UZNESENIE

Č.10/OZ/2008 zo zasadnutia OZ dňa 15.12.2008 o 1630hod. v zasadačke OcÚ
Obecné zastupiteľstvo :
A/ Berie na vedomie :
1. Kontrolu plnenia uznesenia č.9/OZ/2008
2. Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r.2009
3. Ponuku o spoluprácu p. Mgr. Soni Malatschek Ďurecovej v oblasti PHSR –tvorba
propagačných materiálov pre obec
4. Žiadosť Ministerstvo vnútra SR o pripojenie sa k návrhu na vyhlásenie konkurzu voči
dlžníkovi Sanatórium Karpatia
5. Zaslanie žiadosti OZ Lesy SR š.p.OZ Smolenice na rekonštrukciu MK Potočná
na Lesy SR š.p. Banská Bystrica
6. Informáciu o uzavretí zmluvy medzi Ing.Tomášom Tokošom a obcou Limbach vo veci
vedenia www stránky obce, vybavenia domény a poradenstva bez nároku na finančnú
odmenu
7. Stanovisko ObÚ Bratislava k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemku
8. Žiadosť Mlynské pole s.r.o. o zaradenie územia do zmien a doplnkov ÚPN
9. Žiadosť združenia epileptikov o finančnú podporu.
10. Žiadosť p. Ing. Kosíka o odkúpenie pozemku
B/ Súhlasí :
1. S rekonštrukciou káblovej televízie po častiach, v 1.etape programy :
ČT1,ČT2,JOJ,PRIMA a zároveň výmenu programu pre deti JETIX za iný program
pre deti.
2. S predajom pozemkov parc.č. 1178/200 o výmere 107m2 a parc.č.1178/197 o výmere
126m2 v zmysle GP č. 794/08 vyhotovenom Tatianou Dernerovou 18.08.2008 za cenu
450.-Sk podľa Uznesenia OZ č. 4/0Z/2007
C/Schvaľuje :
1. Overovateľov zápisnice : M.Fraňo,J. Janušík
2. Návrhovú komisiu : Dr. Baďurová, P. Vavrinský, M. Sadloň
3. Vyrovnaný rozpočet obce Limbach na rok 2009 vo výške 32 239tis. Sk / 1 070,139EUR
s pripomienkami

4. Programový rozpočet obce Limbach na roky 2009 až 2011
5. Návrh VZN č.4/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce
6. Zámenu obecného pozemku parc.č.43/3 o výmere 32m2 s pozemkom p. Dušana Ježíka
parc.č.1738/5 o výmere 42m2 .
7. Stočné pre rok 2009 :Fyzické osoby 10.-Sk (0,33EUR) právnické osoby 16.-Sk (0,53EUR)
8. Odmenu p. starostke vo výške 40% súčtu platov za 6 mesiacov.
D/ Splnomocňuje
starostku obce
-

upravovať v priebehu roka 2009 ukazovatele, limity a úlohy pri dodržaní výšky
schválených príjmov a výdavkov

-

použiť financie za účelom nevyhnutných výdavkov v mimoriadnej
situácii v obci, za podmienok neprekročenia plánovaných výdavkov obce
v schválenom rozpočte obce na rok 2009

E/ Odporúča starostke obce:
1. Začať rokovanie s firmou Mlynské pole o podmienkach so zaradením tohto územia
do zmien a doplnkov ÚPN Limbach.
Zapísala :
PhDr. Oľga Baďurová
PaedDr. Anna Hrustičová
V Limbachu 15.12.2008

starostka obce

