
 

Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Láb 

konaného dňa 08.11.2017 v sobášnej miestnosti OcÚ Láb 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

Káloši, Marián Kovár, Ján Mundok, Mgr. Daniel Prokop, PaedDr. Monika Valúchová, 

Ing. Milan Vorčák 

- ostatní – Marián Moravčík, Katarína Kovárová a občania obce 
 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

a)otvorenie zasadnutia: 

Zasadnutie otvoril starosta obce Marián Moravčík o 18:00 hod. a privítal všetkých 

prítomných. Konštatoval, že počet prítomných poslancov je 9, ObZ je uznášania schopné.  
 

Za zapisovateľku bola určená Katarína Kovárová. 
 

b)určenie pracovných komisií:  

 - návrhová komisia: Ing. Štefan Káloši, Mgr. Daniel Prokop 

Hlasovanie: za - 7, zdržali sa – 2 (Š. Káloši, D. Prokop) 
 

- overovacia komisia: Ján Mundok, Ing. Milan Vorčák 

Hlasovanie: za - 7, zdržali sa – 2 (J. Mundok, M. Vorčák) 
 

 

Starosta následne oboznámil prítomných s programom zasadnutia. M. Valúchová navrhla 

posunúť poradie bodu 4. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu na bod 8. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Voľba poslanca Mariána Kovára za člena komisie. (mat.č.66/2017) 

4. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2013 upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov 

osobitného určenia. (mat.č.68/2017) 

5. Schválenie rekonštrukcie a modernizácie ozvučenia obce. (mat.č.69/2017) 

6. Čistenie melioračných kanálov. (mat.č.70/2017) 

7. Oprava miestnej komunikácie pri ČOV. (mat.č.71/2017) 

8. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu obce Láb na rok 2017. (mat.č.67/2017) 

9. Stavebné: 

a) Predaj a kúpa pozemku pri hasičskej zbrojnici. (mat.č.72/2017) 

b) Predaj pozemku – p.č. 958/1,4,11,20 a 21 s prihliadnutím na osobitný zreteľ pre žiadateľku 

Máriu Hromádkovú. (mat.č.74/2017) 

c) Žiadosť Róberta Evjáka o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce. (mat.č.76/2017) 

10. Schválenie prenájmu časti obecného pozemku pre Michala Kovára. (mat.č.75/2017) 

11. Schválenie vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov vo vlastníctve obce. 

(mat.č.77/2017)  

12. Rôzne.  
 

Hlasovanie za program: za – 9  
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2. Kontrola plnenia uznesení. 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 63 ObZ schvaľuje kontrolu plnenia uznesení s pripomienkami:  - vypustiť uznesenia č. 

21/2017, 32b/2017, 42a/2017, 55c/2017, 61b/2017 a 62b/2017 ako splnené. 

 

Hlasovanie: za – 9  

 

3. Voľba poslanca Mariána Kovára za člena komisie. (mat.č.66/2017) 

Poslanec Marián Kovár bol navrhnutý do Komisie kultúry, športu, školstva a sociálnych vecí. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 64 ObZ volí poslanca Mariána Kovára za člena Komisie kultúry, športu, školstva 

a sociálnych vecí. 

 

Hlasovanie: za – 8, zdržal sa – 1 (M. Kovár) 

 

4. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2013 upravujúce podmienky a spôsob prenájmu 

bytov osobitného určenia. (mat.č.68/2017) 

Dodatkom k VZN sa zaoberali poslanci aj na pracovnej komisii. Podľa poslanca T. Chmelu 

neboli do návrhu dodatku zakomponované pripomienky, navrhuje prepracovať celé VZN 

a v takejto podobe predložiť na zasadnutie ObZ. 

Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili, či chcú vypustiť hlasovanie o dodatku k VZN 

v predloženom znení: za-3, proti-5, zdržal sa-1. 

 

č. 65 ObZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013 upravujúce 

podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určenia, ktorý nadobúda účinnosť 15-dňom 

po zverejnení schváleného dodatku na úradnej tabuli obce. 

 

Hlasovanie: za – 5, proti – 2, zdržali sa – 2 

Hlasovaním uznesenie nebolo prijaté. Na prijatie nariadenia je potrebná trojpätinová 

väčšina prítomných poslancov. 

 

5. Schválenie rekonštrukcie a modernizácie ozvučenia obce. (mat.č.69/2017) 

Obec predbežne zisťovala predbežnú cenu a rozsah modernizácie ozvučenia obce. Je len pár 

firiem, ktoré sa zaoberajú touto službou. Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 66 a) ObZ schvaľuje rekonštrukciu a modernizáciu ozvučenia obce (aparatúra miestneho 

rozhlasu) v maximálnej výške 10 000,00 EUR. 

č. 66 b) ObZ ukladá starostovi obce zrealizovať rekonštrukciu a modernizáciu ozvučenia 

obce (aparatúra miestneho rozhlasu) v maximálnej výške 10 000,00 EUR na základe 

výberového konania. 

 

Hlasovanie: za – 9 
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6. Čistenie melioračných kanálov. (mat.č.70/2017) 

Každoročne sa obec stretáva s problémom vysokej dažďovej vody, hlavne kanál v ulici za 

materskou školu je celý zanesený. Obec oslovila Hydromeliorácie s požiadavkou o vyčistenie 

kanála, požiadavku zaradili do ich investičného zámeru, pričom obci odporučili vyčistiť kanál 

na vlastné náklady. Takéto práce sa nedajú oceniť dopredu, odhadovaná suma je cca 5-8tis. €. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 67 a) ObZ schvaľuje vyčistenie melioračných kanálov za škôlkou v maximálnej sume 

8 000,00 EUR. 

č. 67 b) ObZ poveruje starostu obce vypracovať plán čistenia melioračných kanálov podľa 

dôležitosti. 

 

Hlasovanie: za – 9 

 

7. Oprava miestnej komunikácie pri ČOV. (mat.č.71/2017) 

Starosta informoval o potrebe opravy časti cesty – uličky smerom na ČOV. Obec už vykonala 

niektoré potrebné úkony, požiadala elektrárne o prekládku elektrického stĺpa (bude vykonané 

dňa 5.12.2017). Odhadovaná investícia je vo výške maximálne 10-tis. €. 

 

č. 68 ObZ schvaľuje opravu miestnej komunikácie pri ČOV v maximálnej výške       

10 000,00 EUR. 

 

Hlasovanie: za – 9 

 

8. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu obce Láb na rok 2017. (mat.č.67/2017) 

Materiál pripravila a prezentovala ekonómka obce p. Kovárová. Vysvetlila jednotlivé zmeny 

– položky v rozpočte. Štvrtá zmena rozpočtu zohľadňuje doterajšie plnenie, resp. čerpanie 

rozpočtu. Oproti tretej zmene rozpočtu sa Bežné príjmy zvýšili o 2 996,30 €; Kapitálové 

príjmy sa zvýšili o 5 086,00 €; Bežné výdavky sa zvýšili o 15 447,30 €; Kapitálové výdavky 

sa zvýšili o 60 000,00 €. Príjmové finančné operácie sa znížili o 155 688,96 € - obec 

požiadala o predĺženie termínu čerpania úveru. Najdôležitejšia zmena: Materská škola – 

úprava a dofinancovanie miezd a odvodov od 1.9.2017. V program 5, riadok 11, položka 

Údržba zariadenia, čistenie šácht.... zahrnúť do textu aj čistenie melioračných kanálov vo 

výške cca 5-tis. €. 

  

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 69 ObZ schvaľuje štvrtú zmenu rozpočtu obce Láb vrátane rozpočtových organizácií na 

rok 2017 s pripomienkami nasledovne: 

     Bežné príjmy                                             1 151 192,98 € 

     Kapitálové príjmy                                        980 630,00 € 

     Príjmové finančné operácie                           56 808,57 € 

     Bežné výdavky                                         1 140 965,51 € 

     Kapitálové výdavky                                     960 401,04 € 

     Výdavkové finančné operácie                        86 711,04 € 

 

Hlasovanie: za – 9 
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9. Stavebné: 

a) Predaj a kúpa pozemku pri hasičskej zbrojnici. (mat.č.72/2017) 

Obec oslovila vlastníkov nehnuteľnosti susediacej s hasičskou zbrojnicou s návrhom na 

výmenu pozemkov. Obec tak získa priestor na vybudovanie garáže pre hasičov.  

Obec dá vypracovať znalecký posudok na predmetné pozemky. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 70 a) ObZ schvaľuje zámer predaja pozemku reg. „C“ p.č. 590/9 o výmere 269 m², druh 

pozemku Zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol GP č. 35772719-118/2017 vypracovaný fy. 

Geocom, s.r.o., Malacky dňa 06.07.2017, úradne overený dňa 18.07.2017 odčlenený od p.č. 

590/7, o výmere 658 m², vedený na LV obce Láb č. 664, druh pozemku Zastavené plochy a 

nádvoria, k.ú. Láb, v prospech Dávida Nováka a manželky Márie.  

č. 70 b) ObZ schvaľuje zámer odkúpenia pozemku reg. „C“ p.č. 590/8 o výmere 254 m², 

druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, od Dávida Nováka a manželky Márie, ktorý bol 

GP č. 35772719-118/2017  vypracovaný fy. Geocom, s.r.o., Malacky dňa 06.07.2017, úradne 

overený dňa 18.07.2017 odčlenený od p.č. 590/6, o výmere 519 m², vedený na LV č. 3088, 

druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Láb. 

č. 70 c) ObZ ukladá starostovi obce dať vypracovať znalecký posudok na predmetné 

pozemky. 

 

Hlasovanie: za – 9 

 

b) Predaj pozemku – p.č. 958/1,4,11,20 a 21 s prihliadnutím na osobitný zreteľ pre 

žiadateľku Máriu Hromádkovú. (mat.č.74/2017) 

Pozemok bol obcou Láb v minulosti predaný žiadateľom (právnym predchodcom žiadateľky) 

a obec taktiež prijala úhradu za pozemok. V súčasnosti sa vysporiadavajú vlastnícke vzťahy 

medzi obcou Láb a žiadateľmi a doplatok za predaný pozemok. Žiadosti bolo vyhovené na 

predchádzajúcom ObZ schválením zámeru predaja. Dňa 8.11.2017 bola na obec doručená od 

p. Orossovej námietka k odkúpeniu časti pozemku p.č. 958/1 z dôvodu, že časť tohto 

pozemku chcela odkúpiť ona (zámer odpredaja bol zverejnený od 12.10. do 28.10.2017).   

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 71 ObZ schvaľuje vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom, t.č. vo vlastníctve obce 

Láb:    

-p.č. 958/1, reg. „C“ vedený na LV obce Láb č. 2035, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 467 m²,  

-p.č. 958/4, reg. „C“ vedený na LV obce Láb č. 2035, druh pozemku vodné plochy o výmere 

221 m²,  

-p.č. 958/11, reg. „C“ vedený na LV obce Láb č. 2035, druh pozemku vodné plochy o výmere 

469 m²,  

-p.č. 958/20, reg. „C“ vedený na LV obce Láb č. 2035, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 100 m²,  

-p.č. 958/21, reg. „C“ vedený na LV obce Láb č. 2035, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 41 m²,   
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a ich prevod v prospech žiadateľky Márie Hromádkovej, r. Krajčírová, bytom Láb 314.  

Doplatok ceny za odpredaj uvedených pozemkov sa stanovuje spolu na 1,00 € z dôvodu, že 

platba za túto nehnuteľnosť už bola vykonaná v minulosti. Prevod vlastníckeho práva k 

predmetnému pozemku 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. Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: Pozemok bol obcou Láb v minulosti predaný 

žiadateľom a obec taktiež prijala úhradu za pozemok. V súčasnosti sa vysporiadavajú 

vlastnícke vzťahy medzi obcou Láb a žiadateľmi a doplatok za predaný pozemok.   
*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 – 9 

 

c) Žiadosť Róberta Evjáka o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce. 

(mat.č.76/2017) 

Žiadateľ doložil Geometrický plán aj Znalecký posudok, jedná sa o pozemok zastavaný 

stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 72 ObZ schvaľuje odpredaj časti pozemku vo vlastníctve obce Láb: 

Geometrickým plánom č. 35772719-131/2017, vypracovaný fy. Geocom, s.r.o., Malacky, dňa 

02.08.2017 bol z parcely č. 671/1, reg. „E“, k.ú. Láb, druh pozemku Ostatné plochy, vedený 

na LV Obce Láb č. 2035 odčlenený diel 1 o výmere 4 m² a pričlenený k parcele č. 276/7, 

reg. „C“, k.ú. Láb, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria a z parcely č. 671/1 reg. „E“, 

k.ú. Láb, druh pozemku Ostatné plochy, vedený na LV Obce Láb č. 2035 odčlenený diel 2 o 

výmere 6 m² a pričlenený k parcele č. 276/1, reg. „C“, k.ú. Láb, druh pozemku Zastavané 

plochy a nádvoria, za cenu určenú podľa Znaleckého posudku č. 226/2017 vypracovaného 

Ing. Ivanom Slobodom, Zohor dňa 01.11.2017, tzn. 11,65 €/m², v prospech žiadateľa Róberta 

Evjáka, bytom Láb č. 233, 900 67 Láb. Predaj predmetného pozemku je v súlade s §9a, ods. 

8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Všetky 

náklady spojené s prevodom vlastníctva hradí žiadateľ. 

 

Hlasovanie: za – 9 

 

10. Schválenie prenájmu časti obecného pozemku pre Michala Kovára. (mat.č.75/2017) 

V roku 2014 bola p. Kovárovi prenajatá orná pôda pre účely chovu hospodárskych zvierat 

s využitím na hipoterapiu a výchovu a vzdelávanie detí a mládeže. Priestor je verejne 

prístupný občanom za účelom oddychu a konania neziskových akcií pre rodiny s deťmi. 

Žiadosti bolo vyhovené na predchádzajúcom ObZ schválením zámeru prenájmu. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 73 a) ObZ schvaľuje prenájom časti obecného pozemku p.č. 5784/14 o výmere 3007 m² 

vedeného na LV obce Láb č. 2035 na dobu 3 rokov za cenu 1,00 €/rok pre žiadateľa Michala 

Kovára, bytom Láb č. 418, pre účely chovu hospodárskych zvierat s využitím na hipoterapiu a 

výchovu a vzdelávanie detí a mládeže. 
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č. 73 b) ObZ ukladá starostovi obce vypracovať nájomnú zmluvu. 

 

Hlasovanie: za – 9 

 

11. Schválenie vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov vo vlastníctve 

obce. (mat.č.77/2017) 

Starosta informoval, že koncom novembra by mala byť zverejnená výzva na žiadosti 

o dotácie na vybudovanie zberného dvora. Žiadosť, ktorú obec podávala minulý rok nebola 

schválená, nakoľko obec nedisponovala uceleným pozemkom vhodným na výstavbu zberného 

dvora. Z tohto dôvodu sa obec rozhodla pristúpiť k predaju určitých pozemkov s tým, že 

uchádzač zároveň ponúkne obci na odpredaj za výhodnú cenu pozemok vhodný na 

vybudovanie zberného dvora. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 74 a) ObZ vyhlasuje majetok – pozemky: 

1) parcela registra C  č. 2347/16, diel 1 o výmere 319 m², evidovaná na liste vlastníctva LV 

2035, druh pozemku orná pôda, okres Malacky, obec Láb, katastrálne územie Láb, pozemok 

v zastavanom území obce, ktorá bola odčlenená od parcely registra C č. 2347/9; 

2) parcela registra E  č. 2347/16, diel 2 o výmere 109 m², evidovaná na liste vlastníctva LV 

2035, druh pozemku orná pôda, okres Malacky, obec Láb, katastrálne územie Láb, pozemok 

v zastavanom území obce, ktorá bola odčlenená od parcely registra E č. 2243; 

3) parcela registra E  č. 2347/16, diel 3 o výmere 51 m², evidovaná na liste vlastníctva LV 

2035, druh pozemku orná pôda, okres Malacky, obec Láb, katastrálne územie Láb, pozemok 

v zastavanom území obce, ktorá bola odčlenená od parcely registra E č. 2244; 

4) parcela registra E  č. 2347/16, diel 4 o výmere 19 m², evidovaná na liste vlastníctva LV 

2035, druh pozemku orná pôda, okres Malacky, obec Láb, katastrálne územie Láb, pozemok 

v zastavanom území obce, ktorá bola odčlenená od parcely registra E č. 2245; 

za prebytočný a neupotrebiteľný majetok. 

 

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

 

č. 74 b) ObZ schvaľuje zámer predaja pozemkov  

1) parcela registra C  č. 2347/16, diel 1 o výmere 319 m², evidovaná na liste vlastníctva LV 

2035, druh pozemku orná pôda, okres Malacky, obec Láb, katastrálne územie Láb, pozemok 

v zastavanom území obce, ktorá bola odčlenená od parcely registra C č. 2347/9; 

2) parcela registra E  č. 2347/16, diel 2 o výmere 109 m², evidovaná na liste vlastníctva LV 

2035, druh pozemku orná pôda, okres Malacky, obec Láb, katastrálne územie Láb, pozemok 

v zastavanom území obce, ktorá bola odčlenená od parcely registra E č. 2243; 

3) parcela registra E  č. 2347/16, diel 3 o výmere 51 m², evidovaná na liste vlastníctva LV 

2035, druh pozemku orná pôda, okres Malacky, obec Láb, katastrálne územie Láb, pozemok 

v zastavanom území obce, ktorá bola odčlenená od parcely registra E č. 2244; 
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4) parcela registra E  č. 2347/16, diel 4 o výmere 19 m², evidovaná na liste vlastníctva LV 

2035, druh pozemku orná pôda, okres Malacky, obec Láb, katastrálne územie Láb, pozemok 

v zastavanom území obce, ktorá bola odčlenená od parcely registra E č. 2245; 

 

Hlasovanie: za – 8, zdržal sa – 1 (Š. Káloši) 

 

č. 74 c) ObZ schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle predloženého 

materiálu so zapracovanými pripomienkami. 

 

Hlasovanie: za – 8, zdržal sa – 1 (Š. Káloši) 

 

č. 74 d) ObZ berie na vedomie, že zámer predať majetok vo vlastníctve obce Láb, spôsob 

jeho predaja obchodnou verejnou súťažou a podmienky obchodnej verejnej súťaže budú 

v zmysle § 9a, ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zverejnené na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce a v regionálnej tlači tak, aby 

oznámenie v regionálnej tlači obsahovalo aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky 

obchodnej verejnej súťaže.  

 

č. 74 e) ObZ berie na vedomie, že podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené 

minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. 

 

Hlasovanie: za – 8, zdržal sa – 1 (Š. Káloši) 

 

12. Rôzne. 

-Starosta informoval o situácii nášho spoluobčana Jozefa Kovára, ktorý je momentálne 

v nemocnici z dôvodu zlého zdravotného stavu. Po prepustení z nemocnice navrhuje dočasne 

ho umiestniť v obytnom priestore starej školy za sprísnených podmienok a dodržiavania 

základných hygienických návykov. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 75 ObZ schvaľuje dočasne ubytovať p. Jozefa Kovára v obytnom priestore v starej škole 

za sprísnených podmienok a dodržiavania základných hygienických návykov. 

 

Hlasovanie: za – 9 

 

-Ďalej starosta informoval o vývoze septikov. Doterajší vývozca podal výpoveď zmluvy 

s výpovednou lehotou do konca roka 2017. Poslanci uvažovali o možnosti, aby obec zakúpila 

vlastný fekál, čo predstavuje investíciu cca 5-tis. €, prípadne osloviť možných dodávateľov 

služby – vývoz septikov.  

Úloha pre starostu a poslancov – pohľadať na internete ponuky na fekál. 

 

-Poslanec Marián Kovár informoval o stavoch chodníkov v obci, občania neudržujú zeleň, 

kríky, ktoré majú pred svojimi nehnuteľnosťami a zasahujú do priechodnosti chodníkov. 

Požiadal, aby obec nejakým spôsobom apelovala na občanov v tejto veci. 



 

Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Láb 

konaného dňa 08.11.2017 v sobášnej miestnosti OcÚ Láb 

 

 

-Poslanec Ján Mundok poďakoval Jánovi Galovičovi za opravu chodníka vedľa kostola, ktorý 

bol urobený sponzorsky. 

-Občianka D. Ďuricová upozornila na mládež, ktorá sa po nociach schádza v areáli 

futbalového ihriska a robí tam neporiadok. Požiadala obec, aby to nejakým spôsobom riešila. 

Poslanci sa dohodli, že areál sa bude zamykať a na vstupnú bránu sa umiestni tabuľa 

s prevádzkovými hodinami. 

-Zástupca starostu p. Chmela požiadal ObZ, aby opätovne hlasovalo o obsadení voľného 

nájomného bytu č. 1 – garsónka. 

 

ObZ prijalo nasledovné uznesenie: 

č. 76 ObZ schvaľuje žiadateľke Natálii Polákovej, trvale bytom Láb č. 299, 900 67 Láb, 

prenájom bytu č. 1 (garsónka, prízemie) v obecnom nájomnom dome Láb č. 666 na obdobie 

od 15.11.2017 do 30.11.2018. 

 

Hlasovanie: za – 5, zdržali sa – 4 (T. Chmela, Š, Káloši, D. Prokop, M. Valúchová) 

 

-Občan M. Vícen poďakoval za promptné vyriešenie osvetlenia v uličke pri kostole. Ďalej 

požiadal o riešenie stojatej dažďovej vody pri dome Zábojníkovcov a pri obratisku autobusu 

na konečnej zastávke. Starosta vyzval stavebnú komisiu, aby situáciu prešetrila a zaujala 

stanovisko. 

-Zástupkyňa riaditeľky ZŠ p. M. Kolandrová upozornila na zväčšujúcu sa jamu pri moste 

v smere z Vŕška (žiakom i občanom hrozí nebezpečenstvo pádu) a požiadala o riešenie. 

-Občan p. Richard Braunecker požiadal, aby sa pri rekonštrukcii a modernizácii ozvučenia 

obce pamätalo aj na ich uličku – ulička pri ČOV, taktiež požiadal, či by nebolo možné 

umiestniť sem aj verejné osvetlenie, a na konci uličky pri ČOV naviesť asfaltovú drť, 

z dôvodu zníženia prašnosti cesty. 

 

Záver 
Starosta poďakoval za účasť všetkým prítomným a o 20:45 hod. ukončil rokovanie                        

6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Láb.  
 

 

Prílohy: Uznesenia ObZ č. 63 - 76 

Zapísala dňa 08.11.2017 Katarína Kovárová  .......................................................... 

 

 

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

 

Overovatelia: 
 

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

 

 

Ing. Milan Vorčák          ............................................................. 


