ZÁPISNICA

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.októbra 2008
v zasadačke OcÚ Limbach o 17,00 hod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : starostka obce , 8 poslancov a hostia – viď. prezenčnú listinu .
Program : 1. Otvorenie, zvolenie overovateľov zápisnice a návrh.komisie
2. Schválenie PHSR
3. Návrh na uznesenie
4. Záver .
K bodu 1. Starostka otvorila mimoriadne zasadnutie, privítala prítomných hostí a poslancov.
Určila overovateľov zápisnice – Ján Janušík, Michal Sadloň.
Za návrhovú komisiu – PhDr. Oľga Baďurová., JUDr. Vrbiková, R.Bukatovičová
K bodu 2. K vypracovaniu PHSR sa vyjadrila p. Ing. Cigáneková. Informovala, že sa jedná
asi
o jednoročnú prácu, v ktorej je spracovaný plán investovania i získania finančných
prostriedkov na obdobie rokov 2008 až 2014 . Nie je to program záväzný , ale
informatívny, ktorý je možné podľa potrieb obce meniť .
Na zázname prešla stručne programom a poslancom poskytla možnosť vyjadriť sa
k jednotlivým plánom. K prioritám programu pripomienkovala p. Futasová :
a/
V niektorých projektoch navrhla zmenu plnenia z roku 2008 na 2009 , nakoľko
rok
2008 nie je už aktuálny pre plnenie tak náročných úloh .
b/ Prehodnodnotiť priority – dať prednosť stavbe telocvične, pred ubytovacími
kapacitami v reštauračnom zariadení Semjan . Vybudovať kruhový objazd a
námestíčko vysadiť plánovanou zeleňou . Odložiť nákup mechanizmu, riešiť až
bude zberný dvor .
P. Vavrinský - nemá predstavu , je pesimista ako sa vyriešia chodníky pre
cyklistov
a vinohradnícke chodníky .
Po krátkej diskusii prebehlo hlasovanie na odsúhlasenie PHSR .
Hlasovanie jednohlasne - za .
K bodu 9. a/Starostka oboznámila poslancov o ukončení pracovného pomeru dohodou
s ekonómkou p. Maťusovou . Informáciu poslanci zobrali na vedomie.
b/Ing. Branislav Šťastný oznámil , že odstupuje z funkcie predsedu ekonom.
komisie , a spolu s ním všetci členovia ekonomickej komisie .
c/ Starostka predniesla požiadavku p. Malatschka a Petroviča o uskutočnenie
požehnania vín v priestoroch OcÚ Limbach .
OZ nesúhlasilo s uskutočnením ďalšieho požehnávania vín.
d/ Plánovaný termín budúceho zasadnutia OZ je 20.11.2008
V Limbachu ,30.10.2008
Zapísala : Eva Václavová

