Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Limbachu, zo dňa
29.11.2007 v zasadačke OcÚ Limbach o 1630hod.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
PROGRAM :
1.
Otvorenie, určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice
a návrhovej komisie
2.
Kontrola plnenia uznesení OZ a OR
3.
Prerokovanie plnenia rozpočtu za 3.štvrťrok 2007 a Návrh na
úpravu rozpočtu na rok 2007
4.
Prerokovanie rozpočtu na rok 2008 – 2010
5.
Prerokovanie návrhu Dodatkov k VZNO
- daň z nehnuteľnosti
- daň za psa
- poplatky za komunálny odpad
- o podmienkach poskytnutia sociálnej pomoci
6.
Prerokovanie
návrhu
obsahu
k spracovaniu
„Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“
7.
Prerokovanie žiadostí
8.
Rôzne
9.
Interpelácie poslancov
10.
Návrh na uznesenie
11.
Záver
Ad 1) Starosta obce p. Hrašna otvoril zasadanie obecného zastupiteľstva
a privítal všetkých prítomných – poslancov, hostí, pracovníkov OÚ
v Limbachu, menovite predsedu LVD a zástupcov firmy Stengl Consulting.
Z neprítomnosti na zasadnutí .. ospravedlnení – JUDr.Vrbiková sa
ospravedlnila osobne, p. Bukatovičová uviedla písomné ospravedlnenie
z rodinných dôvodov a pracovnej vyťaženosti, p. Futasová prisľúbila účasť,
v prípade, že nepríde, je ospravedlnená.
p.Janušík, ktorý je vycestovaný, takisto prisľúbil účasť neskôr, p. Valovič
sa ospravedlnil z dôvodu vycestovania do zahraničia ( Nemecko)
Privítal a predstavil novú zapisovateľku, ktorú si vyžiadalo obecné
zastupiteľstvo na minulom stretnutí ako samostatnú funkciu, p. Chalabalovú,
t.č. zamestnanú ako učiteľku v materskej škole v Limbachu.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí títo poslanci: Ing. Šťastný a p.
Sadloň.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci: PhDr. Baďurová, p.
Vavrinský, p. Fraňo.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0
Zdrža sa: 0
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P. starosta privítal zástupcov firmy STENGL CONSULTING – p. Kuchára a
Mgr. Cigánekovú, ktorí prišli prítomných oboznámiť s obsahom náplne
pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Limbach.
Zároveň požiadal poslancov presunúť a následne schváliť presun bodov
v programe, a to pred č.2 č.6, kde ide už o spomínanú prezentáciu projektu,
z dôvodu časovej tiesne prítomných hostí firmy.
Hlasovaním bol tento návrh jednohlasne odsúhlasený.
P. starosta predniesol požiadavku zapisovateľky o využití diktafónu na
nahrávanie priebehu obecného zastupiteľstva z dôvodu zaznamenávania. Nikto
z prítomných nebol proti vyslovenej požiadavke.
Ad 6) p. Kuchár predstavil prítomným Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce ( skr. PHaSR) Limbach, na ktorom by sa mali
podieľať nielen poslanci a starosta obce, ale hlavne občania, v spolupráci
s investormi, ktorí sú ochotní investovať do rozvoja obce. Zároveň ide
o využitie finančných prostriedkov z podporných programov štrukturálnych
fondov na podporu regionálneho rozvoja. Program je strategickým plánom na
obdobie 5-8 rokov, t.z. roky 2008-2013, s dopadom na rok 2015 a obsahuje
celkovú analýzu súčasného stavu, ciele, kam sa chce obec dostať, príp.
opatrenia, finančný plán, propagáciu v obci, zabezpečenie realizácie
programu. Obsahuje niekoľko oblastí hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
má svoje kapitoly, ktoré vyplývajú z metodiky Ministerstva výstavby. Za
vypracovanie zodpovedá obec a spracovateľská firma.
p. Pijak vyslovil pripomienku, že nejde o novinku, je samozrejmé, že rozvoj
obce vyplýva aj z koncepcie volebného programu starostu, ktorý bol
predložený pri voľbách a podľa ktorého rozvoj obce už prebieha.
p. starosta objasnil fakt, že PHaSR obce existuje, ale je neaktuálny,
pochádza z 90-tich rokov. Vlastnú víziu a koncepciu je možné zakomponovať
do PHaSR.
p. Sadloň navrhol umožniť dostatok priestoru aj na vyjadrenie občanom
smerom k poslancom, potom by sa jednotlivé návrhy a pripomienky opäť riešili
na zastupiteľstve obce.
p. starosta uviedol, že je dôležité získať užší okruh ľudí pre dané oblasti, ktorí
by svoje pripomienky a nápady deklarovali poslancom a tí ich predniesli na
zastupiteľstve.
p. Sadloň - je potrebné vytvoriť osnovu, k čomu sa majú spoluobčania
vyjadriť.
p. Fraňo navrhuje rozpísať podrobnejšie body do dotazníkov, aby sa ľudia
vedeli zorientovať a následne vyjadriť, podnety a návrhy by sa prebrali na
zastupiteľstve. Je potrebné jednotlivé oblasti špecifikovať jednou-dvoma
vetami, pretože budú pre občanov nezrozumiteľné.
p. Cigáneková oponovala tým, že už pripravené nápady by ľudí nepodnietili
k vymýšľaniu nových. Nedošlo by k rozvoju, ale len k opakovaniu niečoho, čo
už niekde funguje. Treba vytvoriť nové príležitosti na rozvoj, ktoré by
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korešpondovali s potrebami obce. Poslanci by si zobrali jednotlivé oblasti pod
patronát.
p.Číková navrhla vyšpecifikovať všeobecné ciele do konkrétnych cieľov,
podľa potrieb a záujmu obce.
p. Kuchár navrhol vytvoriť skupiny, v ktorých sa budú témy rozoberať
a diskutovať o nich.
p. Cigáneková, ako zástupca firmy sa vyjadrila, že pripravujú anketu
i sprievodné listy spojené s výzvou k zapojeniu do pripravovaného projektu,
kde bude potrebné aj uviesť kontakt.
p. starosta vyjadril súhlas s postupom.
p. Kuchár pripomenul, že je potrebné dohodnúť si čas stretnutia, kde sa
dohodne, ktorí poslanci budú pracovať pre konkrétnu oblasť, ktorá oblasť ich
oslovila. Vyjadril súhlas s navrhovaným postupom.
Všetci prítomní sa dohodli, že informácie budú uvedené na webovej stránke
obce.
Ad 3) Kontrola plnenia uznesení ZOZ a OR
p. Fraňo informoval za stavebnú komisiu, ochrany životného prostredia
a verejného poriadku o preverených sťažnostiach:
P. Grúberová na p. Bukatoviča Miloša za skládku sute na jej pozemku
P Bystričan – znečisťovanie prostredia na Suchom vrchu výkalmi psov
z chaty p. Justovej.
skládka odpadu na Rakovej ulici za 5 rodinnými domami
P. Bartošová na p. Imrišku Milana – realizácia oplotenia jeho pozemku
a napadnutie mačky jeho psom
o preverení a dodržiavaní nariadení na čerpacej stanici Jurki Heyton
P. Bičiana na stavbu p. Mareka Fraňa, komisia vykonala obhliadku
a nariadila p. Fraňovi úpravu strechy, o čom boli obe strany písomne
informované.
P. starosta požiadal, aby p. Fraňo pripravil o previerke sťažností písomné
vyjadrenia ( stačí rukou), a tieto budú dotyčným prostredníctvom OcÚ oznámené.
Doporučenie požiadaviek starostovi obce od p. Fraňa ohľadom pozemkov
v časti Raková, prístupových ciest a miestnych komunikácií v obci – p. starosta
informoval o zistených skutočnostiach, viď príloha – Informácia – odpoveď na
bod č.2,3 od Združenia stavebníkov pri Račom potoku.
Ad 4) Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok – informácie predsedu
ekonomickej komisie p. Ing. Šťastného – plnenie rozpočtu dostali všetci prítomní
poslanci písomne. Príjmy sú plnené na 55%, výdavky na 40%, ku koncu roka
budú dofinancované firmy, ktoré uvádzajú faktúry raz do roka. Vyzvaní poslanci
neuviedli žiadne pripomienky k plneniu rozpočtu za 3.štvrťrok a zobrali ho na
vedomie jednohlasne. K ostatným úpravám rozpočtu neboli otázky ani
pripomienky.
K návrhu na úpravu rozpočtu na posledný štvrťrok - p. Vavrinský vyslovil
požiadavku a informáciu o osvetlení v časti Machergut. Zaujímal sa o prihlásenie
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občanov na trvalý pobyt, keďže obec vynaložila nemalé prostriedky na toto
osvetlenie.
p. starosta informoval o vybudovanom VO na konkrétnych uliciach v spodnej
a strednej časti Machergutu. Héliové osvetlenie vo vrchnej časti si hradili
obyvatelia sami.
p. Šťastný uviedol, že osvetlená je 2/3 územia. V časti Machergut založili
združenie, šíria osvetu a upozorňujú na prihlasovanie k trvalému pobytu, sám
navštevuje novo prisťahovaných občanov.
K ostatným úpravám rozpočtu neboli otázky ani pripomienky.
Hlasovanie : za návrh úpravy rozpočtu na r. 2007
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ad 5) Prerokovanie rozpočtu na rok 2008 – 2010
p. ing. Šťastný uviedol spracovanie na aktuálny rok, o podrobné informácie
požiadal ekonómku obce p. Maťusovú. Vyzval prítomných k pripomienkovaniu
návrhu.
p. Fraňo – tlmočil odkaz p. Futasovej, že odmeny poslancov a členov komisií sú
zvýšené v sume zo 130 tis. na 150 tis. na rok, prečo sa táto suma zmenila, keď
odmeny sú už fixne určené
p. Maťusová uviedla, že sumy sú takto navrhnuté a necháva sa priestor na
rezervy, na mimoriadne udalosti. Ocenenie jednotlivcov je chápané ako
odmeňovanie napr. jubilantov alebo jednotlivci určení poslancami za mimoriadne
výsledky, reprezentantov obce a pod. Transfer cirkvám je uvedený chybne,
upravuje sa na sumu 40 tis. Sk. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi bola
charakterizovaná ako rezerva pri vzniknutých mimoriadnych udalostiach,
kalamitách, nešťastiach. Nečerpá sa, ale vedie sa ako rezerva.
p. Vavrinský vyjadril nespokojnosť s vyčlenením financií na telovýchovné
zariadenia,
(300 tis. Sk = 250 tis. Sk pre FO, 50 tis. Sk pre KO) kde sa
vyplácajú „nehorázne“ peniaze na futbalový oddiel a výsledky sa nevykazujú
skoro žiadne, sú to neprimerané finančné transféry. Kolkári majú len 50 tis. Sk,
pričom oni zaznamenávajú oveľa lepšie výsledky.
p. Fraňo objasnil, že futbal je v obci chápaný ako súčasť spoločenskej kultúry,
podujatie, kde sa občania stretávajú.
p. starosta informoval všetkých o potrebnom vybudovaní ochrannej siete, ktoré
budú chrániť rodinné domy v blízkosti štadióna pred poškodením a bude nutné
zrealizovať zavlažovacie zariadenia na športovisku.
p. Sadloň sa zaujímal, či sme povinní venovať pozornosť stavbe sietí.
p. Vavrinský navrhol túto aktivitu presunúť na rok 2009, pretože rodinné domy
ešte nie sú postavené a preto nie je potrebné sa teraz venovať ochrannej sieti.
Súhlasí zmeniť rozpočet a zvýšiť tak KO financie do výšky 100 tis. Sk , FO znížiť
na 200 tis. Sk.
p. starosta sa vyjadril, že stavebné povolenia na rodinné domy už sú
a v súčasnosti sa už stavia.
p. Fraňo navrhol peniaze investovať do údržby FO, potom aj úroveň bude lepšia.
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p. Sadloň podal krátku správu, že financie sú určené nie len pre A-oddiel, ale aj
pre dorastencov, žiakov.
p. starosta pripomenul aj investície na rozhodcov, pohonné hmoty a údržbu.
Navrhol hlasovať za návrh a zmenu vo finančnom rozdelení pre FO a pre KO
p. Ing. Šťastný požiadal p. Sadloňa, aby sa vyjadril k navrhovanej sume a koľko
KO potrebuje.
p. Sadloň vyslovil potrebu pre KO aspoň 70 tis. Sk na rok.
Ing. Šťastný navrhol krátiť FO o 25 tis. Sk a pridať KO sumu 25. tis. Sk
Hlasovanie – zmena rozpočtu pre FO – 225 tis. Sk
pre KO – 75 tis. Sk
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
p. Vavrinský vyslovil nespokojnosť s navrhovanou sumou pre strojovú výbavu
obce, navrhovaná suma 700 tis. Sk je príliš nízka, navrhuje aspoň 1 500 tis. Sk
(údržba, čistota, zeleň), navrhuje potrebnú čiastku presunúť z inej oblasti. Takisto
je potrebné investovať aj na údržbu chodníkov.
p. Maťusová zdôraznila, že kapitálové a bežné výdavky treba rozlišovať a treba
využiť finančné rezervy z minulých rokov.
p. Vavrinský vyslovil návrh na zmenu podľa pripomienok, presunúť sumu z 8.
oddielu šport a rekreácia 200 tis. Sk do oddielu 4, na chodníky, sumu 1 900 tis.
Sk investovať na techniku, strojový park a ochranu ŽP.
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
p. Vavrinský vyzval p. riaditeľky z MŠ a ZŠ, aby sa vyjadrili k rozpočtu.
p. Číková vyslovila spokojnosť, chod materskej školy je bez problémov.
p. Benčuriková vyjadrila spokojnosť s výmenou okien na škole, s čím je spojené
aj šetrenie výdavkov za teplo.
p. Fraňo požiadal o informáciu, aké predpokladané zmeny ešte budú realizované
v budove školy.
p. starosta informoval, že v rozpočte je plánované zateplenie, oprava fasády
budovy ZŠ, kde by sme chceli využiť prostriedky z eurofondov, výmenu dverí
a okien v MŠ, opravy sociálnych zariadení v ZŠ.
Hlasovanie za návrh rozpočtu s pripomienkami na roky 2008 – 2010
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ad 6) Prerokovanie dodatkov k VZNO – poslanci mali k dispozícii
materiály k preštudovaniu návrhov dodatkov VZNO
poskytovanie sociálnej pomoci – je v súlade so zákonom a určením
minimálnej mzdy
=
žiadne
pripomienky,
jednohlasne schválené
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daň za psa – podaný návrh znie 200.-Sk za jedného psa. Táto sadzba
platí i za každého ďalšieho psa. OZ sa uznieslo na predloženom návrhu.
p. Fraňo navrhuje platiacim znížiť vekovú hranicu od 60 rokov a samostatne
žijúcim.
p. Vavrinský navrhuje samostatne žijúcim nad 60 rokov poplatky odpustiť.
p. Maťúsová pripomenula, že dôchodcovia sú až od veku 62 rokov.
p. starosta navrhol odpustiť platenie za psa samostatne žijúcim dôchodcom,
invalidným dôchodcom v dôchodkovom veku.
p. Schmidt navrhol peniaze vyplatené za psov investovať do košov na psie
exkrementy.
p. Vavrinský schvaľuje tieto opatrenia vzhľadom na čistotu obce.
p. Szabová požiadala o informáciu, či musí platiť za psa svojho otca, ktorého len
opatruje, ináč žije v Pezinku.
p. Fraňo navrhol uložiť výnimky.
p. Maťusová informovala, výnimku možno udeliť iba vtedy, keď je vo VZN.
p. starosta ukončil rozpravu o poplatkoch za psa konštatovaním, že sa upravuje
VZN o platbe za psa za dodatok tak, že poplatok vo výške 200.-Sk sa odpúšťa
samostatne žijúcim dôchodcom a invalidným dôchodcom.
Hlasovanie :
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
daň z nehnuteľnosti – p. ing. Šťastný požiadal v súvislosti s týmto bodom
rokovania o špecifikovanie a klasifikáciu pozemkov – záhrada, vinohrad, trvalé
trávnaté plochy v katastrálnom registri, pretože ich klasifikácia ovplyvňuje platby
dane. Navrhuje trávnaté porasty preklasifikovať na záhrady v rámci výstavby
nových RD.
p. starosta súhlasí s presným určením jednotlivých pojmov v katastrálnom
registri, ktoré budú schvaľované na OZ, pretože za trávnaté plochy sú príjmy
nulové, a budú ošetrené VZNO.
Hlasovanie za doplnenie a klasifikáciu určených plôch
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
dodatok za odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu p. starosta informoval :
- úprava je potrebná z dôvodu , že odpad sa musí odvážať na skládku Dubová
a v cenách je premietnutý odvoz a skládkovanie odpadu
p. Fraňo trval na vysvetlení rozdielnych cien za nádoby : za 120 l sa platí 984.Sk, za 240 l iba 1050.- Sk
p. Maťusová vysvetlila, že kalkuláciu za odpad vypracoval podnik PETMAS,
výdavky na vývoz boli prepočítané podľa skutočného vývozu odpadu v tonách
za 1-11/2007 + zvýšenie za 1tonu na jednotlivé nádoby z titulu zvýšených
poplatkov a prepravného.
p. Ing. Šťastný pripomenul, že sa rátajú aj manipulačné poplatky.
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O 19 hodine sa dostavil na zasadanie p. Janušík, poslanec obecného
zastupiteľstva.
p. Vavrinský v rámci šetrenia navrhuje znížiť cykly vývozu odpadu na 2-týždenný,
v časti Machergut majú viac vývozov, preto by mali platiť viac.
p. Maťusová – na Machergute vyvážajú 1-krát týždenne a primerane majú
zvýšený poplatok
p. Vavrinský žiadal v lokalite Suchý vrch vyšpecifikovať termín „letné mesiace“
konkrétne.
p. starosta uviedol, že sa jedná o 6. – 9. mesiac a pri výmere platieb treba
rozhodovať v rámci zákona.
Hlasovanie Dodatkov k VZNO:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ad 7) Prerokovanie žiadostí *
p. Sečkárová žiada o umiestnenie kolotočov v obci počas hodov v r.2008.
Jednohlasne schválené - ZA: 6 poslancov
*
p. Zámcová žiada o finančnú náhradu, lebo postavenie budovy obce sa
vykonalo z časti na jej pozemku. Po overení dokumentov sa zistilo, že pozemok
patrí obci, Ktorý jej bol darovaný, preto žiadosť zamieta ako neopodstatnenú.
Jednohlasne schválený nesúhlas s finančných odškodnením – ZA: 6 poslancov.
*
p. Focko žiada o výmenu pozemku za poskytnutie vlastného pozemku na
rozšírenie výstavby MK. P. Starosta navrhol aby sa vymeral zamieňaný pozemok
v takej istej výmere.
Jednohlasne schválené – ZA: 6 poslancov.
*
Právnická osoba Bašt invest žiada o povolenie prevádzkovať výherný
automat v pohostinstve Gabriela.
Jednohlasne odsúhlasené – ZA: 6 poslancov.
p. Fraňo uviedol, že podobný automat sa nachádza aj na ihrisku, p. starosta
požiadal túto skutočnosť preveriť p. Fraňom, pretože by bola táto činnosť
protiprávna.
p. Sadloň spomenul hrací automat v reštaurácii Silván, kde ale povolenie majú,
uviedol p. starosta.
*
p. Kováčová žiada o odpustenie platby stočného pre poruchu kanalizácie
zavinenej firmou BVS, ktorá vykonávala opravu vodovodu na ul. Slnečná . Ide
o obdobie za 2.polrok 2006 a 1.polrok 2007. P. Vavrinský uznáva problém za
opodstatnený, pretože uvedená chyba sa nemusela prejaviť v krátkom čase.
Hlasovanie za odpustenie platby - ZA: 6 poslancov
Žiadosť p. Kavického a spol. o pridelenie náhradného pozemku , za
pozemok pod MK ul. Potočná. P. starosta konzultoval túto záležitosť na
pozemkovom fonde o možnosti poskytnutia náhrady pozemku z PF, kde bol
informovaný že PF náhradný pozemok neposkytuje.
p. Baďurová navrhla odkúpiť pozemok pod MK za vyhláškovú cenu.
p. ing. Šťastný informoval, že si odkúpili cesty v lokalite Machergut a boli
odovzdané obci.

7

p. Sadloň uviedol, že o vysporiadanie by sa mal postarať štát, pretože v lokalite
sa nachádzajú sklady CO, pozemky Štátnych lesov.
p. Baďurová znova navrhuje odkúpiť komunikáciu za vyhláškovú sumu 22.- Sk /
za m2 cesty.
p. Vavrinský sa vyjadril odmietavo t.j. neponúknuť nič.
Návrh OZ: Súhlasí s odkúpením pozemku do vlastníctva Obce od menovaného,
v hodnote 22.- Sk za 1m2 cesty podľa skutočného záberu miestnej komunikácie
podľa geometrického plánu, ktorý zadá a vypracuje vlastník. Hlasovanie za návrh
– jednohlasne – ZA: 6 poslancov.
*
žiadosť reštaurácie Silván o odpustenie nájomného za vynaložené
Stavebné úpravy vo vnútri nehnuteľnosti vo výške 34 000Sk, keďže ide
o majetok obce. Žiadosť na pripravované opravy na obec doručená pred
začiatkom prác nebola teda bez povolenia a vedomia obce sa práce realizovali.
P. Vavrinský žiada
písomne oboznámiť s konkrétnymi opravami, žiada
zdokumentovať a upovedomiť OZ, čo viedlo k nutným opravám nehnuteľnosti
obce, čo, aké a prečo sa vykonali jednotlivé stavebné úpravy.
Pri hlasovaní sa všetci zúčastnení poslanci v počte 6, vyjadrili ZA odmietnutie
odpustenia nájomného v uvedenej výške.
*
p. Bystričan zo Spolku chatárov zo Suchého vrchu žiada a ponúka svoje
služby do niektorých z komisií OZ. p. Vavrinský navrhol, nech pracuje pre oblasť
Suchého vrchu.
p. Fraňo sa vyjadril, že členstvo v komisiách kde je predsedom, sa rozširovať
nebude.
Návrh: OZ berie na vedomie žiadosť p. Bystričana, zatiaľ žiadna z komisií
nebude rozširovať počet členov, OZ ďakuje za ponúknuté služby.
Hlasovanie – jednohlasne schválené – ZA: 6 poslancov.
*
Žiadosť o prevádzkové hodiny nechtového štúdia s Semjanovej bola
jednohlasne schválená ZA: 6 poslancov.
*
Žiadosť p Scholtzovej o schválenie stavebných úprav v budove cukrárne
na výdajňu liekov, kde sa toho času nachádza požičovňa DVD a zároveň žiada
o súhlas prevádzkových hodín výdajne liekov v týchto priestoroch. P. starosta
pripomenul, že menovaný objekt patrí cirkvi. Podporuje vyhovieť žiadosti.
OZ súhlasí s prevádzkovaním výdajne liekov v budove cukrárne aj
s prevádzkovým časom uvedeným v žiadosti.
*
Mlynské pole s r.o., Stará Vajnorská, TIGRE SK s.r.o., Dušan Dvorecký
žiada o doplnenie a schválenie územného plánu obce pre IBV, podľa celkovej
výmery uvedených parciel v žiadosti cca. 60 256 m2
p. Vavrinský upozornil, že OZ odsúhlasilo, že sa nebude rozširovať územný plán
obce. už viackrát sme sa vyjadrili na adresu menovanej firmy, že nesúhlasíme
so zaradením do UPN podotkol, že takéto rozhodnutie je veľmi vážne a nemôže
o tom rozhodovať nekompletná účasť členov OZ.
p. Fraňo sa vyjadril, že príležitosť by sa mala využiť a prijať ponúknutú hodnotu
sponzorského daru pre obec vo výške 4 milióny korún.
p. ing. Šťastný oponoval tým, že záujem bude aj o tri roky, netreba sa unáhliť.
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p. Vavrinský nesúhlasí s prijatím podmienok firmy, nie je zárukou, že peniaze
dostaneme, v súčasnosti je dosť rozostavaných lokalít. Je nezodpovedné o tom
rozhodovať pri takomto nízkom počte poslancov.
p. Janušík navrhol pýtať vyššiu sumu ako sponzorský dar, aspoň 10 miliónov a či
vôbec obec uvažuje o rozšírení plánu výstavby.
p. Fraňo upozornil, že rozvoj neovplyvníme a všetko sa rozširuje.
p. Baďurová zdôraznila, že obec potrebuje vybudovať chodníky a financie sú
potrebné
p. Fraňo sa vyjadril, prečo nevyužiť túto možnosť, keď sa peniaze ponúkajú. Za
4 milióny by sa mohla urobiť renovácia chodníkov na dolnom konci.
Hlasovanie
ZA – 2 poslanci
PROTI - 4 poslanci
Zdržal sa: 0
- Starosta predložil návrh Dodatku č. 1 k zmluve o zriadení spoločného
obecného úradu
Hlasovanie – schválenie dodatku
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Prevádzkovateľ KTR ponúka rozšírenie televíznych programov pre obec
Limbach o dva programy so zvýšením o 8.- Sk na osobu, pričom technológia je
vyčíslená v hodnote 35 000.- Sk. p. Vavrinský navrhuje rozšíriť ponuku
o program NOVA a zrušiť detský kanál JETIX, kde sú nevhodné, demotivujúce
rozprávky pre deti.
Hlasovanie za nerozšírenie ponuky televíznych programov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ad 8) Rôzne
- Únia nevidiacich zaslala ďakovný list obci za poskytnutie príspevku na
rekondično – rehabilitačný pobyt pre nevidiacich. P. starosta navrhuje aj
v budúcnosti prispieť na takýto účel finančnú čiastku schválenú OZ.
Vyjadrenie OZ: berie na vedomie poďakovanie.
- Správa Hasičského Zboru, že v priebehu zásahov v našej obci prišlo k škodám
za 17 000.- Sk, uchránená bola hodnota za 50 000.-Sk.
OZ berie na vedomie správu Hasičského Zboru.
Starosta informoval :
výmena prístreškov na autobusových zastávkach bola aktualizovaná, je
potrebné zrekonštruovať lavičky, asfaltovú plochu pre príjazd autobusov.
plastové okná v Základnej škole sa realizujú so zľavou 30%, vchodové
dvere boli vymenené. Na výmenu okien v ZŠ sme dostali dotáciu z MF vo výške
200 000Sk
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- z MV a RR sme dostali cca 430 000Sk na vypracovanie programu PHaSR.
- podali sme žiadosť na obnovu Dediny na dotáciu 200 000Sk na vypracovanie
PD plynofikácie na ul. Športová - humná.
-Obec Limbach pozýva všetkých dňa 21.12.2007 na „Vianočný pohár
vína“, ktorý sa bude konať na námestí obce od 15,00 hod. do 20,00 hod.
Dobrovoľný príspevok bude venovaný Materskej škole v Limbachu. Akcie sa
zúčastnia: Spolok vinárov s ponukou rôznych druhov vín, dobrovoľníci pri varení
halázslé, p.učiteľky z materskej školy, ktoré budú ponúkať vlastnoručné výrobky
i výrobky tunajších detí so symbolikou vianoc, členovia spolku JD , členovia TJ
a spolok MSČK
- Obec získala darom od p.Beňa Ondreja vianočný stromček, ktorý stojí na
námestí
p. starosta pozýva všetkých na stretnutie 01.01.2008 o 00,30 hod. pred
Obecný úrad privítať Nový rok ohňostrojom a prípitkom
p. starosta navrhol rozšírenie Redakčnej rady o novú členku
p.
Chalabalovú. Poslanci súhlasia jednohlasne v počte hlasov - ZA: 6 poslancov.
- p. Sadloň predložil svoju požiadavku o prenájom obecných vinohradov na
Sahare, ak ich nebude obrábať p. Gavalec.
- p. Baďurová navrhla schváliť odmenu p. starostovi za 2. polrok 2007, na
základe uznesenia č.1 vo výške 40% platu.
- p. Fraňo je za návrh, pretože je viditeľná aktivita a výsledky práce p. Starostu
p. ing. Šťastný uviedol prezentovanie úloh, ktoré sa splnili.
Hlasovanie za schválenie odmeny starostovi obce:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
p.Fraňo vyslovil prosbu, o odpustenie poplatkov za stočné z dôvodu
prasknutého potrubia vody, keďže p. Kováčovej bolo v tomto ohľade vyhovené.
BVS rešpektovali vzniknutú poruchu.
p. Vavrinský zdôraznil, že je potrebné napísať žiadosť na OZ, aby sa vec dala
riešiť. Vyjadril nespokojnosť s vzniknutými skládkami, za ktoré určitá osoba
zodpovedá, ale nie je zrejmé, či svoju prácu vykonáva svedomito. Z dôvodu
mnohých iných funkcií si nestíha plniť všetky povinnosti.
p. starosta informoval , že bol prijatý p. Čajkovič na miesto F. Mihaloviča, ktorý
je zamestnaný od 01.11.2007, ,je prijatý ako technik na viacero úloh. Je nový,
pre danú oblasť potrebuje čas zoznámiť sa s lokalitami, nepochádza z Limbachu.
p. Fraňo informoval o vykonaných opravách jám na niektorých MK
p. Sadloň informoval o prácach - spevnenie múru, za ktorú bol
zodpovedný, steny sú zafixované, rýny potrebujú renováciu- RD na
Vinohradníckej ul. oproti evan. kostolu
p. Fraňo skonštatoval, že oprava múru je vyhovujúca a dostatočná.
p. Fraňo rozobral situáciu na križovatke ulíc 1. mája a Športová, kde by
bolo potrebné umiestniť zrkadlo pre lepšiu viditeľnosť z iných smerov.
p. Vavrinský navrhuje skonštruovať na ulici 1. mája a Slnečná
spomaľovače z dôvodu nedodržiavania rýchlosti a jej neustálemu prekračovaniu.
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p. Sadloň oponoval, lebo pri spomaľovaní na retardéroch budú v ich blízkosti
rušení obyvatelia.
p. Starosta informoval , že tieto práce by sa mali vykonávať začiatkom budúceho
roka.
p. Fraňo požiadal o informáciu v rámci šetrenia verejného osvetlenia,
zriadiť osvetlenie na senzor. P. starosta informoval o ponuke rôznych druhov
osvetlenia. Zodpovedný za nastavenie VO je p. Šuba. Bunky sú rozmiestnené na
Rakovej ul., pri plynároch, ale nevýhoda týchto zariadení je, že reagujú na tieň,
pričom sa spustí osvetlenie, ktoré však nie je šetrné za denného svetla.
p. Chvíla Ján sa informoval o vysporiadaní s pozemkami a cestou za
materskou školou a tiež smerom k jeho pozemku, všetko dokladoval na
zakreslení v mape. Žiadal o zachovaní cesty a jeho pozemky a susedove zaradiť
na ďalšiu IBV. P. starosta navrhol p. Chvílovi podať si žiadosť na OZ, ktoré
rozhodne o preklasifikovaní na IBV
p. Vavrinský upozornil, že tieto pozemky nie sú v územnom pláne, ale časom
prídu do riešenia. P. Starosta taktiež vyslovil názor, že spomenuté pozemky
v budúcnosti môžu byť po schválení OZ zaradené do IBV, ale nie tento rok. P.
Vavrinský schvaľuje potrebu urobiť rezervy na IBV na území Limbachu a jeho
rozšírenie, ale nie smerom na Pezinok.
Ad 9) Interpelácie poslancov :boli predložené v bode Rôzne
Ad 10) Návrh uznesenia:
P Baďurová, predsedníčka návrhovej komisie, predniesla návrh
zasadania OZ zo dňa 29.11.2007.
Hlasovanie za návrh:
ZA : 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

uznesení zo

Ad 11) Záver
P. starosta sa poďakoval všetkým prítomným a poprial príjemné vianočné
sviatky a zasadnutie ukončil.

V Limbachu
Dňa 29.11. 2007

Zapisovateľka:
Iveta Chalabalová ...........................

Vladimír Hrašna
starosta obce ......................

Overovatelia:
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Ing. Branislav Šťastný........................
Michal Sadloň ...................................
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