
 

Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Láb 

konaného dňa 13.12.2016 v sobášnej miestnosti OcÚ Láb 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

- 8  poslancov – Michal Habuda, Mgr. Pavel Chmela, Tomáš Chmela, Ing. Štefan 

Káloši, Ján Mundok, Mgr. Daniel Prokop, Bc. Ondrej Štefek, Ing. Milan Vorčák 

- 1 poslankyňa – PaedDr. Monika Valúchová - ospravedlnená 

- ostatní – Marián Moravčík, Katarína Kovárová, Ing. Silvia Kapášová 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 7, ObZ je uznášania schopné. 

Poslanec Š. Káloši zatiaľ neprítomný a poslankyňa M. Valúchová je ospravedlnená.  
 

Za zapisovateľku bola určená Katarína Kovárová. 
 

b)určenie pracovných komisií: 

 - návrhová komisia: Tomáš Chmela, Ing. Milan Vorčák 

Hlasovanie: za - 5, zdržali sa – 2 (T. Chmela. M. Vorčák), neprítomní - 2 

 

- overovacia komisia: Ján Mundok, Mgr. Daniel Prokop 

Hlasovanie: za - 5, zdržali sa – 2 (J. Mundok, D. Prokop), neprítomní – 2 
 

Starosta následne oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Do programu požiadal 

doplniť v časti Stavebné písm. f) Žiadosť Barbory Ďurišovej o odkúpenie časti pozemku vo 

vlastníctve obce. Ďalej požiadal zmeniť poradie jednotlivých bodov programu. 
 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Stavebné: 

a) Schválenie žiadosti o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce – žiadatelia Alojz 

Lukáček, Viera Lukáčková, Eva Kovaničová, Ivan Lukáček. (mat.č.67/2016) 

b) Žiadosť spoločnosti SWAN k výstavbe telekomunikačného stožiara. (mat.č.68/2016) 

c) Prerokovanie možnosti rozšírenia kapacity základnej školy v Lábe formou nadstavby, 

príp. prístavby. (mat.č.69/2016) 

d) Žiadosť Róberta Zálesňáka o zámenu pozemkov. (mat.č.70/2016) 

e) Žiadosť Ing. Milana Vorčáka a manž. o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce. 

(mat.č.71/2016) 

f) Žiadosť Barbory Ďurišovej o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Láb č. 3/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017. 

(mat.č.61/2016) 

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Láb č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad na rok 2017. (mat.č.62/2016) 

6. Výsledky Obchodnej verejnej súťaže. (mat.č.66/2016) 

7. Návrh rozpočtu obce Láb na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019. Stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu. (mat.č.63/2016) 

8. Správa o výsledku kontroly stavu pracovníkov Obecného úradu obce Láb 

a organizačného poriadku obce Láb. (mat.č.64/2016) 
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9. Správa o výsledku kontroly vedenia personálnej a mzdovej agendy pracovníkov 

Materskej školy Láb. (mat.č.65/2016) 

10. Rôzne.  

 

Hlasovanie za program: za – 7, neprítomní – 2 (Š. Káloši, M. Valúchová) 

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. 
 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 68 ObZ schvaľuje kontrolu plnenia uznesení s pripomienkou, vypustiť uznesenia č. 

14/2016, 31d/2016, 31e/2016, 53b/2016 a 62b/2016 ako úlohy splnené. 

 

Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2 (Š. Káloši, M. Valúchová) 

 

3. Stavebné: 

a) Schválenie žiadosti o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce – žiadatelia Alojz 

Lukáček, Viera Lukáčková, Eva Kovaničová, Ivan Lukáček. (mat.č.67/2016) 

Zámer predaja pozemku bol zverejnený v zmysle platných predpisov. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 69 ObZ schvaľuje predaj časti pozemku vo vlastníctve obce Láb parcela reg. „C“ v k.ú. 

Láb parcela č. 671/60, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m². Uvedená 

parcela bola Geometrickým plánom č. 35772719-78/2016 vypracovaný fy. Geocom, s.r.o., 

Malacky, vyčlenená z parcely č. 671/1 (zastavané plochy a nádvoria), na ktorej je prevažne 

postavená miestna spevnená komunikácia, pod ktorou sú uložené inžinierske siete. Cena 

pozemku o výmere 98 m² vo výške 1 642,48 EUR /t.j. 16,76 €/m²/ je stanovená v zmysle 

Znaleckého posudku č. 188/2016 vyhotovený Ing. Ivanom Slobodom, Zohor. Predaj sa 

uskutoční v zmysle § 9a ods. 8 písm. b)* zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov v prospech žiadateľov Viera Lukáčková, bytom Láb č. 292, 900 67 Láb, 

Eva Kovaničová, bytom Gozovská 94/21, 900 55 Lozorno, Ivan Lukáček, bytom Láb č. 292, 

900 67 Láb, Alojz Lukáček, bytom Jána Smreka 6160/16, Bratislava. Všetky náklady 

súvisiace s predajom hradia žiadatelia. 
 

*pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou 
 

Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2 (Š. Káloši, M. Valúchová) 

 

b) Žiadosť spoločnosti SWAN k výstavbe telekomunikačného stožiara. (mat.č.68/2016) 

Komisia výstavby a životného prostredia prerokovala žiadosť spoločnosti SWAN k výstavbe 

telekomunikačného stožiara v obci na p.č. 1390 registra E, k.ú. Láb. Stavebná komisia 

predbežne súhlasí zo zámerom spoločnosti SWAN za podmienok, že nebude v blízkosti 

stožiara znížená, alebo inak ovplyvnená kvalita bývania v obci. Určenie presného miesta 

umiestnenia stožiara stavebná komisia odporúča až na základe osobnej obhliadky miesta. 
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Komisia výstavby a životného prostredia odporúča schválenie zámeru výstavby 

telekomunikačného stožiara v obci Láb spoločnosťou SWAN. Odporúča poveriť starostu obce 

začať rokovania s danou spoločnosťou. 

 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 70 a) ObZ schvaľuje zámer výstavby telekomunikačného stožiara v obci Láb 

spoločnosťou SWAN. 

č. 70 b) ObZ ukladá starostovi obce začať rokovania s danou spoločnosťou o presnom 

mieste umiestnenia telekomunikačného stožiara. 

 

Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2 (Š. Káloši, M. Valúchová) 

 

c) Prerokovanie možnosti rozšírenia kapacity základnej školy v Lábe formou nadstavby, 

príp. prístavby. (mat.č.69/2016) 
Komisia výstavby a životného prostredia spolu so starostom obce a p. Chovanovou – 

riaditeľkou základnej školy otvorili diskusiu o nutnosti rozšírenia kapacity základnej školy. 

Počas diskusie bolo spomenutých viacero variant. Z dlhodobého hľadiska sa javí ako 

najlepšie riešenie nadstavba školy o celé jedno poschodie. Následne v druhej etape bude 

potrebné riešiť aj kuchyňu s jedálňou v areáli školy a novú družinu so šatňou. 

Komisia výstavby a životného prostredia odporúča schválenie zámeru rozšírenia kapacity 

základnej školy formou nadstavby a prístavby a zároveň odporúča poveriť starostu obce 

spracovaním projektovej dokumentácie nadstavby a prístavby. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 71 a) ObZ schvaľuje zámer rozšírenia kapacity základnej školy formou nadstavby a 

prístavby. 

č. 71 b) ObZ ukladá starostovi obce spracovať ideovú štúdiu na celkové rozšírenie kapacity 

základnej školy. 

 

Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2 (Š. Káloši, M. Valúchová) 

 

d) Žiadosť Róberta Zálesňáka o zámenu pozemkov. (mat.č.70/2016) 

Komisia výstavby a životného prostredia prerokovala žiadosť Róberta Zálesňáka o zámene 

pozemkov s obcou Láb podľa priloženého geometrického plánu. Komisia odporúča daný 

zámer schváliť formou predaja a kúpy pozemku. 

Komisia výstavby a životného prostredia odporúča schválenie zámeru odpredania časti 

pozemku vo vlastníctve obce p. č. 5789/14, registra C, k.ú. Láb o výmere 86 m² v prospech 

žiadateľa p. Róberta Zálesňáka a následne odkúpenie časti pozemkov p.č. 5789/17 a 5789/6 

registra C, k.ú Láb o výmere 87 m² v prospech obce Láb. Pri predaji a kúpe daných pozemkov 

je nutné postupovať v súlade so zákonom o majetku obcí. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 72 a) ObZ schvaľuje zámer odpredaja časti pozemku vo vlastníctve obce Láb p.č. 

5789/14, reg. „C“, vedený na LV obce Láb č. 2035, druh pozemku Zastavané plochy 

a nádvoria, k.ú. Láb, o výmere 85 m², v prospech žiadateľa Róberta Zálesňáka, bytom Láb 
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460 a následné odkúpenie časti pozemkov p.č. 5789/17, reg. „C“, druh pozemku Záhrady 

a p.č. 5789/6, reg. „C“, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, vedené na LV 188, spolu 

o výmere 87 m², k.ú. Láb, v prospech Obec Láb. 

Geometrickým plánom č. 37027077-115/2016 vypracovaný Janou Pálkovou, Jakubov dňa 

5.12.2016, bola z parcely č. 5789/14 novovytvorená parcela č. 5789/49, diel 1 o výmere 12 

m², a z parcely č. 5789/14 novovytvorená parcela č. 5789/48, diel 2 o výmere 73 m². 

Z parcely č. 5789/17 bola novovytvorená parcela č. 5789/50, diel 5 o výmere 27 m² a z diel 6 

o výmere 60 m². 

Predaj a kúpa predmetných pozemkov sa uskutoční v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)* zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Všetky náklady súvisiace 

s predajom hradí žiadateľ. 
 

*pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť 

najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má 

obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

 

č. 72 b) ObZ ukladá starostovi obce zverejniť zámer predaja v zmysle platných právnych 

predpisov. 

 

Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2 (Š. Káloši, M. Valúchová) 

 

e) Žiadosť Ing. Milana Vorčáka a manž. o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce. 

(mat.č.71/2016) 

Komisia výstavby a životného prostredia prerokovala žiadosť Ing. Milan Vorčáka s 

manželkou o odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 671/1 registra C, k.ú Láb o výmere 54 

m² podľa priloženej situácie. Komisia odporúča daný zámer schváliť. 

Komisia výstavby a životného prostredia odporúča schválenie zámeru odpredania časti 

pozemku vo vlastníctve obce p. č. 671/1, registra C, k.ú. Láb o výmere 54 m² žiadateľom Ing. 

Milanom Vorčákom s manželkou. Pri predaji daného pozemku je nutné postupovať v súlade 

so zákonom o majetku obcí. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 73 a) ObZ schvaľuje zámer odpredaja časti pozemku vo vlastníctve obce Láb p.č. 671/1, 

reg. „C“, k.ú. Láb o výmere 54 m² v prospech žiadateľa Ing. Milana Vorčáka a manželky. Pri 

predaji daného pozemku je nutné postupovať v súlade so zákonom o majetku obcí a za cenu 

minimálne podľa znaleckého posudku. Všetky náklady súvisiace s predajom hradí žiadateľ. 

č. 73 b) ObZ ukladá starostovi obce zverejniť zámer predaja v zmysle platných právnych 

predpisov. 

 

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

 

f) Žiadosť Barbory Ďurišovej o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce Láb. 

Žiadosť bola predložená za účelom umiestnenia vodovodnej šachty k nehnuteľnosti vedenej 

na LV č. 2902, RD súp. č. 377, ktorej vlastníčkou je žiadateľka Barbora Ďurišová, rod. 

Kolandrová. 

 

 



 

Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Láb 

konaného dňa 13.12.2016 v sobášnej miestnosti OcÚ Láb 

 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 74 a) ObZ schvaľuje zámer odpredaja časti pozemku vo vlastníctve obce Láb p.č. 671/1, 

reg. „C“, k.ú. Láb o výmere približne 19 m² v prospech žiadateľky Barbory Ďurišovej. Pri 

predaji daného pozemku je nutné postupovať v súlade so zákonom o majetku obcí a za cenu 

minimálne podľa znaleckého posudku. Všetky náklady súvisiace s predajom hradí žiadateľka. 

č. 74 b) ObZ ukladá starostovi obce zverejniť zámer predaja v zmysle platných právnych 

predpisov. 

 

Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2 (Š. Káloši, M. Valúchová) 

 

 

4. Všeobecné záväzné nariadenie obce Láb č. 3/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017. 

(mat.č.61/2016) 

Správca dane, ktorou je obec Láb, zavádza daň z nehnuteľnosti na rok 2017 v zmysle zákona      

č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o miestnych daniach) a určuje 

na základe tohto zákonného splnomocnenia sadzby dane z pozemkov, sadzby dane zo stavieb, 

sadzby dane z bytov a nebytových priestorov, hodnotu lesných pozemkov, rybníkov a 

hospodársky využívaných vodných plôch a určuje oslobodenie od dane a zníženie dane v 

súlade s § 17 menovaného zákona. 

Všeobecne záväzným nariadením o dani z nehnuteľnosti obec upravuje skutočnosti, na ktoré 

je splnomocnená zákonom. 

Ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa §6 ods. 1 písm. a) a d) zákona o 

miestnych daniach vo VZN  nepresahujú 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa 

odseku 1 zákona o miestnych daniach, ktorá je 0,25%. Ročná sadzba dane z pozemkov pre 

pozemky podľa  § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona o miestnych daniach vo VZN  nepresahujú 

5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov  ustanovené správcom dane vo VZN pre 

pozemky podľa §6 ods. 1 písm. b), c) a e).  

Ročná sadzba dane zo stavieb a bytov nepresahuje 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane         

zo stavieb určenej správcom dane vo VZN.  

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 75 ObZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Láb č. 3/2016 o dani z 

nehnuteľnosti na rok 2017.   

 

Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2 (Š. Káloši, M. Valúchová) 

 

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Láb č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017. (mat.č.62/2016) 

Správca dane, ktorou je obec Láb, ustanovuje VZN č. 42016 obce Láb o miestnom poplatku 

za zmesové komunálne odpady a drobný stavebný odpad na rok 2017 v súlade s ustanovením 

§ 83 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  a §§ 80 a 81 zákona č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad vychádza zo 

skutočných výdavkov obce na nakladanie s komunálnym odpadom. Výnos miestneho 
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poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad  použije obec výlučne na zber, 

prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov. 

 

Obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad hradí výdavky na 

činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným 

komunálnym odpadom, výdavky separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré 

sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, výdavky spôsobené nedôsledným triedením 

oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, výdavky na likvidáciu a zneškodnenie komunálneho odpadu, ktoré 

vznikajú pri čistení verejných komunikácií, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, pri  

údržbe verejnej zelene  vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe 

obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. 

Výdavky triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do 

vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, 

znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti 

výrobcov, ktoré zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci. 

V predkladanom návrhu všeobecne záväzného nariadenia neprichádza ku zmene v stanovení 

poplatku za KO a DSO. 

Prílohou najbližšieho vydania Lábskych novín bude Harmonogram vývozu triedeného 

komunálneho odpadu. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 76 ObZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Láb 4/2016 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017. 

 

Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2 (Š. Káloši, M. Valúchová) 

 

 

6. Výsledky Obchodnej verejnej súťaže. (mat.č.66/2016) 

Obec vyhlásila 3.11.2016 Obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemkov. Uznesením stanovila 

spôsob predaja pozemkov a jej podmienky. Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená ako dvoj 

kolová, kedy záujemcovia v prvom kole poskytli svoje ponuky na kúpnu cenu a v druhom 

kole sa zúčastnili elektronickej aukcie.  

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 77 a) ObZ schvaľuje predaj nehnuteľností v KN Katastrálneho úradu Malacky, Správa 

katastra Malacky, pre okres Malacky, obec Láb, k. ú. Láb na LV 2035, register parciel E, 

parcela číslo 1313/1 o výmere 1 245 m², druh pozemku orná pôda a v KN Katastrálneho 

úradu Malacky, Správa katastra Malacky, pre okres Malacky, obec Láb, k. ú. Láb na LV 

2035, register parciel C, parcela číslo 1313/33 o výmere 11 538 m², druh pozemku ostatné 

plochy za výslednú cenu 21,00 €/m² v prospech spoločnosti FEPAX, s.r.o., so sídlom 

Plavecký Štvrtok 736, 900 68 Plavecký Štvrtok, IČO: 44854200. 

 

Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2 (Š. Káloši, M. Valúchová) 
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č. 77 b) ObZ schvaľuje predaj nehnuteľností v KN Katastrálneho úradu Malacky, Správa 

katastra Malacky, pre okres Malacky, obec Láb, k. ú. Láb na LV 2035, register parciel C, 

parcela číslo 1442/2 o výmere 3 065 m², druh pozemku ostatné plochy, v KN Katastrálneho 

úradu Malacky, Správa katastra Malacky, pre okres Malacky, obec Láb, k. ú. Láb na LV 

2035, register parciel C, parcela číslo 1442/5 o výmere 867 m², druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, v KN Katastrálneho úradu Malacky, Správa katastra Malacky, pre okres 

Malacky, obec Láb, k. ú. Láb na LV 2035, register parciel C, parcela číslo 1442/6 o výmere 

752 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v KN Katastrálneho úradu Malacky, 

Správa katastra Malacky, pre okres Malacky, obec Láb, k. ú. Láb na LV 2035, register parciel 

C, parcela číslo 1442/7 o výmere 879 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria za 

výslednú cenu 48,50 €/m² v prospech spoločnosti Byty Opletalova s.r.o., so sídlom 

Opletalova 90, 841 07 Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 44802218. 

 

Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2 (Š. Káloši, M. Valúchová) 

 

č. 77 c) ObZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v KN Katastrálneho úradu Malacky, Správa 

katastra Malacky, pre okres Malacky, obec Láb, k. ú. Láb na LV 2035, register parciel C, 

parcela číslo 1560/5 o výmere 6 456 m², druh pozemku orná pôda za výslednú cenu 16,00 

€/m² v prospech spoločnosti ZVARKON, spol. s r.o., so sídlom Láb 122, 900 67 Láb, IČO: 

46006974, po dodržaní zákonných podmienok týkajúcich sa zverejnenia na stránke 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a výsledku zverejnenia. 

 

Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2 (Š. Káloši, M. Valúchová) 

 

O 18:00 hod. sa na zasadnutie ObZ dostavil poslanec Ing. Štefan Káloši. 

 

7. Návrh rozpočtu obce Láb na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019. Stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu. (mat.č.63/2016) 

Zo stanoviska hlavného kontrolóra: 

Celkový rozpočet predpokladá prebytok vo výške vo výške 235 360,18 €. Rozpočet obsahuje 

určitú rezervu, nakoľko na strane bežných príjmov nie sú predpokladané príjmy za 

separovaný zber, na ktorý má obec nárok v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch s 

účinnosťou od 1.7.2016, resp. poplatky za likvidáciu komunálneho odpadu sú v porovnateľnej 

výške ako v predchádzajúcich rokoch, pričom by mali byť nižšie o náklady na separovanie. 

Do kapitálových výdavkov boli zahrnuté projekty: 

- odkúpenie pozemkov zo strany obce, na ktorých je umiestnené ihrisko. Predpokladaná 

investícia je vo výške 180 000,- €.; 

- zriadenie zberného dvora vo výške 337 913,- €. Pri realizácii projektu sa predpokladá 

čerpanie EÚ fondov a spolufinancovanie obce (5 %) 

- neidentifikované kapitálové výdavky, ktoré sa budú realizovať vo väzbe na vyhlásenie 

výziev, celkovo vo výške 250 000,- €. 

Návrh rozpočtu zahŕňa výdavky na činnosti, ktoré obci vyplývajú z platnej legislatívy a z 

uzatvorených zmlúv, tak aby boli pokryté požiadavky na chod obce. Súčasťou návrhu 

rozpočtu sú aj návrhy rozpočtov Základnej školy a Materskej školy Láb, ktoré sú spracované 

v súlade s vyššie uvedenou metodikou MF SR. 
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Viacročný rozpočet Obce Láb je zostavený v zmysle platnej legislatívy SR ako aj predpisov 

vydávaných obcou. Okrem zabezpečenia chodu obce je vytvorený priestor  pre rozsiahly 

rozvoj obce. 

V prípade nutnosti odporúčam využívať rozpočtové opatrenia a zmeny v rozpočte, ktoré 

zohľadnia reálny vývoj rozpočtovaných príjmov a výdavkov pre rok 2017. 

V zmysle vyššie uvedeného preto odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Lábe predložený 

Návrh rozpočtu Obce Láb na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018 až 2019 schváliť. 

Žiadosti občianskych združení a organizácií sa zapracujú do rozpočtu v priebehu roka 2017, 

avšak najskôr je potrebné pripraviť nové VZN o dotáciách z rozpočtu obce tak, aby bolo 

možné týmto združeniam poskytovať finančné prostriedky aj v priebehu rozpočtového roka. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 78 a) ObZ berie na vedomie žiadosti občianskych združení a fyzických osôb o dotácie z 

rozpočtu obce pre rok 2017. 

č. 78 b) ObZ schvaľuje, že v nadväznosti na zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov obec Láb nebude uplatňovať programy obce v rámci rozpočtovania. 

č. 78 c) ObZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Láb 

na rok 2017 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018-2019. 

č. 78 d) ObZ schvaľuje predložený návrh rozpočtu obce Láb na rok 2017 nasledovne:   

 Príjmy bežné                      1 062 227,87 EUR 

 Príjmy kapitálové                        856 131,33 EUR 

 Príjmové finančné operácie              155 688,96 EUR 

 Výdavky bežné          1 028 374,22 EUR 

 Výdavky kapitálové                        767 913,76 EUR 

 Výdavkové finančné operácie            42 400,00 EUR 

č. 78 e) ObZ berie na vedomie návrh viacročného rozpočtu obce Láb na roky 2018-2019. 

 

Hlasovanie: za – 8, neprítomná – 1 (M. Valúchová) 

 

 

8. Správa o výsledku kontroly stavu pracovníkov Obecného úradu Láb a organizačného 

poriadku obce Láb. (mat.č.64/2016) 

Zo správy o výsledku kontroly: 

Kontrola stavu pracovníkov obecného úradu obce Láb a organizačného poriadku obce Láb k 

termínu 30.4.2016 alebo k termínu 31.5.2016 z pohľadu súladu a aktuálnosti smernice a 

skutkového stavu pracovníkov, vrátane kontroly prihlasovania zamestnancov do poisťovní a 

kontroly súladu vykazovaných skutočností v mzdových listoch a výkazníctva voči 

poisťovniam bola vykonaná primeraným uplatnením ustanovení § 20 a nasl. zákona č. 

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Cieľom kontroly je overiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s 

verejnými financiami, a overiť spoľahlivosť výkazníctva a dostupnosť, správnosť a úplnosť 

informácií o finančných operáciách v súvislosti s predmetom kontroly.  

Výkon kontroly bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Láb č. 6/2016 zo dňa 

3.3.2016. Kontrola bola vykonaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 79 ObZ berie na vedomie Správu o výsledku kontroly stavu pracovníkov Obecného úradu 

obce Láb a organizačného poriadku obce Láb. 

 

Hlasovanie: za – 8, neprítomná – 1 (M. Valúchová) 

 

 

9. Správa o výsledku kontroly vedenia personálnej a mzdovej agendy pracovníkov 

Materskej školy Láb. (mat.č.65/2016) 

Zo správy o výsledku kontroly: 

Kontrola vedenia personálnej a mzdovej agendy pracovníkov Materskej škôlky Láb a 

dodržiavania vnútorných smerníc bola vykonaná v čase od 11.10.2016 primeraným 

uplatnením ustanovení § 20 a nasl. zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Cieľom kontroly je overiť zákonnosť  pri vedení personálnej agendy pracovníkov MŠ Láb, 

ktorí sú v pracovnom pomere a overiť spoľahlivosť výkazníctva a dostupnosť, správnosť a 

úplnosť informácií o finančných operáciách v súvislosti s vedením mzdovej agendy za 

mesiace od mája 2016 po september 2016.   

Výkon kontroly bol uskutočnený v zmysle poverenia starostu obce Láb p. Moravčíka zo dňa 

3.10.2016 vo väzbe na podnet pracovníčky MŠ Láb a pracovné stretnutie uskutočnené s 

pracovníkmi organizácie dňa 6.10.2016. Kontrola bola vykonaná v zmysle zákona č. 

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 80 ObZ berie na vedomie Správu o výsledku kontroly vedenia personálnej a mzdovej 

agendy pracovníkov Materskej školy Láb. 

 

Hlasovanie: za – 8, neprítomná – 1 (M. Valúchová) 

 

10. Rôzne. 

Diskusia starostu, poslancov a občanov: 

Starosta pripomenul potrebu vypracovania nového VZN o dotáciách z rozpočtu obce. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 81 ObZ poveruje starostu obce spracovať nové Všeobecne záväzné nariadenie 

o dotáciách z rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie: za – 8, neprítomná – 1 (M. Valúchová) 

 

Občianka A. Zálesňáková vyslovila poďakovanie starostovi, zástupcovi, poslancom 

a pracovníkom obecného úradu za doterajšiu prácu a zároveň prítomných pozvala na 

Vianočný koncert cirkevného speváckeho zboru Credo do nášho kostola dňa 26.12.2016 

o 14:00 hod, z ktorého výťažok bude použitý na opravu kostola. 

 

Záverom starosta informoval o pripravovanom 3. obecnom plese, ktorý sa uskutoční 28. 

januára 2017 a Obecná ľudová zábava 24. februára 2017 so skupinou Záhorienka. 
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Záver 
Starosta poďakoval za účasť všetkým prítomným a o 18:50 hod. ukončil rokovanie                        7. 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Láb.  
 

 

Prílohy: Uznesenia ObZ č. 68 - 81 

 

 

Zapísala dňa 13.12.2016 Katarína Kovárová  .......................................................... 

 

 

 

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

 

Overovatelia: 
 

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

 

Mgr. Daniel Prokop     ............................................................ 


