokatolíckou cirkvou ,jednanie pokračuje , bližšie v rôznom
- prerokovanie sťažností občanov Rakovej ulice na miestnu komunikáciu
- príprava opravy miestnej komunikácie Potočná
- čierne skládky a ich odstránenie - z 18 skládok je 12 odstránených,
- z obce bolo odvezených 13 kusov veľkokapacitných kontajnerov nadrozmerného
odpadu, 14 kusov z bioskládky
- čistenie ciest v obci - štátne cesty boli zametané vozidlom správy ciest
pred Veľkonočnými sviatkami, miestne komunikácie čistili pracovníci obce,
treba vyzvať občanov , aby si zametali príp. kosili pred svojimi rodinnými
domami .
K bodu 3 : OZ schválilo Návrh zásad ochrany majetku bez pripomienok.

-2K bodu 4: Pripomienkovala p. A. Futasová nasledovne:
- 2 hl. par. 4 ods.2 doplniť hnuteľný majetok sumou
- 3 hl. par. 6 ods. 2 doplniť najmä ak je to pre obec výhodné
- par. 7 bod 1 – štatut. zástupca obce uzatvára zmluvu na dobu neurčitú a najviac
na 5 rokov na dobu určitú
- 7 hl . – schvaľovanie zmluvné prevody – štat. zástupca obce
- OZ schvaľuje pokladničnú hotovosť t.č. 50000,-Sk/ 1660,-Eur/
K bodu 5: - doplniť poverený zamestnanec, zodpovedný pracovník , zrušiť oddelenie,
zrušiť prednosta,
- par. 2 ods.4 starosta, zástupca starostu,
- zodpovední poverení pracovníci
- par. 6 došlé faktúry adresované na Obec Limbach
- par. 7 bod 8 – doplniť elektronicky
- kontrola polročne
K bodu 6: par. 2 bod 1 - doplniť rozpočet na 3 roky
bod 2 – návrhy , úpravy - komisie OZ/vynechať OR/
bod 3 – nahradiť - návrhy
bod 4 – doplniť ekonómka
Hlasovanie k bodu 4,5,6: jednohlasne za s pripomienkami .
K bodu 7:
a/ Žiadosť majiteľov rekreačných chát v lokalite Suchý vrch o opravu cesty
OZ zobralo zatiaľ na vedomie - úloha pre starostku osloviť Lesy SR .
b/ Cenová ponuka Progres s.r.o. – modernizácia infokanálu a zaškolenie pracovníka
vo výške cca 170000,-Sk = 5643,- Eur
c/ fi Enermont a.s. požiadala o odpredaj pozemku pod trafostanicou v lokalite Horné
Záhumenice p.č. 1738 . V žiadosti uvádza,že GP a zmluvu dá vypracovať stavebník
tj. ZSE Distribúcia a.s. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo , že cenu za m2 určí na základe
vypracovania znaleckého posudku , ktorý dá vypracovať fi Enermont a.s.
d/ Žiadosť Ing. Weizera –Reštaurácia Silván o zníženie nájomného z dôvodu poklesu
tržby . Návrh p. M.Sadloňa – 3 mesiace v roku 2009 na 14000,-Sk= 464,71 Eur
Hlasovanie : 7 poslancov za
2 poslanci sa zdržali
e/ Žiadosti Pube Casito o predĺženie otváracích hodín 1.mája /prvomájová veselica/
do 05,00 hod.
Poslanci navrhujú do 02,00 hod. maximálne do 03,00 hod.
Hlasovanie za do 02,00 hod – 6 poslancov
za do 03,00 hod- 3 poslanci
Žiadosť o predĺženie otváracích hodín počas limbašských hodov - v dňoch 29. 5.-30.5. do 05,00 hod.
- v nedeľu 30.5.2009 do 02,00 hod.
Poslanci navrhujú predĺženie otváracích hodín počas limbašských hodov nasledovne:
- 29.5. 2009 piatok do 02,00 hod
- 30.5. 2009 sobota do 05,00 hod.
- 31.5.2009 nedeľa do 24,00 hod.
Hlasovanie za - 8 poslancov
Proti - 1 poslanec

-
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f/ starostka prečítala žiadosť vlastníkov pozemkov na Cintorínskej ul. susediacich
s p. č. 622/7 o vysporiadanie pozemkov a zachovanie odvodňovacieho kanála.
Starostka vysvetlila vlastnícke vzťahy v danom území a nakoľko bol prítomní Ing.Šabík,
vlastník pozemku po Limba Invest /v exekúcii/ starostka ho požiadala o vysvetlenie .
Ing. Šabík objasnil vlastníctvo k pozemkom . Na žiadosť obyvateľov Cintorínskej ulice
o zachovanie potoka z dôvodu vytápania rodinných domov a záhrad odpovedal , že
jarok a ochranné pásmo bude zachované . Po vyhotovení nového listu vlastníctva sa
k problému OZ vráti , rovnako k rigolu na MK Cintorínska .
g/ Odvolanie p.Ing.Švihranovej voči rozhodnutiu MŠ o neprijatí dieťaťa do materskej
školy od 1.9.2009 berie na vedomie , nakoľko sú to kompetencie riaditeľky MŠ.
Obecné zastupiteľstvo prijalo a schválilo návrh na vybudovanie jednej triedy prístavbou
z mimorozpočtových zdrojov.
Hlasovanie - jednohlasne za
h/ Žiadosť rodiny Sokolíkovej o odpredaj pozemkov p.č.1578/76,77,78 a 1578/47
v celkovej výmere spolu 195 m2 .
Návrh ceny p. P. Vavrinský =10,00 Eur za 1m2
Hlasovanie jednohlasne za .
K bodu 8:
a/ starostka oboznámila poslancov s predloženým návrhom Mlynské pole s.r.o.- dar obci
v súvislosti so zmenou a doplnením ÚP pod Šandorom . Špecifikáciu daru zobrali poslanci
na vedomie.
Hlasovanie 8 poslancov za
1 sa zdržala
b/ rokovanie s p. farárom Františkom Moškom o zámenu pozemkov p.č. 1375/2 trvale
tr.porast
a p.č. 1375/3 vinica pokračuje. Hľadá sa vhodný pozemok na zámenu, ktorý by vyhovoval
pre výstavbu farnosti rímskokatolíckej církvi . Pre tento účel by bola vhodná p.č. 386/16,17,
386/1.
Poslanci poverili starostku prípravou zámennej zmluvy a vypracovania znaleckého posudku.
Hlasovanie . jednohlasne za
c/ Znovu sa otvorila otázka vinohradnícke usadlosti – Machergut I. Ing.Zigmundíková
predniesla
návrh a vysvetlenie zmeny ÚP z vinohradníckych usadlostí změna na IBV rodinné domy .
Zámer so svojimi predstavami doplnili Ing. Bábi, Ing. Šabík . PhDr. Baďurová vyjadrila
sklamanie , neočakávala, že po tak zložitom procese schvaľovania vinohradníckych usadlostí
príde tak rýchla zmena ÚP na výstavbu rodinných domov v uvedenej lokalite. Obec nemá
fin.prostriedky na štúdiu a infraštruktúru . P. Vavrinský navrhuje, aby sa podieľali vlastníci
pozemkov na výdavkoch spojených so zmenou ÚP . Po dlhej diskusii sa OZ rozhodlo
odložiť
tento bod , neunáhliť rozhodovanie a zobralo uvedené na vedomie.
d/Źiadosť Hnutia kresťanských pedagógov Slovenska , Stromová 34, Trnava o sponzorský
dar
pre vydanie knihy Anny Abasovej rod. Hackerovej :Bútľavá vŕba .

Návrh výšky sponzorského daru – 100,00 Eur .
Hlasovanie – jednohlasne za

-
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e/ starostka prečítala stanovisko právneho zástupcu obce k sťažnosti p.Melichera a
p. Mackovičovej . Žiadosť má povinnosť obec postúpiť na príslušnú prokuratúru,
alebo príslušný policajný útvar .
f/ starostka prečítala sťažnosť p. Horchovej na znečisťovanie parku a okolia 24.b.j.
na ul.SNP výkalmi psa, ktorého majiteľom je p. Tokoš . Upozornenie nepomohlo,
žiada o riešenie zo strany OcÚ. Zastupiteľstvo sa zhodlo na tom , že tento problém
je častý v celej obci. Úloha – vyzvať majiteľov psov na povinnosť odstraňovať
exkrementy pri venčení psov a zabrániť voľnému pohybu psov na verejnosti.
g/ starostka informovala o ceste do družobnej obce Viničných Šumíc, ktorú absolvovala
na pozvanie družobnej obce spolu s JUDr. Vrbikovou .
h/ Hl. kontolór informoval o nedokončených kontrolách a predniesol plán kontrol
na I.polrok 2009
Hlasovanie – jednohlasne za
K bodu 9:
- p. M.Fraňo predniesol požiadavku na umiestnenie retardéra na Vinohradníckej ul.
pred základnou školou a nutnosť opravy lávky pri Školskej ul.
- p. A. Futasová informovala o prepadnutom mostíku pri pošte .
Starostka - tieto opravy budú zahrnuté spoločne do pripravovanej revitalizácie .
- obec získala darom od Révie vybudované detské ihrisko , obci vznikla povinnosť
starať sa a udržovať preliezky náterom , prípadne opraviť poškodené časti .
Cenová ponuka bude predložená a posúdená na OR .
- starostka poďakovala členkám a členom Jednoty Dôchodcov SR v Limbachu
za čistenie verejného priestranstva – parku .
K bodu 10:
JUDr. E. Vrbiková prečítala návrh na uzesenie .
Hlasovanie – jednohlasne za .
K bodu : 11
Starostka poďakovala prítomným poslancom, občanom a ukončila zasadnutie.
PaedDr.Anna Hrustičová
Starostka obce
V Limbachu, dňa 27.4.2009
Zapísala: E.Václavová
Overovatelia: R. Bukatovičová
PhDr.O.Baďurová

