
 

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Láb 

konaného dňa 30.01.2017 v sobášnej miestnosti OcÚ Láb 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

Káloši, Ján Mundok, Bc. Ondrej Štefek 

- 3 poslanci – Mgr. Daniel Prokop, PaedDr. Monika Valúchová, Ing. Milan Vorčák - 

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 D. Prokop, M. Valúchová a M. Vorčák a hlavná kontrolórka S. Kapášová sú 

ospravedlnení.  
 

Za zapisovateľku bola určená Katarína Kovárová. 
 

b)určenie pracovných komisií: 

 - návrhová komisia: Tomáš Chmela, Ján Mundok 

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

 

- overovacia komisia: Michal Habuda, Bc. Ondrej Štefek 

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

Starosta následne oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  
 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Žiadosti o predĺženie nájmu v obecnom nájomnom dome Láb č. 666. (mat.č.1/2017) 

4. Stavebné: 

a) Žiadosť spoločnosti SWAN na prenájom pozemku k výstavbe telekomunikačného stožiara. 

(mat.č.2/2017) 

b) Schválenie žiadosti Róberta Zálesňáka o zámenu pozemkov. (mat.č.3/2017) 

c) Schválenie žiadosti Ing. Milana Vorčáka a manž. o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve 

obce. (mat.č.4/2017) 

d) Schválenie žiadosti Barbory Ďurišovej o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce. 

/mat.č.5/2017) 

e) Schválenie žiadosti o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce – žiadateľ Milan Divičan 

s manželkou. (mat.č.6/2017) 

f) Schválenie uznesenia – odkúpenie pozemkov pod ihriskom. (mat.č.7/2017) 

5. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Láb na rok 2017. (mat.č.8/2017) 

6. Rôzne.  

 

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

Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. 
 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 1 ObZ schvaľuje kontrolu plnenia uznesení s pripomienkou, vypustiť uznesenia č. 

70b/2016, 71b/2016, 72b/2016, 73b/2016 a 74b/2016 ako úlohy splnené. 

 

Hlasovanie: za – 6, neprítomní – 3 (D. Prokop, M. Valúchová, M. Vorčák) 

 

3. Žiadosti o predĺženie nájmu v obecnom nájomnom dome Láb č. 666. (mat.č.1/2017) 

Materiál predložila ekonómka K. Kovárová. V zmysle VZN č. 2/2013 a nájomnej zmluvy 

majú nájomníci, po splnení podmienok, nárok na predĺženie nájomnej zmluvy na ďalšie 3 

roky. Žiadatelia Hájková, Labošová a Berger spĺňajú podmienky schválenia opakovaného 

nájmu. Žiadateľka L. Myslovičová prekračuje maximálnu hranicu príjmu domácnosti, žiadajú 

o udelenie výnimky /v období apríl-máj 2017 by mali mať dokončený rodinný dom/. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 2 a) ObZ berie na vedomie žiadosti o predĺženie nájmu bytov č. 3, 5, 7 a 8 v obecnom 

nájomnom dome Láb č. 666. 

č. 2 b) ObZ schvaľuje predĺženie nájmu bytu č. 3 – 3-izbový byt na 1. poschodí v obecnom 

nájomnom dome Láb č. 666 Lenke Hájkovej, trvale bytom Láb č. 495 na obdobie od 

01.02.2017 do 31.01.2020. 

č. 2 c) ObZ schvaľuje predĺženie nájmu bytu č. 5 – 3-izbový byt na 2. poschodí v obecnom 

nájomnom dome Láb č. 666 Janke Labošovej Macíkovej, trvale bytom Láb č. 666 na obdobie 

od 01.02.2017 do 31.01.2020. 

č. 2 d) ObZ schvaľuje predĺženie nájmu bytu č. 7 – 3-izbový byt na 3. poschodí v obecnom 

nájomnom dome Láb č. 666 Lenke Myslovičovej, trvale bytom Láb č. 48 na obdobie od 

01.02.2017 do 30.06.2017 s výnimkou. 

č. 2 e) ObZ schvaľuje predĺženie nájmu bytu č. 8 – 2-izbový byt na 3. poschodí v obecnom 

nájomnom dome Láb č. 666 Róbertovi Bergerovi, trvale bytom Láb č. 666 na obdobie od 

01.02.2017 do 31.01.2020. 

 

Hlasovanie: za – 6, neprítomní – 3 (D. Prokop, M. Valúchová, M. Vorčák) 

 

4. Stavebné: 

a) Žiadosť spoločnosti SWAN na prenájom pozemku k výstavbe telekomunikačného 

stožiara. (mat.č.2/2017) 

Materiál prezentoval starosta. Po rokovaní so spoločnosťou SWAN a stavebnou komisiou 

určili miesto umiestnenia cca 35 metrového stožiara na pozemku (cca 7x7m) pri hlavnej ceste 

smerom na Bahná, za podmienok, že nebude v blízkosti stožiara znížená, alebo inak 

ovplyvnená kvalita bývania v obci. Dohodnuté ročné nájomné bude 800,00 €, doba prenájmu 

pozemku bola dohodnutá na 20 rokov.  

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 3 a) ObZ schvaľuje prenájom pozemku v obci Láb za účelom výstavby 

telekomunikačného stožiara pre spoločnosť SWAN. 
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č. 3 b) ObZ poveruje starostu obce ďalej rokovať a podpísať nájomnú zmluvu s danou 

spoločnosťou. 

 

Hlasovanie: za – 6, neprítomní – 3 (D. Prokop, M. Valúchová, M. Vorčák) 

 

 

b) Schválenie žiadosti Róberta Zálesňáka o zámenu pozemkov. (mat.č.3/2017) 

Na zasadnutí ObZ dňa 13.12.2016 bol schválený zámer, k zverejnenému zámeru neboli 

podané žiadne námietky a pripomienky.  

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 4 a) ObZ schvaľuje odpredaj 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 460. 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.   

č. 4 b) ObZ schvaľuje 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. 

5789/17 novovytvorená parcela č. 5789/50, diel 5 o výmere 27 m² a diel 6 o výmere 60 m². 

c) konštatuje, že predaj a kúpa predmetných pozemkov sa uskutoční bez doplatku a v zmysle 

§ 9a ods. 8 písm. e)* zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Všetky náklady súvisiace s predajom a kúpou hradí žiadateľ /zápis do katastra nehnuteľností/. 
*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. 
 

Hlasovanie: za – 6, neprítomní – 3 (D. Prokop, M. Valúchová, M. Vorčák) 

 

c) Schválenie žiadosti Ing. Milana Vorčáka a manž. o odkúpenie časti pozemku vo 

vlastníctve obce. (mat.č.4/2017) 

Na zasadnutí ObZ dňa 13.12.2016 bol schválený zámer. 

Nakoľko žiadateľ zatiaľ nedodal Znalecký posudok, presúvame tento bod na ďalšie zasadnutie 

ObZ. 

 

d) Schválenie žiadosti Barbory Ďurišovej o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce. 

(mat.č.5/2017) 

Na zasadnutí ObZ dňa 13.12.2016 bol schválený zámer. 

Nakoľko žiadateľka zatiaľ nedodala Znalecký posudok, presúvame tento bod na ďalšie 

zasadnutie ObZ. 

 

e) Schválenie žiadosti o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce – žiadateľ Milan 

Divičan s manželkou. (mat.č.6/2017) 

Komisia výstavby a životného prostredia odporučila schválenie zámeru odpredania pozemkov 

vo vlastníctve obce p. č. 359/18, p.č. 359/17 a časti p.č. 671/1, k.ú. Láb o výmere 14 m2 
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žiadateľom p. Milanovi Divičanovi s manželkou. Pri predaji daných pozemkov je nutné 

postupovať v súlade so zákonom o majetku obci. Na zasadnutí ObZ dňa 24.8.2016 bol 

schválený zámer. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 5 ObZ schvaľuje predaj pozemkov parcely reg. „C“ 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 26 m², 

druh predmetných pozemkov Zastavané plochy a nádvoria, vedené na LV obce Láb č. 2035, za 

cenu 27,97 €/m², t.j. 1790,08 EUR za celú výmeru (64m²) stanovenú Znaleckým posudkom č. 

261/2016, vypracovaného Ing. Ivanom Slobodom, Zohor, 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 hradia žiadatelia. 
*pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou 

Hlasovanie: za – 6, neprítomní – 3 (D. Prokop, M. Valúchová, M. Vorčák) 

 

f) Schválenie uznesenia – odkúpenie pozemkov pod ihriskom. (mat.č.7/2017) 

V súčasnosti prebieha proces pripomienkovania kúpnych zmlúv, po podpise zmlúv budú tieto 

následne podané na príslušný kataster. Po zápise do katastra nehnuteľností budú kúpne 

zmluvy vyplatené. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 6 ObZ schvaľuje odkúpenie pozemkov parcely reg. „E“ za cenu 15,78 €/m² stanovenú 

v zmysle Znaleckého posudku č. 79/2015 vypracovaný Ing. Ivanom Slobodom, Kováčska 

272/15, 900 51 Zohor dňa 27.05.2015. 

par.č. 1379/1 o výmere 520 m² vedené na LV 957, druh pozemku Trvalé trávne porasty 

par.č. 1379/2 o výmere 536 m² vedené na LV 957, druh pozemku Trvalé trávne porasty 

par.č. 1380 o výmere 827 m² vedené na LV 443, druh pozemku Trvalé trávne porasty 

par.č. 1381 o výmere 642 m² vedené na LV 443, druh pozemku Trvalé trávne porasty 

par.č. 1382 o výmere 1536 m² vedené na LV 1041, druh pozemku Trvalé trávne porasty 

par.č. 1384 o výmere 1442 m² vedené na LV 848, druh pozemku Trvalé trávne porasty 

par.č. 1386 o výmere 2072 m² vedené na LV 2117, druh pozemku Trvalé trávne porasty 

par.č. 1378 o výmere 880 m² vedené na LV 2209, druh pozemku Trvalé trávne porasty (SPF) 

par.č. 1385 o výmere 2298 m² vedené na LV 2251, druh pozemku Trvalé trávne porasty (SPF) 

Celková výmera pozemkov je 10753 m². 
 

Súčasťou uznesenia je zoznam vlastníkov pozemkov. 
vlastník číslo LV parc. číslo výmera 

pozemku v 
m² 

Klena František (po vd. Márii Trepkovej, 
rod. Kovárovej) (SPF) 

2209 1378 880,0 

Kubinská Anna 957 1379/1 195,0 

 957 1379/2 201,0 

Gerthoferová Mária 957 1379/1 65,0 
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 957 1379/2 67,0 

 957 1379/1 97,5 

 957 1379/2 100,5 

Kovár Pavel 957 1379/1 97,5 

 957 1379/2 100,5 

Pír Anton 957 1379/1 65,0 

 957 1379/2 67,0 

Chvílová Štefánia 443 1380 137,8 

 443 1381 107,0 

Mízner Ján 443 1380 137,8 

 443 1381 107,0 

Chmelová Margita 443 1380 137,8 

 443 1381 107,0 

Ort-Mertl Milan 443 1380 103,4 

 443 1381 80,3 

Hasičková Anna  443 1380 206,8 

 443 1381 160,5 

Ort-Mertl Pavel 443 1380 103,4 

 443 1381 80,3 

Štefek Miroslav 1041 1382 196,3 

Jurkovičová Jaroslava 1041 1382 196,3 

Maderová Edita 1041 1382 106,7 

 1041 1382 89,6 

Siváková Daniela 1041 1382 192,0 

Filípek Ján 1041 1382 192,0 

Filípek Ondrej 1041 1382 192,0 

Jones Katherine Mary 1041 1382 192,0 

Filípková Anna 1041 1382 89,6 

Klímová Mária 1041 1382 89,6 

Adamovič Štefan 848 1384 360,5 

 848 1384 240,3 

Mízner Dominik 848 1384 240,3 

Filová Mária 848 1384 240,3 

Adamovič František 848 1384 360,5 

Danihel Karol (syn Štefana)(SPF) 2251 1385 2 298,0 

Vícen Milan 2117 1386 690,7 

 2117 1386 1 036,0 

Ivánková Oľga 2117 1386 172,7 

Oremusová Jarmila 2117 1386 172,7 

Hlasovanie: za – 6, neprítomní – 3 (D. Prokop, M. Valúchová, M. Vorčák) 
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5. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Láb na rok 2017. 

(mat.č.8/2017) 

Materiál prezentoval starosta.  

Poslanec O. Štefek pripomienkoval predložený návrh harmonogramu tak, aby zasadnutia ObZ 

boli vždy v piatok.  

Protinávrh na uznesenie: 

ObZ schvaľuje harmonogram zasadnutí ObZ obce Láb na rok 2017 tak, aby boli vždy 

v piatok, a to: 7.4., 2.6., 2.7., 8.9., 8.12.2017 

Hlasovanie: za – 1 (O. Štefek), proti – 3 (T. Chmela, P. Chmela, Š. Káloši), zdržali sa – 2 (J. 

Mundok, M. Habuda), neprítomní – 3 (D. Prokop, M. Valúchová, M. Vorčák) 

Hlasovaním uznesenie nebolo schválené. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 7 ObZ schvaľuje harmonogram zasadnutí ObZ obce Láb na rok 2017 so začiatkom 

o 18:00 hod: 

Riadne zasadnutia Termín 

Obecné zastupiteľstvo 30.01.2017 

Obecné zastupiteľstvo 19.04.2017 

Obecné zastupiteľstvo 28.06.2017 

Obecné zastupiteľstvo 13.09.2017 

Obecné zastupiteľstvo 13.12.2017 

 

Hlasovanie: za – 6, neprítomní – 3 (D. Prokop, M. Valúchová, M. Vorčák) 

 

10. Rôzne. 

Diskusia starostu, poslancov a občanov: 

Starosta informoval o prerokovaní architektonickej štúdie nadstavby a prístavby základnej 

školy. 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. 

Zateplenie celej budovy a rekonštrukcia strechy telocvične by bola riešená žiadosťou 

o dotáciu z Environmentálneho fondu. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 8 a) ObZ poveruje starostu obce, aby v spolupráci so stavebnou komisiou pripravil zámer 

na realizáciu nadstavby základnej školy a realizáciu prístavby základnej školy. 

č. 8 b) ObZ poveruje starostu obce, aby po schválení tohto zámeru stavebnou komisiou 

zrealizoval súťaž na výber projektanta a podpísal zmluvu na projekt týchto činností. 

 

Hlasovanie: za – 6, neprítomní – 3 (D. Prokop, M. Valúchová, M. Vorčák) 

 

Ďalej starosta informoval o pripravovanej akcii „Ľudová zábava“, ktorá sa uskutoční 24. 

februára 2017, do tanca zahrá DH Záhorienka. 
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Ďalšia pripravovaná akcia „Lábsky Majáles“ bude 13. mája 2017, kde vystúpia hudobné 

skupiny Iné Kafe a Horkýže Slíže. Celú akciu usporiada agentúra, vstupenky budú 

k dispozícii na Ticketportal, predpokladaná návštevnosť cca 2500, mediálny partner Rádio 

Anténa Rock, pre obec budú zľavnené lístky.  

 

 

 

 

Záver 
Starosta poďakoval za účasť všetkým prítomným a o 18:15 hod. ukončil rokovanie                        

1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Láb.  
 

 

Prílohy: Uznesenia ObZ č. 1 - 8 

 

 

Zapísala dňa 30.01.2017 Katarína Kovárová  .......................................................... 

 

 

 

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

 

 

 

Overovatelia: 
 

Michal Habuda     ............................................................ 

 

 

Bc. Ondrej Štefek     ............................................................. 

 

 


