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Vážení občania!

Prázdniny sú opäť za nami a dostáva sa Vám do rúk jesenné vydanie Limbašských
noviniek.
Posledný augustový týždeň sme si pripomenuli 72. výročie SNP a Dňa Ústavy.
Obec v spolupráci s výborom Okresnej organizácie SZPB Pezinok a ZŠ Limbach
pripravila toto podujatie. Ďakujem organizátorom , pani Markeovej, tajomníčke
SZPB za slávnostný a výstižný príhovor i prednostovi Okresného úradu Pezinok
pánovi JUDr. Justínovi Sedlákovi za prijatie pozvania, všetkým , ktorí si prišli uctiť
tento sviatok .
September sa niesol v znamení začiatku školského roka ako v MŠ, tak i v ZŠ. Verím,
že všetky deti , ktoré prekročili prvýkrát tieto zariadenia si škôlku či školu obľúbili
a tak vykročili k novým poznaniam.
Dňa 11.10. sa uskutočnilo jablkové hodovanie, ktorého organizátorom bol
Bratislavský samosprávny kraj , v spolupráci s mestami a obcami nášho kraja .
Toto podujatie má už svoju tradíciu. Na nádvorí OcÚ si všetci mohli pochutnať
na výborných jablkových dobrotách a zúčastniť sa zaujímavých sprievodných
podujatí. Ďakujem OZ LÍRA, ZŠ, všetkým rodičom , ľudovej hudbe Sekvoja,
speváckej skupine Breza a pracovníkom obecného úradu, ktorí sa pričinili o toto
príjemné popoludnie.
Vážení občania!
Končí sa volebné obdobie rokov 2010 a 2014.
Rada by som Vás informovala o najdôležitejších činnostiach obce, ktoré spolu s
poslancami obecného zastupiteľstva sa nám podarilo naplniť:
- Dobrou spoluprácou obce so SVP š.p. odstrániť havarijný stav potoka pri
pošte Ďakujem Slovenskému vodohospodárskemu podniku š.p., že našli
finančné prostriedky v čiastke 163 000 € na jeho úpravu.
- zmenu funkčného využitia obecnej reštaurácie na jednu triedu MŠ a triedu
pre voľnočasové aktivity detí ZŠ v školskom roku 2012/2013. Vďaka patrí i
všetkým sponzorom, ktorí podporili tento projekt a prispeli k jeho úspešnému



dokončeniu.
- Vypracovanie Analýzy Územného plánu obce, ktorá sa stala podkladom pre
vypracovanie Aktualizácie ÚPN Limbach
- Zateplenie budovy ZŠ a jej hydraulické vyregulovanie a termostatizáciu Na
tento projekt sa obci podarilo získať dotáciu z EkoFondu v čiastke 13 502,-€
- Modernizácia budovy ZŠ ( výmena radiátorov, podláh i nábytku)
- Je pripravený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky
2015-2020
- regeneráciu obce II pre Obec Limbach. V rámci nej sa obnovili i vybudovali
nové, chodníky, upravilo sa námestie ,vytvorili sa spevnené plochy pre
parkovanie, motorových vozidiel, pribudlo detské ihrisko a vymenili sa lampy
v hornej časti ul. Vinohradníckej a SNP za led lampy, ktoré znižujú spotrebu
odberu el. energie.
Projekt bol podporený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v
súlade s Dodatkom k zmluve v čiastke 360 275,55 €.
- v týchto dňoch bola obci schválená nová dotáciu v čiastke 10 000,.€ z
Ministerstva vnútra SR pre projekt prevencia kriminality v obci Limbach. Ide
o vybudovanie kamerového systému v jednotlivých jej častiach.. Takýmto
spôsobom sa zvýši bezpečnosť obce. Vďaka projektu bude zaznamenaný
nielen pohyb motorových vozidiel, ale i osôb, ktoré narúšajú nočný kľud
hlukom a vandalizmom..
- prebiehajú práce na odizolovaní a zateplení jednej triedy MŠ+jednej triedy
CVČ, (bývalá obecná reštaurácia) ktoré podporil i Bratislavský samosprávny
kraj v čiastke 5000 ,-€
- Vážení občania !
- Chcem poďakovať všetkým poslancom za prácu, ktorú vykonali v priebehu
tohto volebného obdobia. Som rada, že mnohí z nich máju záujem v tejto práci
pokračovať i zároveň pribudli ďalší noví kandidáti.
Želám Vám, aby ste sa rozhodli prísť prejaviť svoju sympatiu uchádzajúcim sa
kandidátom na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva.
Starostka obce

2

ČÍSLO 3/2014

LIMBAŠSKÉ NOVINKY

Výber uznesení z 3. riadneho
zasadnutia OZ dňa 16. 6. 2014:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013.
3. Vyrovnanie prebytku v sume 51 736 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.
3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 51 736 €
4. Návrh Doplnku č. 1/2014 k VZN č. 2/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom
je obec Limbach.
5. Návrh Doplnku č. 1/2014 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v
materskej škole.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí:

1. So žiadosťou p. Ančica a vlastníkov pozemkov vo veci preklasifikovania zmeny
funkčného využitia pozemkov v podnikateľskej zóne pre bytovú výstavbu.
2. So žiadosťou p. Vladimíra Macka o prenájom časti pozemku z parc. č. 1502 reg.
„E“ vo výmere 65 m² na obdobie 5 rokov za ročný nájom spolu 1 € s podmienkou,
že prípadné oplotenie bude dočasné a v prípade potreby vybudovania cesty
nájomca pozemok uvoľní.

Výber uznesení z 1. mimoriadneho
zasadnutia OZ dňa 18. 8. 2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1. Návrh cyklotrasy Pezinok – Limbach ľavá strana štátnej cesty III/5024 – začiatok
od ČOV Limbach s pokračovaním po ulici Mlynské pole, Vavrinecká, Slnečná, časť
Športovej ul. do k. ú. Pezinok – Fajgalská cesta.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Zber sa uskutoční v pondelok 12. 11. 2014 (streda) o 8.00 h. V čase od 7.00 do
8.00 hodiny je potrebné vyniesť pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky,
chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8.00
h budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a
elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi
odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame
vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.
Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajného zboru.

Vítame nových občiankov:
Saskia Kanászová

23. 6. 2014

Dávid Chvíla

28. 6. 2014

Vladislav Mruškovič

18. 7. 2014

Filip Zápražný

25. 7. 2014

Stella Kummer

31. 7. 2014

Oznam o zbere veľkoobjemového odpadu

Karolína Bocorová

23. 8. 2014

Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční dňa 22. 11. 2014 v čase od 9.00 do
14.00 h. Veľkoobjemový odpad je potrebné priniesť na dvor separovaného odpadu v rozloženom stave, v opačnom prípade nebude občanom odobratý.
Oznamujeme zároveň, že odo dňa 23. 11. 2014 bude Dvor separovaného odpadu
uzatvorený. O znovuotvorení budete včas informovaní.

Zosobášili sa:
Mgr. Petra Idešicová a Branislav Šteberla

21. 6. 2014

Lucia Slezáková a Ing. Tomáš Bulajcsík

30. 8. 2014

Ing. Zita Szöcsová a Boris Benčat

19. 9. 2014

Mgr. Tatiana Drmlíková a Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.

20. 9. 2014

Mgr. Martina Sucháčková a Mgr. Lukáš Steiniger

27. 9. 2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1. Úpravu rozpočtu obce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014.
2. Cenu stočného za fakturačné obdobie r. 2015 pre fyzické osoby vo výške 0,60 €/
m³ a pre právnické osoby vo výške 0,77 €/m³.
3. Vstup obce Limbach do Občianskeho združenia Dolné Záhorie pre aktivity
integrovanej stratégie regionálneho rozvoja v okrese Malacky na účely
zaradenia do Miestnych akčných skupín MAS Ministerstvom pôdohospodárstva
SR s možnosťou čerpania zdrojov z OP pre rozvoj vidieka.
4. Zámer pripraviť Dohodu o urovnaní medzi LVD Limbach a obcou Limbach s
podmienkou späťvzatia Dovolania na NS SR.
5. Zámer pripraviť Zámennú zmluvu a Zmluvu o zriadení vecného bremena
medzi obcou Limbach a CANDOR TRADING, s. r. o., s podmienkou vyhotovenia
nového znaleckého posudku a doplatenia rozdielu sumy medzi zamieňanými
nehnuteľnosťami.
6. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2014.

vo veku 62 rokov

Lívia Tokošová

13. 8. 2014

vo veku 84 rokov

Milan Imriška

16. 9. 2014

vo veku 72 rokov

Ing. Juraj Záhradský

16. 9. 2014

vo veku 53 rokov

Jubilanti:
Peter Gschwandtner

60 rokov

Ing. Ján Chvíla

60 rokov

Magdaléna Chvílová

60 rokov

Ing. Dušan Ondruš

65 rokov

Oľga Šúlovská

65 rokov

Terézia Vráblicová

65 rokov

František Štrba

70 rokov

František Slávik

85 rokov

V Limbachu, október 2014

Výber uznesení zo 4. riadneho
zasadnutia OZ dňa 22. 9. 2014

29. 6. 2014

Výzva na preventívnu
celoplošnú deratizáciu
– jeseň 2014
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 1. 10. 2014 do 15. 11. 2014:
I. obce vykonajú deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku obcí;
II. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich
alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a
areáloch určených na podnikanie a bývanie atď. Túto deratizáciu môžu uskutočňovať výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov;
III. fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch
využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Túto deratizáciu môžu občania vykonať svojpomocne dostupnými prípravkami určenými na predmetný účel.

Milí spoluobčania, drahí bratia a sestry!

Opustili nás:
Peter Dymo
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Oznam o zbere elektronického odpadu

Obecné zastupiteľstvo súhlasí:

Určuje v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie (2014 – 2018) 9
poslancov obecného zastupiteľstva obce Limbach.
2. Určuje 1 volebný obvod pre nastávajúce volebné obdobie (2014 – 2018).
3. Určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce Limbach takto: plný pracovný
úväzok pre funkčné obdobie 2014 - 2018 v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

ČÍSLO 3/2014

Rád by som sa vám touto cestou prihovoril a predstavil sa aj tým z vás, s ktorými
som ešte nemal česť sa stretnúť. Po dlhoročnej a veľmi plodnej službe sestry
farárky Helenky Heinrichovej som vstúpil do služby na Pánovej vinici tu v
Limbachu ja. Zvykám si na nové prostredie, poznávam nových ľudí. Teším sa na
spoločné stretnutia s vami – či už pri rôznych bohoslužobných, ekumenických,
alebo spoločenských podujatiach.
Želám si, aby sme s pomocou Božou vytvárali medzi nami také vzťahy a budovali
také prostredie, ktoré bude čoraz lepším a lepším miestom na život. Lebo iste
súhlasíte so mnou, že krásne domy a záhrady nemusia hneď znamenať, že kde
je takáto krása, tam je aj spokojný a radostný život. Dôležité je naše správne
nasmerovanie. My kresťania veríme, že tým správnym smerom je nasledovanie
Ježiša Krista. Kto chodí v stopách Ježiša Nazaretského, ten je tvorcom pokoja a
nositeľom radosti. Tieto hodnoty prináša svojim malým deťom, prestarnutým
rodičom, kolegom v práci či susedom. Spoločne učme sa byť takými.
Prišla jeseň. Mám rád toto ročné obdobie. S obdivom pozerám, ako nádherne sa
sfarbujú malebné kopce nad Limbachom. Teším sa aj z úrody ovocia, ktorým nás
Pán Boh obdaroval. Pre niekoho je to čosi samozrejmé. Pre veriaceho človeka
je to dôvod na radosť a vďačnosť voči nebeskému Darcovi. Úroda určite nie je
výsledkom samotného ľudského úsilia. Platí to, čo napísal apoštol Pavel v 1. liste
Korintským: „Ja som zasadil, Apollo polial, ale Boh dal vzrast.“
Pravda, apoštol to myslel obrazne. Jeho slová sa týkajú práce a následnej úrody
na duchovnom poli. No rovnako je to aj v oblasti poľnohospodárstva. Človek sadí,
polieva, no Boh dáva vzrast. Je to zázrak, ktorého svedkami sme rok čo rok. Preto
aj niektorým už zovšednel. Kto si však dennodenne uvedomuje Božiu prítomnosť,
tomu ani plody zeme, tie Božie dary, nikdy nezovšednejú. Taký človek za ne z
úprimného srdca ďakuje a váži si ich. Zachovajme si toto poznanie! Učme tomu aj
svoje deti a vnukov! Napokon, dbajme o to, aby sme aj my prinášali veľa ovocia.
Buďme užitoční pre ľudí vo svojom okolí - tam, kde žijeme.
Milí spoluobčania, je veľmi dôležité, aby sme si kládli otázku: Ako môžem meniť
svoje životné smerovanie, aby som časom aj prinášal veľa ovocia? Možností je
viac. Predostriem len tri námety:

1. Buďme vždy úprimní pred Pánom
Bohom aj pred ľuďmi. Falošnosť
je krátkozraká, možno prináša
nejaké krátkodobé výhody,
no z dlhodobého hľadiska sa
nevypláca. A už vonkoncom nie
pred Bohom, pred ktorým sa
budeme raz zodpovedať.
2. Ak chceme prinášať pekné ovocie
pre svojich blížnych, potom
buďme aj tvoriví! Utekajme pred
konzumným životným štýlom!
Hoci si môžeme dovoliť kúpiť
nejakú hotovú vec, cennejšie je
to, čo si sami vyrobíme, do čoho
vložíme svoj um a cit. Aké je to
krásne, keď napríklad mamička naučí svoju dcéru vyšívať alebo vyrobiť krásny
patchwork. Alebo otec so synom spoločne opravia starý kus nábytku a vdýchnu
mu nový život. Pán Boh je tvorivý. On je najlepším vzorom tvorivosti. Stvoril
tento krásny svet a zdá sa, že pri tom prežíval úžasnú radosť a vzrušenie. Stačí
sa pozrieť na rozmanitosť Jeho stvorení.
3. Ak chceme donášať hojnú úrodu, máme byť aj milosrdní. Nežime len pre seba,
prípadne pre svoju rodinu! Majme na pamäti, že tu na Zemi sme stvorení aj pre
iných. Buďme milosrdní voči všetkým, ktorí potrebujú našu pomoc. Buďme
ochotní pomôcť im v ich telesných, duševných i duchovných potrebách.
Milí spoluobčania, Ľudovít Štúr napísal známe slová: „Menej troviť, viacej
tvoriť.“ Niekto iný zasa povedal: „Nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto,
aby sme žili.“ Nech nás tieto múdre výroky motivujú nielen teraz, v čase zberu
a spracovávania ovocia, ale aj počas celého roka. Potom bude táto obec plná
dobrých, šľachetných ľudí. A takými sa iste chceme stať.

Róbert Mišových, evanjelický farár
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Milí seniori!

Aj vám je smutno tak ako mne za slnkom a krátkym letom? Neupieram jeseni
jej čaro, keď príroda hýri farebnosťou a typickou vôňou spadnutého lístia, ale
nemám rada ponuré, chladné, daždivé a obmedzujúce časy. Studený front s
tlakovou nížou už nedočkavo čakajú na svoj nástup. Čo sa dá robiť – nič – len v
zdraví prežiť do jari.
Zaspomínajme si aspoň na spoločné letné aktivity – na kúpanie v Mošoni či
letnú grilovačku (ktorá sa skoro zase nekonala), totiž premiestnenie sa do lesa
- chôdza v teréne robí mnohým problémy. Ale prišla ponuka od našej Mariky
a Kvetky, a tak sme mohli opekať v ich nádhernej záhrade v pohodlí a v dobrej
pohode. Ešte raz vám „dievčatká“ ďakujeme.
Keďže nebol záujem o výlet do Schönbrunnu a ani o žiadny iný, neminuli sme nič
z obecného príspevku. Zvažujeme časť použiť na úhradu služby PC odborníka,
ktorý by nám zapojil a sfunkčnil darované počítače driemajúce v kúte klubu.
Zostatok peňazí vyčerpáme na vianočnú slávnosť, na ktorú sa tešia všetci seniori.
V druhej polovici septembra sme tak ako vlani v jurskej vinotéke degustovali

ČÍSLO 3/2014

LIMBAŠSKÉ NOVINKY

nové oblastné vína a ako bonus – vína Tokaj - až po päťputňové. A navyše, pán
majiteľ veľmi pútavo a fundovane rozprával o výrobe tohto „medového“ vínečka.
Po divinovom pikant guláši sme to „roztočili“ – neuveríte, karaoke spevom.
Niektorí, vrátane mňa, si aj zakrepčili (na druhý deň ma bolel celý človek). Asi
málo trénujeme, mali by sme vari viac.
Vážení seniori!
Na záver mi dovoľte zopár myšlienok – čo ma potešilo v poslednom čase ako
občianku obce, najmä:
- že konečne nitrianska firma skončila úpravu potoka pri pošte
- že občania „Václavského námestia“ sa starajú o stromy v kontajneroch
- že sa obci vyhli záplavy či iné živelné pohromy
- že sa Limbašania známi či neznámi vzájomne zdravíme
- že väčšina psičkárov odpratáva po svojich miláčikoch exkrementy
- že pribudlo krásnych mladých rodín s deťmi
- že motoristi parkujúci na chodníku nechávajú medzierku pre chodcov...
a ešte všeličo iné, na čo si momentálne nespomínam.
Želám zdravie všetkým a zase niekedy dočítania!

Anna Futasová, tajomníčka ZO JDS

Jablkové hodovanie 2014

Inšpirovaní príkladom Malokarpatského osvetového
strediska v Modre sa členky a členovia občianskeho
združenia LIRA - Limbašská regionálnej agentúra,
rozhodli usporiadať aj druhýkrát Jablkové hodovanie
v našej obci.
Hoci je hlavnou plodinou Malokarpatského regiónu
hrozno, všetci zúčastnení dokázali, od detičiek zo
škôlky až po dôchodcov, že aj jablko si zaslúži našu
pozornosť.
Tí, čo boli ochutnať, vedia, a tí, čo sa rozhodnú prísť
nabudúce, zistia, že sladkých aj slaných receptov na
jablkové pokrmy je toľko, že sa nebudú opakovať ani
za mnoho rokov.
Na trinástich stoloch bolo vždy minimálne päť šesť druhov rôznych kulinárskych lákadiel. Určite ani
jeden návštevník nezvládol ochutnať takmer stovku
jablčných nápadov od čerstvo lisovanej šťavy, sirupov
či nealkoholického punču cez koláče netradičných
kombinácií, tvarohovo- jablkové poháre, jablkovozeleninové šaláty až po sušené či perníkové jabĺčka.
Všetci si dali záležať aj na aranžovaní svojich
výrobkov. Veľmi originálne zátišia vytvorili Baška
s Janíčkom, rodina Žákovská a Sekerkovcov, všetci
školáci či materská škôlka Rainbow garden. Bolo
jasné, že to, čo prezentovali, sa nedalo vyrobiť za
niekoľko hodín.
Jedine alkohol mal na hodovanie vstup zakázaný,
pretože podujatie je koncipované ako rodinné.
Takýto charakter bol zdôraznený súťažami pre deti,
tvorivými dielňami, kde si deti maľovali vysúťažené
keramické jabĺčka a zdobili jabĺčkovými servítkami
podložku pod pohár. Kvíz v určovaní odrôd jabĺk
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zaujal nielen deti, ale aj dospelí si overili svoje
znalosti a pamäť. Starší si mohli skúsiť vyrezať z
jabĺčka krásnu labuť.
O hudobný zážitok sa postarala ľudová hudba
Sekvoja, odľahčeným repertoárom zaujali speváčky
zo skupiny Breza.
Aj počasie sa snažilo napraviť zlý dojem z upršaného
septembra a vyplo sa v sobotné popoludnie k výkonu
priam letnému. Návštevníkov sme nepočítali, ale
odhadom prilákali limbašské pečené, varené a inak

upravované jablkové dobroty okolo tristo domácich
aj cezpoľných.
Takéto podujatie sa nerodí mávnutím čarovnej
paličky, ale vyžaduje si viactýždňové úsilie,
mnohokrát celých rodín organizátorov. Ich odmenou
je spokojnosť tých, čo tu strávili toto príjemné
popoludnie, ktorá šíri zas o trochu viac pozitívnej
energie našou obcou.

Peter Petrovič,

LIRA – Limbašská regionálna agentúra

KOMUNÁLNE
VOĽBY 2014
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce
v Limbachu
15. novembra 2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Limbachu
15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Limbachu podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto
kandidátov:

Miestna volebná komisia v Limbachu podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Adriana Čechovičová, Bc., 46 r., bussines manager, Potočná 4, Limbach nezávislý kandidát
2. Matej Farbula, Bc., 35 r., študent, Športová 20, Limbach, nezávislý kandidát
3. Anna Hrustičová, PaedDr., 59 r., starostka, Vinohradnícka 74, Limbach, nezávislý kandidát
4. Roman Noga, 40 r., podnikateľ, Pri kockách 26, Limbach, Slovenská demokratická a kresťanská úniaDemokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA

1. Juraj Baráth, RNDr., 54 r., konateľ spoločnosti, Podlesná 8, Zmena zdola, DÚ
2. Michal Bariny, 36 r., manažér – podnikateľ, Vinohradnícka 16, nezávislý kandidát
3. Adrián Báto, Ing., 41 rokov, podnikateľ, Školská 4, Limbach, nezávislý kandidát
4. Miloš Bukatovič, 47 rokov, SZČO, Vinohradnícka 27, Limbach, nezávislý kandidát
5. Miroslav Chvíla, 47 rokov, živnostník, SNP 68, Limbach, nezávislý kandidát
6. Karol Čapucha, 38 rokov, SZČO, Vinohradnícka 77, Limbach, nezávislý kandidát
7. Ľubomír Čechovič, Mgr. ArtD., 62 rokov, manažér, Gaštanová 27, Limbach, nezávislý kandidát
8. Mário Čechovič, 24 rokov, programátor, Potočná 4, Limbach, nezávislý kandidát
9. Adriana Čechovičová, Bc., bussines manager, Potočná 4, Limbach, nezávislý kandidát
10. Matej Farbula, Bc., 35 rokov, študent, Športová 20, Limbach, nezávislý kandidát
11. Rastislav Gálik, Ing., 41 rokov, IT manažér, Raková 36, Limbach, nezávislý kandidát
12. Róbert Hlavatovič, 44 rokov, hasič, Športová 50, Limbach, nezávislý kandidát
13. Branislav Kalman, JUDr., 41 rokov, štátny zamestnanec, Potočná 10, Limbach, nezávislý kandidát
14. Mária Kalmanová, 36 rokov, referent špecialista, Potočná 10A, Limbach, nezávislý kandidát
15. Vilma Kočišová, Mgr., 38 rokov, asistentka, Športová 4, Limbach, nezávislý kandidát
16. Antonín Koman, Mgr., 63 rokov, dôchodca, Vinohradnícka 17. Limbach, Zmena zdola, DÚ
17. Radko Loczi, Ing., 34 rokov, podnikateľ, Vinohradnícka 51, Limbach, nezávislý kandidát
18. Jozef Lovíšek, Ing., 58 rokov, technik, Gaštanová 17, Limbach, nezávislý kandidát
19. Miriam Maceková, 47 rokov, manažér v zdravotníctve, Cintorínska 9, Limbach, nezávislý kandidát
20. Roman Noga, 40 rokov, podnikateľ, Pri kockách 26, Limbach, SDKÚ-DS,OKS, SaS, NOVA
21. Peter Petrovič, Mgr., 53 rokov, manažér, SNP 69, Limbach, Zmena zdola, DÚ
22. Ľuboš Rybecký, 40 rokov, SZČO, Športová 22, Limbach, nezávislý kandidát
23. Jana Plšková, Mgr., 45 rokov, právnička, Športová 47, Limbach, nezávislý kandidát
24. Jana Poláčková, Ing., 56 rokov, manažérka, Malokarpatská 21, Limbach, nezávislý kandidát
25. Michal Sadloň, 52 rokov, podnikateľ, Vinohradnícka 53, Limbach, nezávislý kandidát
26. Alena Spišiaková, Ing., 54 rokov, SZČO, Mlynské pole 18, Limbach, nezávislý kandidát
27. Robert Šebeň, Ing., 32 rokov, podnikateľ, Suchý vrch 41, Limbach, nezávislý kandidát
28. Eduard Zubo, Ing., 50 rokov, elektroinžinier, Slnečná 51, Limbach, Zmena zdola, DÚ



V Limbachu, 24.9.2014



V Limbachu, 24.9.2014

8

LIMBAŠSKÉ NOVINKY

ČÍSLO 3/2014

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014
“SPOLU PRE LIMBACH“

ČÍSLO 3/2014

9

LIMBAŠSKÉ NOVINKY

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014

Adriana Čechovičová
Kandidátka na starostku obce.

Volám sa Adriana Čechovičová, rodená Zálešáková, narodila som sa v Limbachu, kde žijem už
46 rokov, som vydatá a vychovala som jedného syna. Som bakalárka práva, mám pracovné
skúsenosti z pôsobenia na Rakúskom veľvyslanectve v SR, v Kancelárii prezidenta Slovenskej
republiky a dnes pracujem v rodinnej firme. Od roku 2010 som poslankyňou obecného zastupiteľstva v Limbachu. Trápia ma problémy obce, snažím sa podporiť dobré projekty a zabrániť
tým, ktoré by mohli Limbachu poškodiť, ako napríklad nekontrolovateľný rozmach výstavby.
Chcela by som zmeniť prístup volených zástupcov obce k jej obyvateľom, aby neboli hluchí
k ich problémom a požiadavkám, aby sme konečne oživili spoločenský život v našej obci, aby
sa Limbašania cítili doma spokojne a bezpečne a aby mali podporu svojej starostky.

1

Volebný program
Tento program je súborom okruhov a bodov, ktoré pokladáme za veľmi dôležité nielen pre obec, ale hlavne pre
nás, jej občanov.
1. Úrad bližšie k občanovi, informovanosť a transparentnosť pri riadení
• Zrušenie stránkových dní a „otvorenie“ úradu pre občanov v pracovných dňoch, jeden deň v týždni
do 18:00 h
• Vrátenie stavebného úradu a obecného právnika, ako dôležitých súčastí práce obecného úradu, späť do
obce.
• Zverejňovanie všetkých výdavkov obce na internete (nielen faktúry ale aj hotovostné platby)
• Skvalitnenie poskytovania aktuálnych informácií na web stránke obce, v miestnom rozhlase, obecných
novinách, káblovej televízii, na úradnej tabuli a zverejňovanie videozáznamov zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
• Zavedenie komunikácie noviniek a oznamov v obci e-mailom, SMS prípadne inými technológiami, pravidelný mesačný report o činnostiach a udalostiach a plán na najbližšie obdobie
2. Poriadok
• Sprehľadnenie rozpočtu obce
• Zlepšenie výberu daní a poplatkov, efektívnejšie a rýchlejšie vymáhanie pohľadávok od neplatičov.
• Po vykonaní auditu finančných prostriedkov obce a zhodnotení možností zvážiť vytvorenie obecnej polície
• Zabezpečenie údržby zelene intravilánu obecných pozemkov obcou, súkromných pozemkov vlastníkmi.
• Riešenie parkovacích miest pre obyvateľov a návštevníkov v jednosmerných uliciach podľa možností
a sprístupnenie chodníkov chodcom
3. Podpora pre kultúru, mládež, šport, starších občanov
• Vytvorenie podmienok pre športové a kultúrne vyžitie širokého spektra obyvateľov, podpora a zlepšenie
podmienok fungovania jestvujúcich športových združení, hľadanie možností vybudovania telocvične ako
súčasti športového a školského areálu
• Aktívna spolupráca s občanmi na príprave spoločenských, komunitných, kultúrnych a cirkevných aktivitách
obce, využitie tradícii na oživenie spoločenského života
• Intenzívna pomoc seniorom a podpora ich organizovaných aktivít
4.

Riešenie aktuálnych a akútnych problémov obce
• Spracovanie územného plánu obce pre zabezpečenie pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu a stanovenie jasných pravidiel pre výstavbu v rámci schváleného územného plánu
• Razantné riešenie čiernych stavieb a skládok v obci
• Vysporiadanie verejných komunikácii, ktoré sa nachádzajú na súkromných pozemkoch
• Úprava podmienok vjazdu veľkotonážnych vozidiel do našej obce
• Spolupráca s BSK pri vybudovaní cyklistických chodníkov na hlavných prístupových cestách do obce
• Vyriešenie zdravotnej starostlivosti vytvorením ambulancie obvodného lekára a lekárne
• Zabezpečenie pravidelnej údržby a opravy zničených ciest v obci. Čistenie potokov s využitím uchádzačov
o zamestnanie v rámci aktivačných prác

www.spoluprelimbach.sk

Ing. Adrián Báto
Moje meno je Adrián Báto. Mám 41 rokov. V Limbachu žijem od roku 2006. Som ženatý a mám dve malé deti –
dvojičky Emmku a Samka. Vyštudoval som Priemyslové inžinierstvo a manažment na Žilinskej Univerzite. Pôsobil
som v rôznych riadiacich pozíciách v nadnárodných korporáciách. Dnes sa venujem súkromnému podnikaniu
v oblasti online projektov a obchodnému poradenstvu. Limbach mám veľmi rád, našli sme tu svoj domov a miesto, ktoré mne a mojej manželke prirástlo k srdcu a kde chceme žiť a vychovávať svoje deti. Práve moje dve deti
a viera v to, že môžu žiť v ešte krajšej a lepšie fungujúcej obci sú dôvodom, prečo som sa rozhodol kandidovať za poslanca
obecného zastupiteľstva.

3

Mgr. Jana Plšková

Volám sa Jana Plšková, mám 45 rokov a som právnička. Som vydatá a mám dve deti, vysokoškoláčku Zuzanu
a gymnazistu Juraja. Limbach sme si vybrali pred viac ako 15-timi rokmi za miesto pre život a už dávno sa cítim
byť Limbašankou. Dianie v obci aktívne sledujem a zapájam sa doň už niekoľko rokov. Mám však pocit, že obec
stagnuje a už na prvý pohľad vyzerá neusporiadane. Samospráva by mala počúvať a reagovať na podnety a potreby obyvateľov. Myslím, že Limbach má na viac a môže byť pre svojich obyvateľov lepším miestom pre kvalitnejší
a plnohodnotný život a preto kandidujem za poslankyňu obecného zastupiteľstva, lebo len tak môžem ovplyvniť ďalšie smerovanie našej obce.

23

Miriam Maceková

19

Volám sa Miriam Maceková. Mám 47 rokov. V Limbachu žijem s celou rodinou od narodenia. Pracujem v zdravotníctve. Mám dve deti Martinku a Adamka. Ako poslankyňa v ostatnom volebnom období som sa angažovala
hlavne v projektoch pre deti a mládež a v kultúre. V tomto by som chcela i naďalej pokračovať a tiež si myslím, že
pod správnym a angažovaným vedením dokážeme žiť v dobre fungujúcej obci.

Mário Čechovič

Volám sa Mário Čechovič. Mám 24 rokov. Od narodenia žijem v Limbachu. Povolaním a dušou som programátor.
Pracujem v zahraničnej spoločnosti na Slovensku. Som slobodný, ale šťastne zadaný. Limbach je moja rodná obec
a chcem ako poslanec pomôcť k jej napredovaniu a modernizácii.

8

Ing. Robert Šebeň

27

Volám sa Robert Šebeň mám 32 rokov. S manželkou Lenkou a dvoma deťmi - dvojičkami Jankou a Peťkom, bývame na Suchom vrchu, kde som ako vnuk chatárov vyrastal. Od ukončenia vysokej školy podnikám v oblasti
stavebníctva. Už ako dieťa som trávil čas v okolitých vinohradoch, ale aj v pivnici Limbašského vinohradníckeho
družstva, kde mama pôsobí ako člen a zamestnanec od jeho založenia. Preto ako poslanec sa budem snažiť podporovať a udržať tradíciu vinohradníctva.

Róbert Hlavatovič

Volám sa Róbert Hlavatovič. Mám 45 rokov a v Limbachu žijem od roku 1994, kedy som sa sem priženil. Pracujem ako hasič. Mám tri deti, ktoré podporujem v ich športových aktivitách. Mojim záujmom je, aby sa rozvíjali
možnosti pre športové vyžitie najmä detí a mládeže v obci. Ako poslanec obecného zastupiteľstva som sa snažil
podporovať rozhodnutia, ktoré boli v záujme väčšiny obyvateľov tejto obce a v tomto by som chcel pokračovať.

Mgr. Ľubomír Čechovič ArtD.

7

12

Volám sa Ľubomír Čechovič a bývam v Limbachu v časti Machergut od roku 2000. Mám 62 rokov a pracujem
v RTVS. Počas praxe som pôsobil na mnohých riadiacich a manažérskych pozíciách. Mám záujem o rozvoj obce,
ale so zdravým rozumom a na prospech všetkých obyvateľov a preto kandidujem za poslanca obecného zastupiteľstva.
www.spoluprelimbach.sk
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Bc. Matej Farbula

nezávislý kandidát na starostu obce Limbach

Vážení občania, priatelia, známi a rodina,
oznamujem vám, že sa svojou kandidatúrou uchádzam o post starostu obce v Limbachu v komunálnych voľbách,
ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014. Mám 35 rokov a som slobodný.
Od narodenia som občanom obce Limbach a absolvoval som miestnu materskú i základnú školu. Strednú školu
som navštevoval v Pezinku a prvý stupeň vysokoškolského štúdia dokončil na Univerzite sv. Cyrila a Metoda
v Trnave. V tomto období som denným študentom druhého stupňa štúdia na spomínanej univerzite, kde
pokračujem v štúdiu masmédií a komunikácie.
Mám za sebou 15 rokov práce a praxe v rôznych spoločnostiach na Slovensku, v Rakúsku a USA. Pracoval
som a pracujem v oblasti riadenia, obchodu, manažmentu a služieb. Od roku 2010 som členom obecného
zastupiteľstva v Limbachu, členom obecnej rady a predsedom komisie životného prostredia v Limbachu.
Som štatutár občianskeho združenia Futbalového klubu v Limbachu. Svoje nadobudnuté skúsenosti z praxe,
vzdelanie a informačný kapitál nadobudnutý počas môjho pôsobenia v obecných štruktúrach by som rád využil
aj ako starosta obce. Bližšie a detailnejšie ciele, vízie i predstavy zverejním v predvolebnej kampani vo svojom volebnom programe.

Michal Bariny
nezávislý kandidát na poslanca
do obecného zastupiteľstva v
Limbachu
Vážení občania,
oznamujem vám, že sa v komunálnych
voľbách v roku 2014 svojou kandidatúrou
uchádzam o miesto poslanca v obecnom
zastupiteľstve v Limbachu. Som ženatý,
mám 36 rokov a od narodenia som občanom
obce Limbach. Mám dosiahnuté stredoškolské vzdelanie dopravného a
strojníckeho zamerania. Som štatutárom občianskeho združenia Enduro
Team Karpaty Limbach, za ktoré reprezentuje náš tím našu obec na
medzinárodných majstrovstvách Slovenska v endure a country crosse.
Na základe mojich viac ako 15-ročných skúseností v oblasti ekonomiky,
bankovníctva a poisťovníctva by som rád, ako poslanec prispel v tejto
oblasti k rozvoju obce Limbach.

Karol Čapucha
nezávislý kandidát na poslanca
do obecného zastupiteľstva v
Limbachu
Milí občania,
týmto vám oznamujem, že sa v
komunálnych voľbách v roku 2014 svojou
kandidatúrou uchádzam o miesto poslanca
v obecnom zastupiteľstve v Limbachu, kde
bývam od svojho narodenia. Som ženatý,
mám dve deti, 38 rokov a ukončené stredoškolské vzdelanie so zameraním
na dopravu a strojníctvo. Prevažná časť môjho pracovného pôsobenia a
pracovnej praxe je riadenie nášho rodinného vinárstva Winex, s. r. o., v obci
Limbach. V prípade úspechu vo voľbách by som svojimi skúsenosťami rád
prispel k rozvoju vinohradníctva a vinárstva v našej obci.

Ľuboš Rybecký
nezávislý kandidát na poslanca
do obecného zastupiteľstva v
Limbachu
Občania obce Limbach,
rád by som vám oznámil, že sa v
komunálnych voľbách 2014 uchádzam o
miesto v obecnom zastupiteľstve našej obce.
Bývam a pôsobím v Limbachu od svojho
narodenia. Mám 40 rokov a dosiahnuté stredoškolské vzdelanie v oblasti
dopravy. Moje viac ako 20-ročné skúsenosti sú z oblasti dopravy, podnikania
a stavebných služieb. Tieto skúsenosti by som v prípade úspechu rád
ponúkol obci Limbach a prispel tak k jej rozvoju.

Miloš Bukatovič
nezávislý kandidát na poslanca
do obecného zastupiteľstva v
Limbachu
Vážení a milí občania,
oznamujem vám, že v komunálnych
voľbách v roku 2014 sa svojou kandidatúrou
uchádzam o miesto poslanca obecného
zastupiteľstva v Limbachu. Mám 47 rokov,
som ženatý a mám tri plnoleté deti. Mám
takmer tridsaťročné skúsenosti a prax v oblasti lesného priemyslu a
stavebných služieb. V prípade, že uspejem vo voľbách, rád zúročím moje
vedomosti a prax na rozvoj i napredovanie obce, v ktorej žijem od svojho
narodenia.
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Kandidáti na poslancov:
Mgr. Vilma Kočišová

Ukončila som vysokoškolské vzdelanie Technológia vzdelávania so
zameraním na riadenie školstva. Svoje odborné skúsenosti by som rada
využila v oblasti školstva a kultúry.

Ing. Jana Poláčková

Svoje odborné vedomosti (SVŠT - Stavebná fakulta, odbor ekonomika a
riadenie stavebníctva) by som chcela využiť pri usmerňovaní stavebného
rozvoja v obci.

Michal Sadloň

Poslanec obecného zastupiteľstva 2006 - 2014, pracoval v komisii
vinohradníckej a vinárskej ako predseda, bol iniciátorom mnohých

25

24

3

26

obecných podujatí v spolupráci so Združením vinohradníkov a vinárov v
Limbachu.

Ing. Alena Spišiaková

V rokoch 2006 - 2010 pôsobila ako členka komisie pre Územné plánovanie
a stavebný poriadok Ako poslankyňa vo volebnom období 2010 - 2014
pôsobila ako predsedníčka Komisie územného plánovania a stavebného
poriadku.
Kandidáti, ktorí podporujú výhradne kandidatúru PaedDr. Anny Hrustičovej
na post starostky obce Limbach
15. Mgr. Vilma Kočišová
24. Ing. Jana Poláčková
25. Michal Sadloň
26. Ing. Alena Spišiaková
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Michal Sadloň, Ing. Jana Poláčková, PaedDr. Anna Hrustičová,
Ing. Alena Spišiaková, Mgr. Vilma Kočišová

Anna Hrustičová, PaedDr.,

- zabezpečiť projektovú dokumentáciu na získanie mimorozpočtových
zdrojov pre vybudovanie zberného dvora
- pripraviť projekt pre protipovodňovu ochranu obce

Vychádzajúc z predchádzajúcich skúseností Vám môžem spolu s mojimi
poslancami predstaviť náš volebný program pre roky 2014-2018.

Oblasť školstva , kultúry a športu
- pokračovať na projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia „Telovýchovnej a spoločenskej prístavby k Základnej škole Limbach„
- napomáhať organizáciám , spolkom a združeniam v rozvíjaní ich činnosti
- podporovať činnosť športových klubov
- spolupracovať s cirkvami
- rekonštrukcia domu smútku

nezávislý kandidát na starostu obce Limbach

Oblasť územného plánovania a stavebného poriadku
- V súčasnosti je spracovaný a zverejnený návrh Aktualizáce Územného
plánu obce Limbach, ktorý komplexne zachytáva všetky zmeny a doplnky
k ÚPN Limbach
Oblasť dopravy a spojov
- pokračovať v revitalizácii III – úprava chodníkov, zelene., verejného
osvetlenia
- pokračovať v majetkovoprávnych vysporiadaniach miestnych komunikácií
- v súčinnosti s Mestom Pezinok a Bratislavským samosprávnym krajom
pokračovať v projektových prípravách vybudovania cyklochodníka Limbach-Grinava -Pezinok
Oblasť životného prostredia
- rekonštruovať ČOV v nadväznosti získania finančných zdrojov mimo
rozpočtu obce

Sociálna oblasť
- pripraviť podklady pre vybudovanie Komunitného centra pre seniorov a
mládež na pozemku vo vlastníctve obce
Bezpečnosť a ochrana
- V rámci prevencie kriminality umiestniť bezpečnostný kamerový systém
v obci

Pozvánka
Srdečne vás pozývame na neformálne predvolebné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 11. 11. 2014 o 17.30 h v budove Základnej školy Limbach.
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2014
ROMAN NOGA - spoločný kandidát
SaS, NOVA, SDKÚ-DS, OKS na starostu
obce Limbach v komunálnych voľbách 2014
Milí spoluobčania,

Predstavujem sa Vám ako Váš kandidát spoločný na starostu obce Limbach.
Mám 40 rokov a v Limbachu bývam približne od roku 2007. Pochádzam z Pezinka.
Som ženatý a mám jedného syna, ktorý navštevuje v obci materskú školu.
Vyštudoval som Gymnázium Jura Hronca v Bratislave. Od svojich 18 rokov podnikám. Podnikal som s výpočtovou
technikou, telekomunikáciami a v stavebníctve. Šesť rokov som pracoval ako partner pre Slovak Telekom. Pre
súkromného investora som vybudoval v Limbachu obytnú zónu Mlynské pole - pri kockách, ktorá je úspešne
dokončená a kde už vyrastajú nové domy. Nikdy som nebol a ani v súčasnosti nie som členom politickej strany.
Napriek tomu kandidujem na starostu obce a člena obecného zastupiteľstva ako spoločný kandidát.

Volíme kandidáta s pravicovou podporou

Ľudia znechutení politickou situáciou v krajine, v minulých voľbách vsadili v očakávaní zmeny na
nezávislých kandidátov. No nezávislí kandidáti sú často závislí od potrieb svojich, iných jednotlivcov a úzkych
záujmových skupín. Nezávislí starostovia nemajú mnohokrát možnosti získavania podpory pre obec od štátnych
inštitúcií alebo vyšších územných celkov. Podporu Limbach potrebuje. Aj preto mať starostu s väčšími
možnosťami je pre obec výhodou.

Dovoľte mi predstaviť Vám niekoľko mojich cieľov, ktoré chcem v obci dosiahnuť:

1. Limbach zmeniť na modernú obec bez korupcie, klientelizmu a byrokracie. V Limbachu je potrebné
nadstaviť pravidlá v rôznych oblastiach, ktoré budú platiť pre každého rovnako. Obec a stavebný úrad
musí začať rozhodovať bez prieťahov, v stanovených lehotách. V lokalitách s kompletne vybudovanou
infraštruktúrou zrýchliť stavebné konania.
2. Zlepšenie podnikateľského prostredia, čo nám prinesie do obce prosperitu, lepšie služby i viac
pracovných príležitostí.
3. Rozumné a zodpovedné hospodárenie s peniazmi občanov.
4. Zastaviť nezmyselné rozširovanie obce a vznik nových lokalít pre výstavbu rodinných domov. Som proti
výstavbe domov v lokalitách na to nie určených. Mám namysli napríklad školský dvor, futbalové ihrisko,
areál ozdravovne, priemyselnú zónu.
5. Dobudovať v obci chýbajúcu infraštruktúru, Cintorínsku, Potočnú, Rakovú, Iršajskú a Športovú ulicu.
Vybudovať zelené a oddychové plochy, zdravotné stredisko, zvýšiť kapacitu cintorína.
6. Zvýšenie rozpočtu obce - aktívnou formou výrazne znížiť počet obyvateľov bez trvalého pobytu v obci
7. Vzdelanie detí zabezpečiť kvalitnými a primerane zaplatenými pedagógmi v materskej a základnej škole.
Zvýšiť kapacitu materskej školy postavením novej budovy. V Základnej škole postaviť telocvičňu. Zlepšiť
kvalitu stravy v škôlke a školskej jedálni je tiež nesmierne dôležité.
8. V spolupráci s mestom Pezinok vybudovať chodník do Pezinka a opraviť nebezpečnú a nevyhovujúcu
komunikáciu na Fajgalskej ceste.
9. Väčšiu podporu športu a organizovanie športových akcií pre verejnosť.
10. Organizovať kvalitné kultúrne a spoločenské podujatia pre občanov obce.
11. Skvalitniť informovanie občanov o práci obce prostredníctvom obecnej webovej stránky a novín.
12. Väčšiu úctu a podporu seniorom zo strany obce. Seniori si zaslúžia viac ako jeden klub v nevyhovujúcich
priestoroch pod obecným úradom. V obci by mal byť lekár obecnú opatrovateľskú službu.
Takisto potrebujeme lepšie dopravné spojenie s Pezinkom a viac spoločenských či športových akcií pre
našich dôchodcov.
13. Podporu vinárstva v obci, pokračovanie v tradíciách pestovania viniča.
A mnoho iných drobných vylepšení života v Limbachu...
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Prečo voliť práve Romana Nogu

Limbach je obec, kde žijú ľudia s nadpriemernými príjmami. No obec tak vôbec nevyzerá. Je značne
poznačená predchádzajúcim amatérskym vedením. Chýbajú služby, infraštruktúra nezodpovedá požiadavkám
rastúceho počtu obyvateľov. Obec sa slabo stará o verejnú zeleň a údržbu verejných plôch. Obecný úrad si
neplní povinnosti voči občanom. Stavebné konania trvajú neúmerne dlho, obec často koná v rozpore so
zákonom. V každom kúte je nejaký nedoriešený problém, ľudia sú znechutení a neveria v zmenu. Ak sa chceme
pohnúť ďalej, potrebujeme nutne dosiahnuť zmenu vo vedení obce. Na poste starostu ako aj v obecnom
zastupiteľstve. Nemôžeme veriť, že tí, ktorí zlý stav obce zapríčinili, svoje zlé rozhodnutia napravia. Na to
potrebujeme silnú osobnosť. Ani voľba zo súcitu nie je riešením. Prečo voliť práve Romana Nogu?
Pretože chcem vykonávať funkciu starostu profesionálne, so všetkou vážnosťou a zodpovedne. Som
zásadový a neúplatný. Nemám v Limbachu silné rodinné zázemie, nemám za sebou žiadnu záujmovú skupinu.
Nechcem hájiť záujmy svoje alebo jednotlivcov na úkor záujmov obce. Chcem zmysluplne nastaviť smerovanie
Limbachu do ďalších volebných období. Som proti korupcii a za podporu podnikania bez závisti. Rád by som
ponaprával krivdy z minulosti spôsobené amaterizmom predchádzajúcich vedení obce.
Som si vedomý toho, že to bude ťažké a nie všetko sa podarí. No s Vašou podporou si na to trúfam.
Potrebujem však aj Váš hlas.

Príďte voliť v čo najväčšom počte

Na záver Vás chcem všetkých pozvať k voľbám. Všetkých, ktorým na budúcnosti obce Limbach naozaj
záleží. Aj tých, ktorí už neveria a myslia si, že nemajú koho voliť. Na funkciu starostu sme štyria kandidáti. Traja z
bývalého zastupiteľstva, ktorí majú priamu zodpovednosť za terajší stav obce. Dve ženy, dvaja muži. Je z čoho si
vybrať. Teraz už máme všetci koho voliť. Nie som favorit týchto volieb, vraj ma tu nikto nepozná. No tých
ostatných už poznáme až príliš dobre na to aby sme im znova dali náš hlas. A preto buďte zodpovední a príďte
voliť. Príďte zvoliť zmenu.

Poďme všetci voliť lepší Limbach, poďme voliť
ROMANA NOGU!

Pýtate sa koho voliť za starostu
v Limbachu?
Predsa - ROMANA NOGU!
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2014
OSTATNÍ KANDIDÁTI NA POSLANCOV

Juraj Baráth, RNDr.
54 rokov, konateľ/riaditeľ spoločnosti
Zmena zdola DÚ

Antonín Koman Mgr.
63 rokov, dôchodca
Zmena zdola DÚ

Chcel by som prispieť k zvýšeniu transparentnosti v rozhodovacích procesoch samosprávy.
Mám záujem vytvoriť pre občanov väčší priestor na diskusiu (najmä pri strategických zámeroch obce) a zvýšiť ich záujem na
správe vecí verejných.
Ponúkam svoje skúsenosti pri budovaní komplexných informačných systémov o území na podporu výkonu obecného úradu
v Limbachu.

Na základe svojich skúseností chcem napomaháť všestrannému rozvoju obce.
Chcem prispieť k tomu, aby hospodárenie obce bolo zrozumiteľnejšie a efektívnejšie.
Mám záujem podporovať kultúrny a socialny rozvoj obce.

Miroslav Chvíla
47 rokov, živnostník
nezávislý kanidát

Ing.Radko Loczi
34 rokov, podnikateľ
nezávislý kandidát

Ako poslanec budem navrhovať a podporovať také projekty, ktoré budú rozumné a osožné širokému spektru obyvateľov
obce. Svojou činnosťou naďalej kontrolovať zákonnosť rozhodnutí a v prípade pochybení na ne poukazovať a žiadať nápravu.
V neposlednom rade podporovať tradíciu v kultúrnej oblasti, športe a vo vinohradníctve. Svojimi rozhodnutiami budem
korigovať bezhlavú výstavbu v obci. Moje záujmové oblasti sú šport a stavebníctvo.

Vážení Limbašania, je nutné vytýčiť podmienky developerom, budem podporovať iba výstavbu zodpovedajúcu charakteru
obce, podieľať sa na podpore otvorenosti a transparentnosti obecného úradu obyvateľom, budem klásť dôraz na zlepšenie
životného prostredia, cieľom bude tiež podpora a propagácia záujmových aktivít detí a mládeže, chcel by som zaistiť
dodržiavanie povolenej rýchlosti v obci, parkovanie podľa platnej vyhlášky, udržať status vinohradníckej obce a podporovať
vinohradníctvo a vinárstvo v našej obci.

Ing. Rastislav Gálik, 42 rokov, IT manažér
nezávislý kandidát

Ing. Jozef Lovíšek
58 r., technik v elektroenergetike
nezávislý kandidát

Za moje priority ako poslanca považujem:
- priamy kontakt s občanmi tejto obce počas celého funkčného obdobia poslanca
- rozvoj obce v prospech nás obyvateľov a nie rôznych záujmových skupín a bezohľadných developerov
- zvýšiť informovanosť občanov o dianí v obci, pripravovaných projektoch a zámeroch a ich zapojenie do rozhodovania
Rád by som ponúkol moje dlhoročné manažérske skúsenosti v prospech obce. V Limbachu žijem s manželkou a 3 deťmi od
roku 2006 a rovnako ako vám aj mne záleží, aby si obec zachovala svoj charakter, ako aj čisté a zdravé prostredie.

V Limbachu bývam 14 rokov. Rozhodol som sa kandidovať na funkciu poslanca s cieľom dávať dôraz na osobný kontakt s
občanmi obce, zaujímať sa o ich problémy, názory a návrhy na zlepšenie života v obci a zabezpečiť im vopred informácie o
najdôležitejších materiáloch týkajúcich sa života a rozvoja obce, aby mohli zareagovať ešte pred samotným rozhodovaním
na rokovaní miestneho zastupiteľstva obce. Som proti schvaľovaniu nových lokalít výstavby rodinných domov, pokiaľ
nebudú vopred koncepčne doriešené otázky kapacity obecnej čistiarne, ako i otázky životného prostredia obce.

JUDr. Branislav Kalman
41 r., štátny zamestnanec
nezávislý kandidát

Mgr.Peter Petrovič
53 rokov, manažér
SNP 69 Limbach

Rozhodol som sa kandidovať za poslanca obecného zastupiteľstva v Limbachu,
aby som sa mohol aktívne podieľať na správe obce a tým prispieť k skvalitneniu nášho každodenného života v obci.

Chcel by som prispieť k lepšej komunikácii obecného zastupiteľstva s občanmi a ich výraznejšej účasti na správe obecných
záležitostí.
Mojím záujmom je podporiť všetky dobré iniciatívy, potenciál schopností obyvateľov v záujme zveľaďovania obce.
Ponúkam skúsenosti a znalosti pre rozvoj cestovného ruchu a spoločenského života.

Bc. Mária Kalmanová,
36 rokov, referentka špecialistka,
nezávislá kandidátka

Ing. Eduard Zubo, 53 rokov, elektroinžinier
Zmena zdola DÚ

Limbach je súčasťou môjho života 36 rokov, žije tu moja rodina, vyrastajú deti. Za tento čas som vyštudovala aj Vysokú
školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca. Pracovné skúsenosti mám v oblasti
štátnej i verejnej správy. Vzhľadom na moje viacročné pôsobenie v štátnej správe disponujem praktickými skúsenosťami
s jej fungovaním, taktiež mám prehľad v legislatíve, a aj preto chcem úprimne prispieť k priaznivému napredovaniu a
pozitívnemu rozvoju obce a k skvalitneniu života v obci.

Ako poslanec by som chcel svoje aktivity zamerať predovšetkým:
- na zachovanie dedinského charakteru obce a tým zvýšiť jej atraktivitu
- na zapojenie občanov do riešenia územného plánu obce, nie developerov
- na zvýšenie informovanosti obyvateľov obce zverejňovaním plánu činnosti, informácií o pripravovaných aktivitách
prostredníctvom verejných médií a tiež formou osobného kontaktu
- na prepojenie Limbachu s Pezinkom vybudovaním chodníka pre peších a cyklistov
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Oznam MS SČK

Miestny spolok SČK oznamuje občanom, že v miestnej knižnici na OcÚ v Limbachu sú k dipozícii časopisy ZDRAVIE a DIABETIK. Sú to staršie aj novšie ročníky a
ich téma je nadčasová.
Vo výpožičných hodinách je možné si ich preštudovať a získať zaujímavé informácie pre seba i svoje okolie. Želám príjemné čítanie.

M. Ančicová

ČÍSLO 3/2014

Voľnočasové centrum Limbach
V novom školskom roku sme začali s voľnočasovými aktivitami pre deti,
mládež aj dospelých vo vynovených priestoroch obecného Voľnočasového
centra aj vďaka grantu, ktorý sme získali od Nadačného fondu Telekom,
ktoré spravuje Nadácia Pontis, s finančnou podporou OÚ Limbach a
dobrovoľníckou prácou členov občianskeho združenie LIRA – Limbašská
regionálna agentúra.

Jana Kapustová, OZ LIRA

Posun v likvidovaní odpadu?
Je to už niekoľko rokov, čo sa v Limbašských novinkách
objavili články o čiernych skládkach v obci a jej okolí.
Skládok bolo neúnosne veľa - desiatky. Dokonca aj na
školskom dvore ste mohli nájsť tlejúce smetiská. Dlho
sa to ignorovalo. Čakalo sa na finančné zdroje alebo na
tú správnu legislatívu, čo vrchnosť zhora dá, nevedno.
Čosi sa asi muselo udiať. Keď sa dnes prejdete po obci
a jej okolí, uvidíte, že tá špina kamsi zmizla, tzv. zberný
dvor a separovanie odpadu funguje, čierne skládky, ak
sa objavia, obec zlikviduje. Niečo to stojí, ale Limbach
je čistejší.
Obyvateľstva za tie roky v Limbachu pribudlo. Odpadu

teda tiež, ale na rozdiel od predchádzajúceho obdobia
smeruje väčšinou tam, kam patrí a nie za ploty záhrad,
do priekop, vinohradov či lesa. Zmenený prístup obce
je viditeľný, čo treba aspoň takto oceniť. Ale čo je podstatné, Limbašania si uvedomujú, kam s odpadom. Je
to viditeľný posun, samozrejme, s výnimkami. Niektorí
si dali pred letom námahu a odpad zo záhrady neodviezli do zberného dvora, ale priamo pod tabuľu Limbach pri vjazde do obce. To je naozaj originálny spôsob,
ako odvoz odpadu hodiť na obecný úrad a viditeľne dať
príchodzím najavo, kto v Limbachu žije.
(kp)

Základná škola Limbach

Najväčší dar, ktorý môžeme dať svojim deťom, je naša vlastná zmena...
Volám sa Iveta Bulavová a od 1. júla 2014 som riaditeľkou vašej základnej školy.
Pochádzam z Grinavy, ale Limbach mi je srdcu blízky, pretože tu mám bývalých
spolužiakov a veľa priateľov.
Dvadsaťtri rokov som učila v Základnej škole na Fándlyho ulici v Pezinku. Počas
môjho pôsobenia v tejto škole som využívala alternatívne spôsoby vyučovania, ako je
integrované tematické vyučovanie a prvky Daltonskej školy.
V tomto by som rada pokračovala aj v tejto škole. Milujem deti a svoju prácu. Učím
žiakov samostatnosti, zodpovednosti aj spolupráci. Navodzujem v triede pocit voľnosti,
ale nie anarchie. Počas dňa sa usilujem o pozitívne hodnotenie detí a povzbudzovanie.
Učenie musí byť pre deti zmysluplné a zaujímavé. Je dobré, keď sa vedia v učive
orientovať. Snažím sa, aby deti nadobúdali vedomosti v praktických činnostiach a
zážitkom. Prvoradým cieľom vzdelávania by malo byť naučiť sa učiť. Vedieť hľadať
a vyberať informácie, hodnotiť ich, dávať ich do súvislosti so životom a vedieť ich
použiť. Bola by som rada, keby sa mi podarilo dosiahnuť, aby do školy chodili radi žiaci,
učitelia, ale i rodičia. Verím, že pri vzájomnej spolupráci nás všetkých sa to podarí a
spoločnými silami vytvoríme dobre fungujúcu školu.
Na záver by som rada chcela napísať, čo sa nám so žiakmi za prvý mesiac podarilo
zorganizovať a čo nás ešte čaká.
• Navštívili sme dopravné ihrisko
• Mali sme Farebný týždeň zdravia
• Prváci boli na farme v Modre
• Súťaž o najlepšieho športovca triedy
• Návšteva ovocinárstva
Chystáme tekvicovú súťaž, deň kúziel, šarkániádu, vystúpenie pre starších občanov,
vianočný program a veľa ďalších zaujímavých akcií.

Mgr. Iveta Bulavová
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LIMBAŠSKÉ VINOHRADY, KONIEC VYČKÁVANIA NA DEVELOPEROV.
Povinnosť vlastníkov obrábať či prenajímať pôdu
Vinice ako významná súčasť krajinotvorby Malých Karpát sú konečne po rokoch
prieťahov uznané za spoločenské dedičstvo a tým chránené štátom. O tom, či
obce stratia svoj stáročný vinohradnícky ráz za pár rokov stavebnej devastácie
kopcov nad nimi, nebudú rozhodovať len obecné zastupiteľstvá, ale okresné
pozemkové úrady spolu s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom
poľnohospodárskym v Bratislave.
Vláda SR konečne schválila novelu zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy. Zákon stanovuje orgánom štátnej správy posudzovať
zmeny viníc na iné pozemky i šetrením skutkového stavu priamo v teréne.
Súvisiace Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z. ustanovuje, že za každý štvorcový
meter vinice zmenený na iný pozemok zaplatia vlastníci, realitné kancelárie či
developeri do štátnej kasy v Malokarpatskej a Tokajskej oblasti 100 eur. Novela
zákona určuje i postih vlastníkov, ktorí nezabezpečujú základnú starostlivosť

LIMBAŠSKÍ VINÁRI
Za všetkých členov Združenia limbašských vinohradníkov a vinárov by som sa rád
poďakoval všetkým priaznivcom dobrého vína a účastníkom akcií, ktoré sme pre
nich organizovali.
Začiatkom leta sme boli na výlete na Morave. Ochutnali sme moravské vínko,
strávili pekný deň, odniesli si príjemné spomienky.
Tradične sme sa zúčastnili na vinárskej akcii Víno a levanduľa, ktorú každoročne
organizujú v pezinských vinohradoch naši kolegovia z Pezinka. Mali sme tam vlastný
stánok a v kamarátskom duchu sme ponúkli Pezinčanom a ich návštevníkom vína
z Limbachu.
Prešlo leto, počas ktorého sme pracovali vo vinohradoch, úspešne bojovali proti
chorobám, ako sú napríklad peronospóra a múčnatka. Do vinohradov chodila lesná
zver, ktorá robila veľké škody. Najviac nás potrápilo počasie, napršalo veľa vody

svojmu pozemku - vinohradu. (Priestupok, správny delikt na úseku ochrany
poľnohospodárskej pôdy sa týka vlastníka, nájomcu pôdy, ktorý nevykonáva
agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych
vlastností a funkcií pôdy. Nedbá o jej ochranu pred poškodením a degradáciou,
nepredchádza výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch či
nezabezpečuje využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená
ekologická stabilita územia.)
Sprísneným postupom štátnych orgánov voči vlastníkom spustnutej pôdy,
adresným postihom voči „vyčkávačom“ sa rozhýbe obnova nášho okolia. Je
možný i posun v prenájmoch či odpredajoch viníc i v limbašskom chotári za
zreálnené ceny. (Napríklad v uznávanej rakúskej vinohradníckej oblasti je cena
rodiacich vinohradov na rovine 2 eurá a na slnečnom svahu 3 - 3,5 eura za m²).

Weinbau Malatschek

a hrozno začalo hniť. Mnohí vinohradníci boli nútení oberať úrodu napriek nízkej
cukornatosti, v opačnom prípade hrozilo, že strapce úplne zhnijú. Medzičasom sme
pripravovali techniku a stroje na spracovanie hrozna, chystali pivnice. No nebolo to
ľahké obdobie, ale aj to patrí k nášmu vinohradníckemu chlebíčku, a ako každý rok,
aj tento sme to zvládli a napriek rôznym ťažkostiam to s kvalitou tohtoročných vín
vyzerá sľubne. O tom ste sa mohli presvedčiť na rôznych jarmokoch a vinobraniach,
kde sa predávali limbašské burčiaky. Ak ste to nestihli, budete mať príležitosť
ochutnať tohtoročné mladé vína, pretože aj tento rok pripravujeme mimoriadne
obľúbenú akciu Svätomartinské požehnanie mladých vín, ktoré sa bude konať dňa
8. 11. 2014 v spoločenskej sále hotela Gaudium Garni v centre oddychu Gaudium v
Limbachu.
Týmto si vás dovoľujem srdečne pozvať, tešíme sa na vašu účasť.
S pozdravom,


Michal Sadloň, predseda ZLVaV
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LIMBAŠSKÉ NOVINKY

Vážení futbaloví priaznivci FK Karpaty Limbach

Kolkársky klub Limbach
– II. liga - Západ

Leto sa nám skončilo a čoraz viac sfarbená príroda nám pripomína jeseň, ku
ktorej neodmysliteľne patrí aj nový ročník futbalovej sezóny 2014/2015.
V tejto sezóne FK Karpaty Limbach reprezentuje mužstvo prípravky (PRPK) a
mužstvo seniorov (S4B).
Naši najmenší futbalisti pod vedením skvelých trénerov Juraja Czinegeho ml.
a Mateja Čajkoviča dosahujú v tejto jesennej časti sezóny úžasné výkony a
po siedmich odohratých kolách sú na siedmej priečke v tabuľke. Ďakujeme
všetkým mladým hráčom, trénerom i rodičom detí, že nám robia radosť,
pomáhajú a reprezentujú FK Limbach.

Po letnej prestávke sa naši kolkári pred jesennou časťou súťažného ročníka
zúčastnili na kolkárskych turnajoch v Pobedíme a na Pasienkoch v Bratislave,
kde náš hráč Anton Lačný obsadil 2. miesto v jednotlivcoch, pričom svojím
výkonom porazil aj hráčov z I. ligy.

Výsledky odohratých stretnutí prípravky v jesennej časti sezóny 2014/2015:
FK Karpaty Limbach – TJ Slovan Vištuk					

8:5

ŠFK Prenaks Jablonec – FK Karpaty Limbach 				

2:4

FC Slovan Modra – FK Karpaty Limbach					

5:1

FK Karpaty Limbach – ŠK Svätý Jur						

3:9

OŠK Slovenský Grob – FK Karpaty Limbach				

5:1

TJ Slovan Viničné – FK Karpaty Limbach 					

3:4

FK Karpaty Limbach – PŠC Pezinok						

2:6

Dňa 30. 8. 2014 sme odohrali prvý zápas proti ŠK Modranka „B“, v ktorom sme
prehrali na body 7:1. V tomto zápase bol najlepším hráčom náš Karol Beck s
výkonom 544 zhodených kolkov.
Ďalej sme odohrali ešte 5 majstrovských zápasov, z toho 3 zápasy vonku a
2 zápasy v domácej kolkárni (na Pasienkoch v Bratislave). Celkovo sme po
6. kole, v ktorom sme 3 zápasy vyhrali a 3 prehrali na 11. mieste. Najbližší
majstrovský zápas budeme hrať na „domácej ploche“ na Pasienkoch v
Bratislave s KK Zlaté Klasy. Naši hráči majú dobrý kolkársky potenciál a k
najbližšiemu zápasu, ale aj k ostatným majstrovským zápasom jesennej časti
II. ligyim prajem veľa sily, zdravia a trochu kolkárskeho šťastia.
Hodu zdar!
Tabuľka zápasov
Záp. Výh. Rem. Preh. Skóre

Mužstvo seniorov pod vedením trénera Štefana Maťaša, asistenta Jaroslava
Štroffeka a vedúceho mužstva Mareka Čajkoviča vstúpilo do tejto sezóny s
výbornými výsledkami a po ôsmich kolách je na štvrtej priečke v tabuľke IV.
Ligy BFZ – sk. B (S4B) s piatimi výhrami a tromi prehrami. Mužstvo sa podarilo
posilniť v tejto sezóne o nových hráčov, ktorí sú prínosom. Veľká vďaka patrí
všetkým hráčom, priaznivcom i vedeniu FK za ich činnosť.
Výsledky odohratých stretnutí seniorov v jesennej časti sezóny 2014/2015:

Priem. Body

1. ŠK Modranka B

6

5

0

1 37.0:11.0 3238.7

10

2. Slávia Nitra

6

5

0

1 30.0:18.0 3165.1

10

3. TJ Slavoj Sládkovičovo

6

4

0

2 30.0:18.0 3128.4

8

4. BKK Bánovce nad Bebravou

6

4

0

2 29.0:19.0 3152.3

8

5. KK Preseľany B

6

4

0

2 26.0:22.0 3015.1

8

6. TJ Rakovice B

6

3

1

2 26.0:22.0 3182.3

7

7. KK Zlaté Klasy B

6

3

0

3 28.0:20.0 3089.7

6

FK Karpaty Limbach – TJ Záhoran Jakubov					

2:0

8. MKK Galanta B

6

3

0

3 26.0:22.0 3160.0

6

TJ Dubová - FK Karpaty Limbach							

2:1

9. KK Pobedim B

6

3

0

3 23.0:25.0 3248.4

6

FK Karpaty Limbach – FK Jablonové					

3:0

10. KK Hustra Uhrovec

6

3

0

3 23.0:25.0 3145.8

6

ŠFK Prenaks Jablonec - FK Karpaty Limbach				

1:0

FK Karpaty Limbach – PŠC Pezinok						

1:3

11. TJ Karpaty Limbach

6

3

0

3 22.0:26.0 3031.0

6

FK Karpaty Limbach – TJ Družstevník Závod				

3:1

12. Tatran Bratislava

6

3

0

3 21.0:27.0 3112.8

6

ŠK Plav. Š/OFK Vysoká pri Morave - FK Karpaty Limbach		

1:2

13. TKK Trenčín B

6

2

0

4 18.0:30.0 3069.8

4

FK Karpaty Limbach – TJ Veľké Leváre					

2:0

14. DKK Nové Mesto n. Váhom

6

1

1

4 18.0:30.0 3093.4

3

15. ZKK Nové Mesto n. Váhom B

6

1

0

5 13.0:35.0 3032.7

2

16 ŠKK Tlmače

6

0

0

6 14.0:34.0 3080.9

0

V neposlednom rade ďakujeme všetkým fanúšikom a priaznivcom za podporu
a povzbudenie.


Vedenie FK Karpaty Limbach




Za KK Limbach vedúci klubu Pavel Ančic
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