
 

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Láb 

konaného dňa 24.08.2016 v sobášnej miestnosti OcÚ Láb 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

- 7  poslancov – Mgr. Pavel Chmela, Tomáš Chmela, Ing. Štefan Káloši, Ján Mundok, 

Bc. Ondrej Štefek, PaedDr. Monika Valúchová, Ing. Milan Vorčák 

- 2 poslanci – Michal Habuda, Bc. Daniel Prokop - ospravedlnení 

- ostatní – Marián Moravčík, Katarína Kovárová a občania obce 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

a)otvorenie zasadnutia: 

Zasadnutie otvoril starosta obce Marián Moravčík o 17:00 hod. a privítal všetkých 

prítomných. Konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6, ObZ je uznášania schopné. 

Poslanci M. Habuda a D. Prokop sú ospravedlnení. Poslanec M. Vorčák zatiaľ neprítomný. 
 

Za zapisovateľku bola určená Katarína Kovárová. 
 

b)určenie pracovných komisií: 

 - návrhová komisia: Bc. Ondrej Štefek, PaedDr. Monika Valúchová 

Hlasovanie: za - 5, zdržal sa – 1 (M. Valúchová), neprítomní - 3 

 

- overovacia komisia: Tomáš Chmela, Ján Mundok 

Hlasovanie: za - 4, zdržali sa – 2 (T. Chmela, J. Mundok), neprítomní – 3 
 

Starosta následne oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  
 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Schválenie prvej zmeny rozpočtu obce Láb na rok 2016. Schválenie čerpania finančných 

prostriedkov z rezervného fondu na výstavbu kanalizácie. (mat.č.43/2016) 

4. Schválenie nájomcov bytov č. 2, 4 a 6 v obecnom nájomnom dome Láb č. 666. (mat.č.44/2016) 

5. Schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Láb č. 2/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Láb. (mat.č.45/2016) 

6. Stavebné: 

6.1) Schválenie prenájmu časti obecného pozemku – žiadateľka Alexandra Tóthová, bytom 

Suchohrad 174. (mat.č.47/2016) 

6.2) Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce – žiadateľ Milan Divičan s manželkou. 

(mat.č.48/2016) 

6.3) Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – žiadateľ Viliam Šteffek s manželkou. 

(mat.č.49/2016) 

6.4) Žiadosť o zriadenie vecného bremena na obecnom pozemku – žiadateľ Anton Kain. 

(mat.č.50/2016) 

7. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. (mat.č.51/2016) 

8. Návrh na realizáciu pomenovania ulíc. (mat.č.52/2016) 

9. Rôzne. 

Hlasovanie za program: za – 6, neprítomní – 3 
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2. Kontrola plnenia uznesení. 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta. 

Pripomienkoval uznesenie č. 18b/2016, ktorým by sa mala stavebná komisia ešte raz 

zaoberať. 
 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 45 ObZ schvaľuje kontrolu plnenia uznesení s pripomienkou: vypustiť uznesenia č. 

75b/2015, 9/2016 a 31c/2016 ako úlohy splnené. 

Hlasovanie: za – 6, neprítomní - 3 

3. Schválenie prvej zmeny rozpočtu obce Láb na rok 2016. Schválenie čerpania 

finančných prostriedkov z rezervného fondu na výstavbu kanalizácie. (mat.č.43/2016) 

Materiál prezentovala ekonómka obce Katarína Kovárová a odpovedala na otázky poslancov. 
 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 46 a) ObZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu obce Láb vo výške maximálne 15 000 

EUR na projektovú dokumentáciu pre výstavbu časti kanalizácie. 

č. 46 b) ObZ schvaľuje prvú zmenu rozpočtu obce Láb na rok 2016 nasledovne: 

 Bežné príjmy   1 022 581,12 EUR 

 Kapitálové príjmy     450 887,76 EUR 

 Príjmové finančné operácie    294 889,88 EUR 

 Bežné výdavky  1 017 642,25 EUR 

 Kapitálové výdavky     689 705,71 EUR 

 Výdavkové finančné operácie    44 422,64 EUR 

Hlasovanie: za – 6, neprítomní - 3 

 

4. Schválenie nájomcov bytov č. 2, 4 a 6 v obecnom nájomnom dome Láb č. 666. 

(mat.č.44/2016) 

Žiadosti o prenájom bytov boli prerokované na sociálnej komisii, odporučila ObZ schváliť 

nájomníkov P. Rybár a M. Ďurica. Žiadateľov M. Viktorínovú a M. Mačovskú odporučilo 

prerokovať na ObZ a zobrať do úvahy sociálnu a ekonomickú situáciu žiadateľov 

s prihliadnutím na efektívne využitie prenájmu bytových jednotiek. 

O 17:35 hod. prišiel poslanec Ing. Milan Vorčák. 

Podmienky v zmysle VZN č. 2/2013 spĺňali dve žiadosti (M. Ďurica a P. Rybár). Podľa 

predložených dokladov M. Viktorínová čiastočne spĺňa podmienky VZN, o 73,19 € presahuje 

mesačný príjem stanovený vo výške 3-násobku životného minima domácnosti. Žiadateľka M. 

Mačovská čiastočne spĺňa podmienky VZN, trvalý pobyt v obci Láb nemá nahlásený ku dňu 

podania žiadosti dlhšie ako rok. M. Viktorínová podala žiadosť 2.9.2015. M. Mačovská 

podala žiadosť 30.3.2016 (29.3.2016 si nahlásila trvalý pobyt v obci). Ostatné žiadosti (J. 

Pospíšil a I. Hološová) nespĺňali podmienky VZN a z poradovníka žiadateľov boli vyradení. 

Poslanci vyjadrili svoje názory a odporúčania. 

Predbežne hlasovali takto: 

Pridelenie 2-izbového bytu: Martin Ďurica 

Hlasovanie: za – 7 

Pridelenie 1-izbového bytu: Peter Rybár 

Hlasovanie: za – 5, zdržali sa – 2 (J. Mundok, M. Vorčák) 

Pridelenie 2-izbového bytu: Michaela Viktorínová 

Hlasovanie: za – 4, zdržali sa – 3 (J. Mundok, Š. Káloši, M. Vorčák) 
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Pridelenie 2-izbového bytu: Miroslava Mačovská 

Hlasovanie: za – 2 (J. Mundok, M. Vorčák), zdržali sa - 5 
 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 47 a) ObZ berie na vedomie žiadosti o ukončenie nájmu bytov č. 4 a 6 (Lívia Zemánková 

a Katarína Kovárová) a žiadosť o predĺženie nájmu bytu č. 2 (PaedDr. Ivona Hološová, PhD.). 

č. 47 b) ObZ schvaľuje nájom bytu č. 2 – 1-izbový byt na prízemí v obecnom nájomnom 

dome Láb č. 666 Petrovi Rybárovi, trvale bytom Láb č. 701 na obdobie od 01.09.2016 do 

31.08.2019. 

č. 47 c) ObZ schvaľuje nájom bytu č. 4 – 2-izbový byt na 1. poschodí v obecnom nájomnom 

dome Láb č. 666 Martinovi Ďuricovi, trvale bytom Láb č. 414 na obdobie od 01.09.2016 do 

31.08.2019. 

č. 47 d) ObZ schvaľuje nájom bytu č. 6 – 2-izbový byt na 2. poschodí v obecnom nájomnom 

dome Láb č. 666 Michaele Viktorínovej, trvale bytom Láb č. 314 na obdobie od 01.09.2016 

do 31.08.2019 s výnimkou.  

Hlasovanie: za – 6, zdržal sa – 1 (Š. Káloši), neprítomní - 2 

 

5. Schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Láb č. 2/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Láb. (mat.č.45/2016) 

Po rokovaní obce Láb s OZV (Organizácia zodpovednosti výrobcov) Natur Pack a firmou 

FCC Enviroment .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. a dohode o vyvážaní triedeného odpadu – 

papiera, skla a plastov bol vypracovaný nový harmonogram zvozu triedeného komunálneho 

odpadu. Z tohto dôvodu sa mení Príloha č. 1  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Láb a text 

v §9 odsek 3: 

- text „ Sklo – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 120 l odpadových nádob 

a “ sa vypúšťa a nahrádza textom na „Sklo –“ 

- text „Plasty - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 120 l odpadových nádob 

“ sa nahrádza textom „Plasty - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec 

doručovaných do domácností“ 

- text „Papier - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 120 l odpadových nádob 

“ sa nahrádza textom „Papier - v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom vriec 

doručovaných do domácností“ 

Z dôvodu konania obecných slávností (17.9.2016) bol podaný návrh presunúť vývoz               

veľkoobjemného odpadu o týždeň, tzn. na dni 26. – 28.9.2016. 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 48) ObZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Láb č. 2/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Láb 

s pripomienkou, presunúť termín vývozu veľkoobjemného odpadu na dni 26.-28.9.2016. 

Hlasovanie: za – 7, neprítomní - 2 

 

6. Stavebné 

6.1 Schválenie prenájmu časti obecného pozemku – žiadateľka Alexandra Tóthová, 

bytom Suchohrad 174. (mat.č.47/2016) 

Komisia výstavby a životného prostredia prerokovala žiadosť p. Tóthovej o úpravu verejného 

priestranstva na p.č. 672 pred rodinným domom p. Tóthovej. 
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Stavebná komisia súhlasí s navrhovanou úpravou a vytvorením parkovacieho miesta za 

podmienky zachovania zelene vedľa obecnej komunikácie, to znamená vybudovanie 

spevnenej parkovacej plochy zo zatrávňovacích tvárnic. Komisia zároveň odporúča v rámci 

stavebného konania doriešiť aj majetkovoprávne vysporiadanie užívania verejného 

priestranstva na obecnom pozemku. Dňa 28.6.2016 bol zverejnený zámer prenájmu. 
 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 49 a) ObZ schvaľuje prenájom časti obecného pozemku reg. „C“ par. č. 672, o výmere       

36,54 m²,  evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa nachádza predzáhradka 

rodinného domu súp. č. 138, vedľa parcely č. 93/2, ktorej vlastníčkou je žiadateľka Alexandra 

Tóthová, trvale bytom Suchohrad 174, 900 64 Suchohrad, za cenu 0,33 EUR/m²/rok v zmysle 

prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Láb č. 4/2015 o zásadách hospodárenia a 

nakladanie s majetkom obce Láb. Doba prenájmu neurčitá. 

č. 49 b) ObZ ukladá starostovi vypracovať nájomnú zmluvu s podmienkou zachovania 

zelene vedľa obecnej komunikácie, to znamená vybudovanie spevnenej parkovacej plochy zo 

zatrávňovacích tvárnic. 

Hlasovanie: za – 7, neprítomní - 2 

 

6.2 Schválenie o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce – žiadateľ Milan Divičan s 

manželkou. (mat.č.48/2016) 

Komisia výstavby a životného prostredia prerokovala žiadosť p. Milana Divičana s 

manželkou o odkúpenie obecných pozemkov p.č.  359/18, p.č. 359/17 a časti p.č. 671/1, k.ú.  

podľa schematického nákresu v prílohe žiadosti. 

Stavebná komisia odporúča schváliť odpredaj uvedených parciel. Pri časti p.č. 671/1 je 

potrebné vypracovanie nového geometrického plánu. 
 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 50 a) ObZ schvaľuje zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce par. č. 359/18 o výmere 

15 m², par. č. 359/17 o výmere 23 m² a časť pozemku par. č. 671/1 o výmere 14 m², druh 

pozemkov Zastavané plochy a nádvoria, vedené na LV obce Láb č. 2035, za cenu podľa 

Znaleckého posudku, v zmysle § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov v prospech žiadateľov Milan Divičan s manželkou, bytom Láb 

č. 104, 900 67 Láb. Všetky náklady súvisiace s predajom hradí žiadateľ. 

č. 50 b) ObZ ukladá starostovi zverejniť zámer predaja pozemkov v zmysle platných 

predpisov.        

Hlasovanie: za – 7, neprítomní - 2 

 

6.3 Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – žiadateľ Viliam Šteffek s 

manželkou. (mat.č.49/2016) 

Komisia výstavby a životného prostredia prerokovala žiadosť p. Viliama Šteffeka s 

manželkou o odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 671/1, k.ú. o výmere 51 m2 podľa 

predloženého geometrického plánu č. 63/2016 zo dňa 28.7.2016 vyhotoveného Martinom 

Foltýnekom, ktorý je súčasťou prílohy danej žiadosti. Stavebná komisia odporúča schváliť 

odpredaj uvedenej časti parcely p.č. 671/1 k.ú. Láb. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 51 a) ObZ schvaľuje zámer predaja časti pozemku vo vlastníctve obce par. č. 671/1 o 

výmere 51 m², druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, vedené na LV obce Láb č. 2035, 
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podľa predloženého geometrického plánu č. 63/2016 zo dňa 28.7.2016 vyhotoveného 

Martinom Foltýnekom, za cenu podľa Znaleckého posudku, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech žiadateľov 

Viliam Šteffek s manželkou, bytom Láb č. 162, 900 67 Láb. Všetky náklady súvisiace s 

predajom hradí žiadateľ. 

č. 51 b) ObZ ukladá starostovi zverejniť zámer predaja pozemku v zmysle platných 

predpisov. 

Hlasovanie: za – 7, neprítomní - 2 

 

6.4 Žiadosť o zriadenie vecného bremena na obecnom pozemku – žiadateľ Anton Kain. 
(mat.č.50/2016) 

Komisia výstavby a životného prostredia prerokovala žiadosť p. Antona Kaina o zriadenie 

vecného bremena na p.č. 1435, reg. E, kú. Láb v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

Po preštudovaní dodaných podkladov stavebná komisia odporúča schválenie daného zámeru 

zriadenia vecného bremena po doložení geometrického plánu so zakreslením plánovanej trasy 

vedenia NN siete. 
 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 52 a) ObZ schvaľuje zriadenie budúceho vecného bremena na pozemku par. č. 1435, reg. 

E, k.ú. Láb, vedený na LV obce Láb č. 2035, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, žiadateľovi p. Antonovi Kainovi, bytom Láb č. 318, 900 67 

Láb z dôvodu výstavby verejných inžinierskych sietí. 

č. 52 b) ObZ ukladá starostovi zverejniť zriadenie budúceho vecného bremena v zmysle 

platných predpisov. 

Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2 

 

7. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. 

(mat.č.51/2016) 

Informácia k poplatku za rozvoj: 

Poplatok za rozvoj je miestnou daňou, ktorá sa môže vyrubovať po účinnosti zákona po 

1.11.2016. Ide o daň – poplatok, ktorý sa vyrubuje zo stavieb nad 150 m² podlahovej plochy, 

pričom stavba je charakterizovaná stavebným poriadkom. Samospráva môže rozhodnúť o 

jeho zavedení na svojom území. Ide o tzv. fakultatívnu daň, nevyrubuje sa automaticky. 

Zavádza sa prijatím príslušného VZN. Materiál – návrh VZN  je prvotnou základnou 

informáciou k začiatku diskusie o jeho zavedení. Obecné zastupiteľstvo teda musí rozhodnúť: 

1) o jeho zavedení na svojom území, 2) sadzbu poplatku, či 3) bude sadzba poplatku rovnaká 

pre všetky druhy nehnuteľností, či 4) bude obec Láb vnímaná ako jedno územie, alebo sa 

bude výška sadzby poplatku odvíjať od lokality v obci. Návrh VZN upravuje čiastočne tieto 

otázky, avšak je nutné prijať strategické rozhodnutie, či ho vyrubovať, akým spôsobom. Ide 

však o alternatívny zdroj vlastných zdrojov obce v budúcnosti. Poplatok je účelový a obec ho 

môže využiť len na kapitálové výdavky, napr. na budovanie infraštruktúry. Sadzba poplatku 

sa pohybuje v rozmedzí od 10 EUR do 35 EUR za m² podlahovej plochy nehnuteľnosti. 

Poplatok sa vyrubuje rozhodnutím a jeho splatnosť je možné stanoviť aj v splátkach. 

Podkladom je projektová dokumentácia a právoplatné stavebné povolenie, je preto nutné 

upraviť aj proces odovzdávania podkladov pre vyrubovanie poplatku vo forme, ktorá unesie 

aj prípadné odvolacie daňové konanie.     
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ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 53 a) ObZ berie na vedomie informáciu o pripravovanom VZN o miestnom poplatku za 

rozvoj. 

č. 53 b) ObZ ukladá komisiám ObZ prerokovať toto VZN na zasadnutí komisií. 

Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2 

 

8. Návrh na realizáciu pomenovania ulíc. (mat.č.52/2016) 

Návrh prezentoval zástupca starostu. Potreba pomenovania ulíc vzišla zo skutočnosti, že obec 

sa rozrastá o nové domy, čísla domov nie sú po rade. Občania dostali do schránky návrh na 

pomenovanie ulíc spoločne s mapkou obce. Pre občanov týmto momentálne nevyplýva žiadna 

povinnosť zmeniť si doklady totožnosti, až pri vybavovaní si nových dokladov (po dátume 

platnosti). Poslanci navrhli, aby boli zoznam navrhovaných názvov ulíc a grafická časť 

vložené ako príloha do Lábskych novín s uvedením kontaktného miesta, kde môžu občania 

priniesť svoje pripomienky a zverejniť aj na webovú stránku obce. 
 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 54 ObZ berie na vedomie informáciu návrhu na realizáciu pomenovania ulíc.  

Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2 

 

9. Rôzne. 

Diskusia poslancov a občanov: 

Starosta: V septembri 2016 bude zverejnená ďalšia výzva zameraná na zníženie energetickej 

náročnosti verejných budov. Projekty máme pripravená na budovy obecného úradu aj 

základnej školy. V budúcom roku by sme chceli realizovať zateplenie budovy základnej 

školy.; Koncom roka 2016 sa začne realizovať výstavba zberného dvora. Momentálne 

prebieha proces podpisovania darovacích zmlúv na pozemky potrebné k výstavbe zberného 

dvora.; Ďalej informoval prítomných, že vo štvrtok 25.8.2016 o 11:00 hod. bude kolaudácia 

prístavby materskej školy. 

 

Záver 
Starosta poďakoval za účasť všetkým prítomným a krátko pred 19:00 hod. ukončil rokovanie                        

4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Láb.  
 

 

Prílohy: Uznesenia ObZ č. 45 - 54 

 

Zapísala dňa 24.08.2016 Katarína Kovárová  .......................................................... 

 

 

Starosta obce Marián Moravčík   ........................................................... 

 

Overovatelia: 
 

Tomáš Chmela     ............................................................ 

 

Ján Mundok      ............................................................ 


