UZNESENIE
č.1/OZ/2009 zo zasadnutia OZ dňa 23.2.2009 o 1630 hod. v zasadačke OcÚ
Obecné zastupiteľstvo :
A/ Berie na vedomie :
1. Kontrolu plnenia uznesenia č.10/OZ/2008
2. Informáciu zo zasadnutia OR z 4.2.09 a z 9.2.09
3. Informáciu Ing. arch. Karola Ďurenca o príprave projektu na revitalizáciu
obce Limbach
4. Návrh p. L. Malatscheka na zlúčenie kultúrnej a vinohradníckej komisie
5. Žiadosť Ing. Lucie Matiaškovej o odkúpenie časti obecného pozemku. OZ
odstupuje túto žiadosť na vyjadrenie stavebnej komisie.
6. Žiadosť D. Šteberlu o odkúpenie obecného pozemku z parc.č. 1671
7. Informáciu o riešení problému nelegálnych skládok v k.ú. Limbach
8. Žiadosť spoločnosti Mlynské pole s.r.o. o zaradenie lokality Mlynské pole do zmien
a doplnkov.
B/ Súhlasí :
1. So žiadosťou Ing. L. Kosíka na odkúpenie časti obecného pozemku o výmere 42m2
za cenu 100 € /m2.
2.S vybudovaním bezpečnostného systému v hodnote 16 596.95 € Ing. Ľ.Kosíkom
a s jeho darovaním obci .
3. S realizáciou majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod budúcim Zberným dvorom
v priemyselnej zóne k.ú. Limbach
4. So žiadosťou SZPB v Pezinku o finančný príspevok vo výške 170 €
5. S umiestnením pamätnej tabule SNP na čestnom mieste obecného úradu
6. So žiadosťou Ing.arch. Aleny Rochovej o udelenie výnimky pre možnosť zastavania
záhrady v rekreačnej oblasti nad rámec povolenej zastavanosti s využitím
na rekreačné účely.
7. S postupným vyhotovením geometrického plánu na MK Športová humna.
8. S vypracovaním projektovej dokumentácie na telocvičňu pri ZŠ v Limbachu.
9. So žiadosťou Rímskatolíckej cirkvi, farnosť sv. Žigmunda vysporiadať MK Potočná a to
zámenou pozemkov.
10. S uzatvorením zmluvy medzi Ing. Raduškom a obcou Limbach na údržbu informačného
systému po dohode presných podmienok.

C/ Schvaľuje :
1. Overovateľov zápisnice : M. Sadloň, A. Futasová
2. Návrhovú komisiu : PhDr. Oľgu Baďurovú, Ing. B.Šťastného, M. Fraňa
3. Zápisy do obecnej kroniky raz za ½ roka a príslušnú odmenu vo výške 80 € za 1 pol rok.
4. Štatút obce s doplnením pripomienok
5. Organizačný poriadok Obecného úradu obce Limbach s pripomienkami
6. Pracovný poriadok zamestnancov obce Limbach
7. VZN o opatrovateľskej službe a spôsobe určovania a výške úhrady za poskytnuté
soc. služby.
8. Predaj časti obecného pozemku p. Ing. L. Kosíkovi s manželkou p.č.1746/11 o výmere
42m2 za 100 €/m2
9. Odpredaj z časti obecného pozemku parc.č. 1175/1 podľa GP č.30/2008 zo dňa
28.12.2008 vypracovaného Ing. Jurajom Horváthom a schválený Katastrálnym úradom
v Bratislave ,Správa katastra Pezinok dňa 19.01.2009 č. 1290/08 novytvorená parcela
1175/5 o výmere 188m2 pánovi Ing. Ladislavovi Zdútovi s manželkou cenu celkom
6240,46 €.
10. Zámennú zmluvu medzi Obcou Limbach a LVD Limbach nasledovne. Obec Limbach
bude vlastníkom pozemkov parc.č. 1431/2 o výmere 470m2 a pozemok , parc.č. 1431/3
o výmere 73m2 . LVD Limbach bude vlastníkom novovytvorených pozemkov podľa GP
č.35/09 vyhotovenom Ing. Jurajom Horváthom v januári 2009 a to: pozemok parc.č.
1406/75 o výmere zast.pl. o výmere 204m2, pozemok parc.č. 1406/76 zast.pl. o výmere
155m2 pozemok parc.č. 1406/8 zast.pl o výmere 179m2 , ktoré vznikli odčlenením
z pozemku parc.č.2 zapísaného na LV č.426 Obce Limbach v registri „E“. Rozdiel 5m2
sa prevádza bezodplatne.
.11/ Kúpu pozemku parc.č. 1347/93 o výmere 75m2 za cenu 1 € od p. Anny Hanákovej za
účelom majetkovoprávneho vysporiadania miestnej komunikácie
12/ Kúpu pozemku parc.č. 1347/98 o výmere 95m2 za cenu 1 € od p. Petra Malíka za
účelom majetkovoprávneho vysporiadania miestnej komunikácie.
13/ Zámennú zmluvu medzi Obcou Limbach a p. Annou Uhlárikovou podľa GP č. 33/2008
vyhotovenom Ing. Františkom Megom v júni 2008, kde Obec bude vlastníkom pozemku
parc.č. 14/11 o výmere 6m2 a pozemku parc.č. 14/12 o výmere 18m2
a pani Anna Uhláriková bude vlastníčkou pozemku parc.č. 387/38 o výmere 27m2.

D/ Nesúhlasí :
1. So žiadosťou Junior GAME spol.s.r.o. o umiestnenie a prevádzkovanie stávkového
terminálu v Café Bar na Slnečnej ul. v Limbachu.
2. So žiadosťou p. Ing. Petra Meiera o stornovanie faktúry za množstvo odkanalizovanej
odpadovej vody.
3. S uzatvorením novej zmluvy o spolupráci k objednávke služby obce.info web. mini.

V Limbachu 23.2.2009
PeadDr. Anna Hrustičová
Starostka obce
Zapísala : PhDr. Oľga Baďurová

