ZÁPISNICA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. februára 2009 o 16,30 hod.
v zasadačke OcÚ v Limbachu .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : viď . prezenčná listina
Ospravedlnení: R. Bukatovičová, P. Vavrinský
Program :
1.Otvorenie, zvolenie overovateľov zápisnice a návrh. Komisie
2. Kontrola uznesenia z OZ a OR
3. Plnenie rozpočtu za rok 2008
4. Stanovisko hl. kontrolóra obce k plneniu rozpočtu rok 2008
5. Návrh štatútu obce
6. Návrh organizačného poriadku
7. Návrh pracovného poriadku
8.Návrh VZNO o opatrovateľskej službe
9. Návrh plánu činností komisií OZ
10. Prerokovanie žiadostí
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
K bodu 1 : Starostka otvorila zasadnutie, privítala prítomných, navrhla overovateľov
zápisnice p. A. Futasovú a M. Sadloňa , navrhla návrhovú komisiu v zložení PhDr.O.
Baďurová, Ing. B.Šťastný a M. Fraňo .
Hlasovanie : jednohlasne - za
.
K bodu 2: Starostka informovala o plnení uznesenia č. 10/OZ/2008 a zasadnutiach OR
dňa 4.2.2009 a 9.2.2009
K bodu 3: prerokovanie odpadá, odkladá sa na ďalšie zastupiteľstvo z dôvodu
neukončeného auditu a záverečného účtu .
K bodu 4: odpadá, odkladá sa z toho istého dôvodu na budúce zastupiteľstvo
K bodu 5: Návrh štatútu obce bol jednohlasne schválený za podmienok doplnenia
pripomienok p. A. Futasovej - v par. 15 bod g, r, schvaľovať …..v zmysle zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom obce .
Par. 20 – každá komisia má predsedu, ktorého volí OZ z poslancov OZ
Par. 39 fin. komisia navrhuje 100,00 Eur cenu starostu jeden krát za rok ,
Par. 42- kronika – zápis dva krát do roka, po odsúhlasení zápisu kultúrnou komisiou,
polročná odmena kronikára 80,00 Eur .
Hlasovanie : s pripomienkami - jednohlasne .
Nakoľko sa dostavil na zasadnutie OZ p. Ing. arch. Karol Ďurec, starostka prerušila
rokovanie a umožnila p. Ing. arch. Ďurecovi vysvetliť poslancom prípravu projektu
revitalizácie obce Limbach . Hosť vysvetlil aké sú možnosti čerpania eurofondov
cca 15 mil. Sk na projekty týkajúce sa verejného osvetlenia, osadenie lavičiek,
smetných
košov, meliorácie vodného toku. Vymedzené sú návrhy úprava verejného priestranstva,
zeleň, zástavky, ihriská, lávky. Priebeh súťaže bude oznámený cestou p. starostky .

Poslanci sa pýtali: M. Fraňo – či sa týka projekt celej obce .
A. Futasová – zaujíma ju hlavne námestie
Odpoveď : prostriedky nemôžu byť použité na križovatky alebo miestne komunikácie .
- 2Po diskusii starostka poďakovala hosťovi p. Ďurecovi , ktorý sa s prítomnými rozlúčil.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie .
Pokračovanie k bodu 6:
A. Futasová predniesla pripomienky k organizačnému poriadku, par.6 – výdavkové
položky ,dovetok- v zmysle zásad hospodárenia, par. 7 sekretariát, organizácia OcÚ,
doporučuje čo najrýchlejšie zrealizovať úmerné navýšenie rozpočtu z dôvodu prijatia
ďalšej pracovníčky.
Par. 10 – OcÚ sa člení na tieto pracovné zložky..
Par. 16 – spisová služba, zodpovední pracovníci a prednosta ak bol menovaný .
Par. 17 – pečiatky konkrétne používané sú očíslované, úradná pečiatka s erbom sa
používa na všetky písomnosti okrem tých, kde sa vyžaduje pečiatka so štátnym znakom
Hlasovanie : jednohlasne 7 prítomných poslancov - za s pripomienkami .
K bodu 7: A . Futasová pripomienka par. 21 bod 8 chýba zvýšenie tarif.platov, možnosť
mimoriadnej odmeny pracovníkom, zamestnancom.
PhDr. O. Baďurová – vyplýva zo zákona , netreba uvádzať do prac.poriadku .
Hlasovanie : jednohlasne 7 prítomných poslancov - za .
K bodu 8: VZNO o opatrovateľskej službe prispôsobené na podmienky obce.
Hlasovanie : jednohlasne - za
K bodu 9: OZ zobralo na vedomie návrh p. L. Malatscheka na zlúčenie komisií
kultúrno-športovej s vinohradníckou . P. M. Sadloň – komisia vinohradnícka a
vinohradnícky spolok sa delia, neosvedčila sa spolupráca / pohár vína atď…/ . Kultúrno športová
komisia a vinohradnícka komisia zvláda sama organizovať podujatia a akcie .
Informáciu
o organizovaní otvorených pivníc v obci Limbach berie na vedomie a nechá sa
prekvapiť
organizáciou, nakoľko vie zo skúseností koľko práce, príprav , starostí a obetavosti
vyžaduje takáto akcia.
V tejto chvíli sa p.JUDr.E.Vrbiková ospravedlnila a z rokovania pre naliehavé
povinnosti odišla.
K bodu 10:
a/ Žiadosť Mlynské pole s r.o. o zmenu ÚP za podmienok vybudovania
IS,vybavenosti,
príspevku na časť vodovodného a kanalizačného prívodu , daru obce na vybudovanie
telocvične bola prijatá nasledovne : p. PhDr. O. Baďurová pripomienkovala, že zmena
ÚPN Mlynské pole bola zaradená do II. etapy zmien ÚPN obce.
Hlasovanie :
3 za
2 proti
1 zdržal sa
b/ Žiadosť p. Ing. L.Kosíka o odkúpenie časti pozemku o výmere 42 m2 s podmienkou

vybudovania kamerového systému / cca 5 ks kamier/ v hodnote asi 500 tis. Sk
/ 16596,95 Eur bola prijatá nasledovne:
p. A.Futasová – malo by byť vedené konanie za porušenie stavebného zákona,
p.PhDr. O. Baďurová – zaujíma ju cena pozemku a mala by sa udeliť aj pokuta,
Hlasovanie : 5 za
1 proti
- 3Cena za pozemok by mala byť trhová navrhuje PhDr. O.Baďurová , 5000,- Sk/m2
Ing. B. Šťastný navrhuje 3000,- Sk za m2 , návrh p.Ing.Šťastného poslanci prijali
nasledovne .
Hlasovanie : zo 6 prítomných poslancov : 4 za
1 proti
1 zdržal sa
c/ Návrh riešiť zámenou majetkoprávne vysporiadanie pozemku LVD Limbach
s obcou Limbach nasledovne : Obec Limbach bude vlastníkom parc.č.1431/2 o výmere
470 m2 a
p.č. 1431/3 o výmere 73 m2 . LVD Limbach bude vlastníkom novovytvorených
pozemkov
podľa GP č. 35/09 vyhotoveného Ing. Jurajom Horváthom v januári 2009
parc.č.1406/75
o výmere 204 m2 zast.plocha , p.č. 1406/76 o výmere 155 m2 zast. Plocha a p.č.1406/8 o
výmere 179 m2 zast.plocha . Rozdiel 5 m2 sa prevedie bezodplatne . Zámena sa
pripravuje
z dôvodu vybudovania zberného dvora .
Hlasovanie : 6 prítomných poslancov – za .
d/ Obv.úrad Bratislava súhlasí s odpredajom p.č. 1609 pre zberný dvor za tretinovú
cenu
vo výške cca 300,- tis Sk / asi 10 tis. Eur/. Je potrebné uzatvoriť zmluvu .
Hlasovanie : 6 prítomných poslancov – za .
e/Žiadosť Junior GAME o umiestnenie stávkového terminálu v Café Bare na Slnečnej
7
Hlasovanie : zo 6 prítomných poslancov
5 proti
1 zdržal sa
f/ Žiadosť MO SZPB v Pezinku o poskytnutie finanč.príspevku na vydanie publikácie.
Navrhovaná výška príspevku =170,- Eur
Hlasovanie : 6 prítomných poslancov - za .
V súvislosti so žiadosťou členov MO SZPB v Limbachu o umiestnenie pamätnej tabule
SNP , ktorá bola umiestnená na starej budove OcÚ poslanci hlasovali nasledovne:
za umiestnenie pamätnej tabule na čestnom mieste budovy OcÚ bolo 5 poslancov
proti – 1 poslanec
g/ Žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. 1175/1 o výmere 188 m2 pánovi L.Zdútovi a
manž. , ktoré bolo schválené na predchádzajúcom zastupiteľstve sa dopĺňa o GP
vyhotovený Ing. Jurajom Horváthom zo dňa 28.12.2008 , novovytvorená parc.č.1175/5
za cenu 6240,46 Eur .

Hlasovanie : 6 prítomných poslancov – za.
h/ Zámenná zmluva medzi obcou a Annou Uhlárikovou doplnená GP č. 33/2008
vyhotoveným Ing.Františkom Megom v júni 2008 podľa ktorého obec bude vlastníkom
par.č. 14/11 o výmere 6m2 a parc.č. 14/12 o výmere 18 m2 a p. Anna Uhláriková bude
vlastníčkou parc.č. 387/38 o výmere 27 m2
Hlasovanie – 6 prítomných poslancov – za .
ch/ Žiadosť p. Ing.arch.Aleny Rochovej o udelenie výnimky pre možnosť zastavania
záhrady v rekreačnej oblasti nad rámec povolenej zastavanosti .
Hlasovanie : 6 prítomných poslancov – za /za podmienky využívania pre rekreačné
účely/.
-4i/ Žiadosť Ing.Lucie Matiaškovej o odkúpenie časti parc.č. 386/1 zastupiteľstvo zobralo
na vedomie , odstupuje žiadosť stavebnej komisii, aby sa vyjadrila v zmysle GP
výpracovaného pre miestnu komunikáciu Športová – Humná .
Hlasovanie : 6 prítomných poslancov - za .
j/ Žiadosť p. Daniela Šteberlu o odkúpenie obecného pozemku parc.č. 1671 zobralo OZ
na vedomie .
k/ Vysporiadanie pozemku pre miestnu komunikáciu Raková vlastníkov Anny
Hanákovej parc.č. 1347/93 o výmere 75 m2 a parc.č. 1347/98 vlastníka Petra Malíka
o výmere 95 m2 za cenu 1,- Euro OZ schvaľuje bez pripomienok .
l/ Žiadosť p. Ing.Petra Meiera Turie Brehy o stornovanie fa za stočné v I.polroku 2008
vo výške 1053,-Sk / 34,95 Eur/ .
Hlasovanie : 6 prítomných poslancov - proti .
m/ Príprava projektovej dokumentácie na telocvičňu pri ZŠ Limbach .
Hlasovanie : 6 prítomných poslancov – za.
n/ Žiadosť o vysporiadanie pozemkov Rímskokatolíckej církvi na Potočnej ul.
Poslanci súhlasia so zámenou pozemkov na Potočnej ul. p.č. 1384, 1375 na základe
vypracovania znaleckých posudkov a so zámerom vybudovať farský úrad.
Hlasovanie : 6 prítomných poslancov - za.
K bodu 11.
a/ Starostka informovala o nelegálnych skládkach v obci a o podnetu
občianskeho združenia TATRY na prokuratúru . Táto otázka bude predmetom
ďalších rokovaní na odstránenie nelegálnych skládok .
b/ Śtarostka informovala o ponukách na poskytovanie informáčných služieb na Web
stránkach .
Hlasovanie – jednohlasne proti .
c/ Starostka informovala o ochote Ing. Radušku vykonávať údržbu počítačov OcÚ .
d/ Starostka poďakovala všetkým , ktorí sa podieľali na prípravách podujatí v obci.
Nasledovala príprava uznesenia .

Keďže v priebehu rokovania obecného zastupiteľstva prišla p. Jeana Mackovičová ,
starostka pred záverom rokovania jej dala slovo , nakoľko v tento deň v pracovnom
čase pred zasadnutím OZ prišiel druh p. J. Mackovičovej oznámiť , že ho napadol
slovne aj fyzicky p. M. Fraňo . Rozbil mu okuliare a údajne ho kopal. Starostka
vzala ústnu sťažnosť na vedomie . Dohodla sa so sťažovateľom riešiť sťažnosť až
ju podá písomne .
P. Jeana Mackovičová sa vyjadrila, že prišla informovať obecné zastupiteľstvo , že
dňa 23. februára2009 prišlo k fyzickému napadnutiu jej druha p. M. Fraňom.
P. M. Fraňo sa chová neúctivo k oveľa staršiemu človeku , napadol ho už v minulosti
v záhrade . Podobný incident sa stal v minulosti v záhrade, kedy suseda napadol brat
Kamil Fraňo. Niekoľkoročné nezhody vyplývajú z toho, že bránia svoje súkromie a
zdravie . Bránia sa proti znečisťovaniu životného prostredia striekaním,
spaľovaním odpadu …
-5P. M. Fraňo sa vyjadril , že je to lož, suseda nekopal . Druh p. Mackovičovej ho
napadol
škaredo sa vyjadroval o rodičoch a nebohom otcovi . Susedsky sa nedá s nimi
vychádzať celé roky , všetko im vadí, závidia . V dielni používajú filtre, nepália
odpad na záhrade . Nie je možná vzájomná dohoda . V súčastnosti predáva svoju
nehnuteľnosť a rád sa odsťahuje od takých susedov …. .
Otázka zostala otvorená . P.Mackovičová požiadala uvedené zapísať do zápisnice.
K bodu 13 :
Návrh na uznesenie .
Hlasovanie : 6 prítomných poslancov - za .

PaedDr.Anna Hrustičová
Starostka obce

V Limbachu : 23.2.2009
Zapísala : Václavová
Overovatelia : A. Futasová
M. Sadloň

