Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Láb
konaného dňa 20.02.2019 v sobášnej miestnosti OcÚ

Prítomní poslanci:
Ing. arch. Laurie Ashley Farmer, Mgr. Pavel Chmela, Michal Kain, Marián Kovár, Ján
Mundok, Jozef Praženec, Mgr. Daniel Prokop, Pavol Vajarský,
Ospravedlnený : Ing. Milan Vorčák
Prítomní za obecný úrad :
Marián Moravčík – starosta obce
Ing. Silvia Kapášová – hlavný kontrolór obce,
Mgr. Helga Csalavová – prednostka obecného úradu
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Láb (ObZ) otvoril starosta obce - Marián Moravčík
a všetkých prítomných privítal.
Skonštatoval, že prítomných je 8 poslancov, jeden poslanec sa ospravedlnil, obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
Za členov návrhovej komisie navrhol starosta obce : Pavla Chmelu a Mgr. Prokopa
Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce Jozefa Praženca a Jána Mundoka.
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a)
schvaľuje členov návrhovej komisie pre zasadnutie ObZ dňa 20.02.2019 :
p. Pavla Chmelu
p. Mgr. Prokopa
Hlasovanie: za – 6 , proti - , zdržal sa – 2
b)

schvaľuje overovateľov zápisnice a uznesení zo zasadnutia ObZ konaného dňa
20.02.2019 :
p. Jozef Praženec
p. Ján Mundok
Hlasovanie: za – 6 , proti - , zdržal sa – 2
Za zapisovateľku určil starosta obce Mgr. Helgu Csalavovú.
K bodu 2. Schválenie programu 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Láb v roku
2019 :
Program zasadnutia v zmysle pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií
Schválenie programu 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Láb v roku 2019
Informácia starostu obce
Kontrola plnenia uznesení
Bývalé pohostinstvo „u Marty“ - vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Stanislav Jurica a manželka
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Vladimír Lukačovič
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Pavol Vajarský a manželka
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9. Dom smútku – vyhodnotenie ponúk priameho prenájmu
10. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 6/2011 o spôsobe prijímania detí do MŠ
11. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2017, ktorým sa určuje postup poskytovania
dotácií z rozpočtu obce Láb
12. Rôzne
13. Záver
Starosta obce sa opýtal prítomných poslancov, či majú k programu pripomienky.
Prihlásil sa poslanec Ing. arch. Laurie Ashley Farmer, ktorý sa vyjadril, že chce k bodu 8.
poznamenať, že poslanec nemôže nadobudnúť pozemok od obce. Navrhol vypustiť tento bod
programu.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje program zasadnutia ObZ dňa 20.02.2019.
Hlasovanie: za – 6, proti - 1, zdržal sa – 1
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje vypustenie bodu 8. z programu zasadnutia ObZ dňa 20.02.2019.
Hlasovanie: za – 1, proti - 6, zdržal sa – 1
Návrh nebol schválený.
K bodu 3. Informácia starostu obce
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o vydaní pracovného poriadku, organizačného
poriadku a odmeňovacieho poriadku zamestnancov obce a obecného úradu. Boli preskupené
činnosti zamestnancov úradu, cieľom bola väčšia zastupiteľnosť zamestnancov a prerozdelenie
činností, tak, aby boli rovnomerne zaťažení z hľadiska náplne práce. Interné predpisy boli
vydané za účelom zosúladenia so súčasnou legislatívou.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie informáciu starostu obce.
Hlasovanie: za – 8 , proti -0, zdržal sa – 0
K bodu 4.
Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce skonštatoval, že okrem trvalých úloh, ktoré ostávajú stále v platnosti, bola
splnená úloha zapracovania investície do futbalového ihriska do rozpočtu obce, preto požiadal
o vypustenie z plnenia uznesení uznesenie č. 71/b. Všetky ostatné uznesenia sa plnia priebežne.
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s tým, že uznesenie č. 71/b bolo splnené a
vypúšťa sa z evidencie uznesení v plnení.
Hlasovanie: za – 8 , proti -0, zdržal sa – 0
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K bodu 5: Bývalé pohostinstvo „u Marty“ - vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže :
Starosta obce informoval, že podmienky, ktoré v minulom roku stanovilo obecné
zastupiteľstvo, boli zverejnené v zmysle zákona. Prihlásil sa záujemca, ktorý predtým avizoval,
že má záujem o prenájom. Starosta skonštatoval, že podmienky súťaže záujemca však nesplnil.
Vzhľadom na uvedené, sme rokovali aj v komisii ako ďalej s touto súťažou a komisia sa
uzniesla na závere, že bude vyhlási novú verejnú obchodnú súťaž, kde si presne stanovíme
podmienky, čo od toho očakávame a aký to má mať pre obec zmysel a uvidíme, či niekto
prejaví záujem.
Poslanec Kovár požiadal starostu obce, aby informoval verejnosť, prečo záujemca neuspel
v súťaži a prečo nesplnil podmienky.
Starosta poznamenal, že poslanci boli informovaní a na dnešnom zastupiteľstve je informovaná
verejnosť tak, aby bol stanovený ďalší postup. Navrhol, aby komisie alebo poslanci vec znovu
prerokovali a na ďalšie rokovanie zastupiteľstva pripravili presne špecifikované podmienky.
Uviedol tiež, že v súťaži, ktorá prebehla neboli stanovené podmienky, za akým účelom má byť
nehnuteľnosť prevádzkovaná.
Obecné zastupiteľstvo ukladá starosti obce, aby vypracoval nové podmienky verejnej
obchodnej súťaže na prenájom nehnuteľností : pozemku parcely reg. „C“ č. 364/2 a budovy so
súp. číslom 286 za účelom prevádzkovania budovy bývalého pohostinstva „u Marty“
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje zrušenie vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku
obce: pozemku parcely reg. „C“ č. 364/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
563 m2 a budovy so súp. číslom 286, postavenej na tomto pozemku, zapísaných na LV č. 664
pre k. ú. Láb.
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržal sa – 0
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
ukladá starosti obce, aby vypracoval nové podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom
nehnuteľností : pozemku parcely reg. „C“ č. 364/2 a budovy so súp. číslom 286 za účelom
prevádzkovania budovy bývalého pohostinstva „u Marty“
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržal sa – 0
K bodu 6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Stanislav Jurica a manželka :
Prednostka obecného úradu informovala o obsahu žiadosti k tomuto bodu. Upozornila, že ide
o priamy predaj majetku obce, kedy obecné zastupiteľstvo najprv schvaľuje zámer predať tento
prebytočný majetok spôsobom priameho predaja a po zverejnení tohto zámeru v zmysle
právnych predpisov bude obecné zastupiteľstvo schvaľovať predaj pozemku podľa záujemcom
predloženého znaleckého pozemku. Poznamenala tiež pre informáciu, že cena uvedená
v znaleckom posudku je najnižšou cenou, o ktorej má zastupiteľstvo potom rozhodovať
v prípade, že sa rozhodne majetok predať.
V rozprave poslanec p. Farmer navrhol, aby boli stanovené ceny pozemkov, t. j. má sa zmeniť
VZN z roku 2015.
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Poslanec p. Kovár reagoval na tento návrh s tým, že najnižšia cena bude daná znaleckým
posudkom.
Poslanec p. Farmer oslovil hlavnú kontrolórku, aby sa vyjadrila k limitom pri predaji majetku
obce z hľadiska zákona.
Hlavná kontrolórka informovala zastupiteľstvo o zákonných možnostiach predať majetok obce,
kedy sa cena odvíja od znaleckého posudku a kedy nemusí byť znalecký posudok vyhotovený.
Základné limity nájomného za pozemky vo vlastníctve Obce Láb sú tiež uvedené vo VZN č.
4/2015.
Poslanec p. Farmer navrhol, aby sa tieto limity prehodnotili, keďže od roku 2015 sa podľa neho
zmenili trhové ceny.
Starosta si poznamenal, že poslanec žiada prehodnotiť limity vo VZN.
Hlavná kontrolórka upozornila poslanca, že všeobecne – záväzný právny predpis (zákon) má
prednosť z hľadiska záväznosti pred VZN a pokiaľ by bolo VZN v otázke limitov v rozpore so
zákonom, tak sa obec musí riadiť zákonom.
Farmer poznamenal, že zisťoval, že vlastník susedného pozemku nemá záujem o kúpu tohto
pozemku, aj preto nemá problém hlasovať za takýto zámer.
Hlavná kontrolórka skonštatovala, že o kúpu predmetného pozemku sa môže uchádzať aj iná
osoba ako je žiadateľ.
Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a)
vyhlasuje
časť o výmere 33 m2 z pozemku parcely reg. „C“KN č. 957/2, druh pozemku vodná plocha,
v celkovej výmere 149 m2, zapísaného na LV č. 2035 pre k. ú. Láb, za prebytočný majetok.
b)
s ch v a ľ u j e
zámer predať časť o výmere cca 33 m2 z pozemku parcely reg. „C“KN č. 957/2, druh pozemku
vodná plocha, v celkovej výmere 149 m2, zapísaného na LV č. 2035 v k.ú. Láb, oddelenej
geometrickým plánom č. 50/2018, vyhotoveným dňa 26.09.2018 Matúšom Kollárom –
MATGEO, IČO : 40644472, overeným Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom,
dňa 28.09.2018 pod č. 1399/2018, ako parcela registra „C“ č. 957/7, spôsobom priameho
predaja Stanislavovi Juricovi a manželke Márii najmenej za cenu vo výške stanovenej
znaleckým posudkom. K schváleniu kúpnej zmluvy žiadateľ predloží znalecký posudok.
Hlasovanie: za - 8 , proti - 0, zdržal sa - 0
K bodu 7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Vladimír Lukačovič:
Starosta uviedol bod programu: Prednostka úradu oboznámila prítomných so žiadosťou a jej
prílohami. Jedná sa o pozemok pod stavbou rodinného domu
Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a)
vyhlasuje časti pozemku parcely reg. „E“ KN č. 671/1, druh pozemku ostatné plochy,
zapísaného na LV č. 2035, oddelené geometrickým plánom č. 35772719-192/2018,
vyhotoveným dňa 18.10.2018 Geocom, s.r.o., IČO : 35772719, úradne overeným Okresným
úradom Malacky, katastrálnym úradom dňa 30.08.2018, ako diel 1 o výmere 19 m² a ako diel
10 o výmere 5 m², za prebytočný majetok.
b)
schvaľuje časti pozemku parcely reg. „C“ reg. „E“ KN č. 671/1, druh pozemku ostatné
plochy, o celkovej výmere 64 027 m2, zapísaného na LV č. 2035, oddelené geometrickým
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plánom č. 35772719-192/2018, vyhotoveným dňa 18.10.2018 Geocom, s.r.o., IČO : 35772719,
úradne overeným Okresným úradom Malacky, katastrálnym úradom dňa 30.08.2018, ako diel 1
o výmere 19 m² a ako diel 10 o výmere 5 m², žiadateľovi Vladimírovi Lukačovičovi, v zmysle
§ 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a
využitím
tvorí
neoddeliteľný
celok
so
stavbou,
za
cenu
vo
výške
11,80 €/m². Všetky náklady spojené s prevodom hradí nadobúdateľ.
Hlasovanie: za - 8 , proti - 0, zdržal sa - 0
K bodu 8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Pavol Vajarský a manželka :
Prednostka obecného úradu oboznámila prítomných s obsahom a dôvodmi žiadosti. Žiadatelia,
Pavol Vajarský a manželka Michaela, doručili dňa 06.02.2019 Obci Láb žiadosť o odpredaj
časti pozemku parcely reg. „C“KN č. 2347/24, druh pozemku orná pôda, vo vlastníctve Obce
Láb. Žiadatelia záujem odkúpiť z dôvodu prekládky hydromelioračného potrubia K svojej
žiadosti predložili geometrický plán a znalecký posudok. Podľa znaleckého posudku je
jednotková cena určená vo výške 7,53 Eur/m2, žiadatelia navrhli celkovú kúpnu cenu za
výmeru 233 m2 vo výške 1800,- Eur. Ďalej prednostka uviedla, že sa jedná o predaj majetku
obce poslancovi obecného zastupiteľstva. V zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení, obec môže previesť vlastníctvo svojho majetku na fyzickú
osobu, ktorá je v tejto obci poslancom obecného zastupiteľstva, a to spôsobom predaja
z dôvodu osobitného zreteľa.
Informovala poslancov, že Komisia ekonomická, finančná, výstavby a životného prostredia, a
sociálnych vecí na svojom rokovaní dňa 11.02.2019 prerokovala žiadosť a odporučila
obecnému zastupiteľstvu schváliť predaj časti obecného pozemku za celkovú kúpnu cenu
2330,- Eur. V návrhu uznesenia je kúpna cena uvedená v zmysle odporúčania komisie.
Poslanec p. Farmer vyjadril svoje pochybnosti o tom, že by preloženie vyžadoval vlastník
potrubia. Podľa neho chce pán Vajarský preložiť potrubie, lebo je uložené vedľa jeho pozemku.
Vyjadril názor, že poslanec by spáchal trestný čin, ak by hlasoval za tento predaj.
Starosta poďakoval za názor pánovi poslancovi. Starosta požiadal hlavnú kontrolórku, aby
ozrejmila čo je osobitný zreteľ. Potvrdila, že podľa zákona o majetku obcí je možné predať aj
poslancovi majetok obce, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Poslanec p. Mgr. Prokop sa prihlásil o slovo a požiadal o vysvetlenie, aký je osobitný zreteľ pri
predaji tohto pozemku v súvislosti s prekládkou tohto potrubia.
Podľa poslanca p. Farmera tu nie je osobitný dôvod, iba záujem žiadateľov o preloženie
potrubia. Starosta obce prítomným vysvetlil, že v minulosti obec predala žiadateľom pozemok
bez vecných bremien. V procese stavebného povolenia zistili, že je potrubie uložené v jeho
pozemku. Preto požiadali obec o odkúpenie pozemku s tým, že nebudú žiadať žiadnu náhradu
za to, že obec mala vedieť pri predaji pozemku o vade. Aby mohli potrubie preložiť, potrebujú
časť obecného pozemku. Náklady s prekládkou budú znášať žiadatelia s tým, že nadobudnú
pozemok, ktorý bude v budúcnosti zaťažený vecným bremenom. V prípade neodstránenia
vady pozemku, môže prísť k tomu, že obci bude vrátený pozemok aj s potrubím.
Následne prednostka úradu, ako aj hlavná kontrolórka poslancom vysvetlili princípy priameho
predaja, aj predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poslanec Mgr. Prokop sa vyjadril, že
vidí hlavný problém v tom, že poslanec si kupuje obecný majetok. Poslanci skonštatovali
v ďalšej rozprave, že na dnešnom rokovaní schvaľujú iba zámer predať majetok, nie samotný
predaj. Následne pristúpili poslanci k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a)
vyhlasuje
časť o výmere 233 m2 z pozemku parcely reg. „C“KN č. 2347/24, druh pozemku orná pôda,
v celkovej výmere 3138 m2, zapísaného na LV č. 2035 pre k. ú. Láb, oddelenej geometrickým
plánom č. 53/2018 ako novovytvorený pozemok parcela reg. „C“KN č. 2347/34, druh
pozemku orná pôda, za prebytočný majetok.
b)
s ch v a ľ u j e
zámer predať časť vo výmere 233 m2 z pozemku parcely reg. „C“KN č. 2347/24, druh
pozemku orná pôda, v celkovej výmere 3138 m2, zapísaného na LV č. 2035 pre k. ú. Láb,
oddelenej geometrickým plánom č. 53/2018, vyhotoveného dňa 28.12.2018 Martinom
Foltýnkom – IPS – Geo, IČO : 37028286, overeného Okresným úradom Malacky, katastrálnym
odborom dňa 25.01.2019 pod. č. G1 – 67/2019, ako novovytvorený pozemok parcela reg.
„C“KN č. 2347/34, druh pozemku orná pôda o výmere 233 m2, ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a VZN č. 4/2015 O zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom obce, Pavlovi Vajarskému a manželke Michaele, za kúpnu cenu 2330,- €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa : Prekládka závlahového potrubia na náklady nadobúdateľov.
Po preložení závlahového potrubia bude novovytvorený pozemok zaťažený vecným
bremenom, z ktorého budú povinní nadobúdatelia.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa – 1
Poslanec Ing. arch. Laurie Ashley Farmer nehlasoval.
K bodu 9. Dom smútku – vyhodnotenie ponúk priameho prenájmu :
Starosta obce informoval prítomných o vyhodnotení ponúk priameho prenájmu, ktorý bol
obcou zverejnený. Nakoľko pri ohlásení priameho prenájmu neboli podmienky detailne
špecifikované, na komisii bolo dohodnuté, že budú zadefinované detailnejšie podmienky
prenájmu a ešte raz ponúkneme možnosť uchádzať sa záujemcom o prenájom tohto priestoru.
Poslanec p. Mgr. Prokop poslancov a verejnosť informoval, že na komisii preberali ponuky
dvoch záujemcov. Jedna ponuka je od spoločnosti, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu 17
rokov v Lábe a druhá ponuka je od spoločnosti z Malaciek. Vyjadril sa, že podľa jeho osobných
skúseností aj názorov občanov, sú spokojní so súčasnou službou a on osobne podporí túto
spoločnosť. Bol prítomný pri pohrebe, ktorý uskutočnila spoločnosť z Malaciek a nebol
spokojný s tým ako postupovali.
Starosta informoval prítomných, že ponuka spoločnosti z Malaciek znela na 750 Eur ročne,
a ponuka od spoločnosti, ktorá mala Dom smútku v prenájme doteraz, je vo výške 1 Euro
ročne. Napriek tomu, že ponuka 750 Euro sa zdá byť výhodnejšia, ponuka neobsahovala
špecifikáciu ponuky. Preto sme sa rozhodli, že to urobíme ešte raz, aby to bolo férové a aby to
bolo v prospech občanov.
Poslanec Mgr. Prokop poznamenal, že by uvítal, ak by sa výber netýkal len ceny, ale aby boli
predovšetkým občania spokojní.
Poslanec p. Praženec informoval, že aj konateľ spoločnosti, ktorá doteraz prevádzkovala
pohrebnú službu ich v komisii informoval, že sú ochotní prispievať na náklady s prenájmom.
Poslanec p. Mgr. Prokop požiadal hlavnú kontrolórku, aby preverila VZN vo veci
pohrebníctva. V minulosti platili občania za prenájom mraziarenského boxu a chce vedieť ako
je to v súčasnosti, lebo podľa jeho informácií neplatia. Mal by sa tento poplatok vyberať.
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Starosta uviedol, že zámerom bude dať do užívania všetko tak, aby pozostalý nemusel
komunikovať s dvomi subjektami. Všetko si vybaví u tej spoločnosti, ktorá pohrebnú službu
zabezpečuje. Budeme chcieť, aby náklady na energiu tvorili nájomné.
Podľa poslanca p. Mgr. Prokopa sa tým pádom zvýšia náklady občanov na pohrebnú službu.
Poslanec p. Mundok vyjadril názor, že to nebude taká veľká položka.
Následne po ukončení rozpravy poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
ukladá
starostovi obce, aby vypracoval nové podmienky priameho prenájmu nebytových priestorov
o výmere 100 m² v nehnuteľnosti a budove so súpisným číslom 29, na pozemku parcela reg.
„C“ číslo 201, zapísanej na LV č. 664 pre k.ú. Láb, za účelom prevádzkovania pohrebnej
služby, a predložil ich na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0
K bodu 10. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 6/2011 o spôsobe prijímania detí do MŠ :
Starosta obce uviedol bod programu a hlavná kontrolórka vysvetlila, že obec nemôže
prijímanie detí stanoviť nariadením, v mnohých bodoch nebolo VZN v súlade so zákonom a je
potrebné ho zrušiť z dôvodu legislatívnej úpravy osobitnými všeobecne záväznými predpismi.
Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.../2019, ktorým sa ruší VZN č. 6/2011 o spôsobe
prijímania detí do MŠ
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0
K bodu 11. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2017, ktorým sa určuje postup
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Láb :
Starosta uviedol bod programu a hlavná kontrolórka vysvetlila dôvody jeho predloženia na
rokovanie zastupiteľstva. Uviedla, že dôvodom zmeny je zrušenie horného limitu na
poskytovanie dotácii. O dotácii vždy v konečnom dôsledku rozhodujú poslanci, takisto aj
o výške dotácií, zrušenie limitu je zjednodušenie. Prax si vyžaduje určité zmeny.
Rozprava sa ďalej týkala možností iných limitov dotácií.
Starosta uviedol príklad, že futbalistom takmer vždy odsúhlasilo zastupiteľstvo dotáciu vo
výške viac ako je 5000 Eur. Keďže sa to tak odsúhlasilo každý rok, nie je možno považovať to
za odôvodnený prípad.
Podľa poslanca p. Farmera keď nie je limit, nie je to možné tak dobre skontrolovať, musí byť
spôsob kontroly.
Hlavná kontrolórka poznamenala, že kontrolou je aj zákon o rozpočtových pravidlách. Ak
zastupiteľstvo schválilo dotáciu vo vyššom objeme ako dovoľuje rozpočet, porušilo by zákon.
Aj to je limit.
Starosta takisto upozornil, že schválený rozpočet obce nedovolí poskytnúť dotáciu vyššiu ako
dovoľuje rozpočet.
Podľa poslanca p. Mgr. Prokopa je limit stanovený v súčasnosti v poriadku.
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Uznesenie č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. ...... /2019, ktorým sa mení VZN č. 1/2017, ktorým
sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu obce Láb.
Hlasovanie: za - 6, proti - 1, zdržal sa - 1
K bodu 11. Rôzne :
Starosta obce informoval, že bola vyhlásená Ministerstvom vnútra SR výzva na poskytnutie
dotácie na kamerové systémy. Aktualizovali sme poklady, na základe ktorých sme žiadali
dotáciu v roku 2017. Kamery by mali byť na všetkých vjazdoch, výjazdoch, v parku, pri
ihrisku, spolu cca 24 kamier.
Verejnosť : p. Farmerová : informovali sme o prípade nášho spoluobčana, ktorého
pravdepodobne chce niekto pripraviť o majetok. Zároveň prijal úvery vo výške 1900 Eur
a nemá na splátky. Riešime to s orgánmi činnými v trestnom konaní. Upozornili sme pána
Kovára, že je tam problém s požiarnou bezpečnosťou, rúra z pece vedie mimo nej. Je to
porušenie prevencie proti požiaru. Jeho dom je nalepený na ostatné domy. Obrátila sa na pána
Kovára, poslanca, a vyjadrila sa, že je to porušenie povinností ako hasiča, keď sľúbil, že
pomôže a neurobil tak. Pán Kovár reagoval, že mu zakázal používať tú pec. Ďalej sa
informovala, či by nebolo možné ho zapojiť do aktivačných prác, keďže sme sa zaujímali
o jeho finančné záležitosti a nie sú dobré. Potreboval by takúto pomoc. Tiež poznamenala, že
by bolo dobré zorganizovať školenie, aby si ľudia dávali pozor na podvodníkov.
Starosta obce informoval, že takéto školenie mala nedávno Jednota dôchodcov. Tento občan
dostal možnosť zapojiť sa do aktivačných prác, ale nemá žiadne pracovné návyky, zmysel pre
zodpovednosť tak, aby prišiel aspoň dva dni za sebou do práce.
Zástupca starostu p. Chmela takisto poznamenal, že jemu sa vyjadril, že nechce pracovať
a argumentoval, že má svoj dôchodok.
Starosta po ďalšej diskusii upozornil, že obec má dve možnosti : môže požiadať príslušné
orgány, aby tohto občana obmedzili na svojprávnosti, alebo mu môže poskytnúť dávky
v hmotnej núdzi. Avšak toto podľa jeho názoru nie je spôsob riešenia pre neho.
Verejnosť : Obyvateľka sa vyjadrila k domu smútku, že pána Dinuša v minulosti odporučili ako
komisia. Keď sa to schvaľovalo, tak skontrolovali ako prevádzkuje službu. Navrhuje, aby boli
obyvatelia zapojení do výberu pohrebnej služby.
Ďalej sa verejnosť dotazovala, ako bude sprístupnený Dom smútku inej službe, ako tá, čo to
bude maž v prenájme. Starosta informoval, že musí sprístupniť a dohodnúť sa aj s druhou
službou a za akých podmienok.
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K bodu 12. Záver :
Na záver starosta obce Marián Moravčík poďakoval všetkým prítomným za účasť a o
19:30 h. ukončil 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Láb v roku 2019.
Zapísala dňa 20.02.2019: Mgr. Helga Csalavová
Zápisnicu overili :
Jozef Praženec

..........................................

Ján Mundok

..........................................

Marián Moravčík
starosta obce

Mgr. Helga Csalavová
prednostka obecného úradu
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