Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Láb
konaného dňa 29.04.2019 v sobášnej miestnosti OcÚ

Prítomní poslanci:
Ing. arch. Laurie Ashley Farmer, Mgr. Pavel Chmela, Michal Kain, Marián Kovár, Ján Mundok,
Jozef Praženec, Pavol Vajarský, Ing. Milan Vorčák
Ospravedlnený : Mgr. Daniel Prokop
Prítomní za obecný úrad :
Marián Moravčík – starosta obce
Ing. Silvia Kapášová – 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 privítal všetkých prítomných.
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 : Michala Kaina a Pavla Vajarského
Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce : Jozefa Praženca a Jána Mundoka
Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a)
schvaľuje členov návrhovej komisie pre zasadnutie ObZ dňa 29.04.2019 :
p. Michala Kaina
p. Pavla Vajarského
Hlasovanie: za – 7 , proti -0 , zdržal sa – 1
b)
schvaľuje overovateľov zápisnice a uznesení zo zasadnutia ObZ konaného dňa
29.04.2019 :
p. Jozefa Praženca
p. Jána Mundoka
Hlasovanie: za – 6, proti - 0 , zdržal sa – 2
Za zapisovateľku určil starosta obce Mgr. Helgu Csalavovú.
K bodu 2.
Schválenie programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Láb v roku 2019 :
Program zasadnutia v zmysle pozvánky:
1.
2.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií
Schválenie programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Láb v roku 2019
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Dufek – predaj obecného pozemku
Miroslav Vicen – predaj obecného pozemku
Pavol Vajarský - schválenie predaja pozemku
MAS - Dolné Záhorie – schválenie dodatku k zmluve o spolupráci
Návrh vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na prenájom bývalého hostinca u Marty
Návrh vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na prenájom Domu smútku so zariadením
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Láb
Návrh rokovacieho poriadku komisií
Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
Informácia o prehodnotení platu hlavného kontrolóra a starostu obce podľa zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Správa hlavnej kontrolórky obce o stave dlhu
Žiadosť Materskej školy Láb o doplatok na stravu
Rôzne
Záver

Starosta obce sa opýtal prítomných poslancov, či majú k programu pripomienky.
Uznesenie č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje program zasadnutia ObZ dňa 29.04.2019.
Hlasovanie: za – 8 , proti - 0, zdržal sa – 0
K bodu 3.
Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce skonštatoval, že trvalé úlohy ostávajú v platnosti. Úlohy, ktoré boli splnené žiada
vypustiť z plnenia uznesení, a to 85d/2018 – aktualizovanie rokovacieho poriadku komisií, 6/2019
– vypracovanie nových podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom budovy bývalého
hostinca, 10/2019 – vypracovanie nových podmienok prenájmu priestorov v dome smútku.
Uznesenie č. 15
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s tým, že uznesenia č. 85d/2018, 6/2019, 10/2019
boli splnené a vypúšťajú sa z evidencie uznesení v plnení.
Hlasovanie: za – 8 , proti - 0, zdržal sa – 0

K bodu 4.
Jozef Dufek – predaj obecného pozemku
Starosta stručne ozrejmil, že sa jedná o pozemok, ktorý susedí s pozemkom žiadateľov a komisia
ekonomická, finančná, výstavby a životného prostredia, a sociálnych vecí odporúča obecnému
zastupiteľstvu schváliť zámer priameho predaja časti obecného pozemku.
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Uznesenie č. 16
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a)
vyhlasuje
časť o výmere 92 m2 z pozemku parcely reg. „E“KN č. 671/1, druh pozemku ostatné plochy,
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 92 m2 z pozemku parcely reg. „E“KN č. 671/1, druh pozemku ostatné
plochy, v celkovej výmere 64.027 m2, zapísaného na LV č. 2035 v k. ú. Láb, oddelenej
geometrickým plánom č. 4/19, vyhotoveným dňa 14.02.2019 Ing. Jozefom Drinkom, IČO :
35309113, overeným Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, dňa 18.02.2019 pod č.
61-188/2019, pre novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 1415/7, spôsobom priameho predaja
Jozefovi Dufekovi a manželke Ivane 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 5.
Miroslav Vicen – predaj obecného pozemku
Starosta informoval prítomných o obsahu žiadosti a o odporúčacom stanovisku komisie.
Podpis kúpnej zmluvy starosta obce podmieňuje súhlasom nadobúdateľa pozemku
s umiestnením tabule ulice, ktorú je vlastník domu povinný zo zákona strpieť.
Uznesenie č. 17
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a)
vyhlasuje časť pozemku parcely reg. „E“ KN č. 671/1, druh pozemku ostatné plochy,
zapísaného na LV č. 2035, oddelené geometrickým plánom č. 35772719-29/2019, vyhotoveným
dňa 14.02.2019 Geocom, s.r.o., IČO : 35772719, ako diel 1 o výmere 83 m² za prebytočný majetok.
b)
schvaľuje predaj 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, oddelenú geometrickým
plánom č. 35772719-192/2018, vyhotoveným dňa 18.10.2018 Geocom, s.r.o., IČO : 35772719, ako
diel 1 o výmere 83 m² , Miroslavovi Vicenovi a manželke Miriam Vicenovej, v zmysle § 9a, ods.
8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., ako 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 6.
Pavol Vajarský - schválenie predaja pozemku
Starosta stručne predstavil bod programu a prednostka obecného úradu doplnila informáciu, že
poslanci schvaľovali zámer predaja na predchádzajúcom zastupiteľstve a po jeho zverejnení
zákonným spôsobom budú hlasovať o predaji obecného pozemku v zmysle návrhu uznesenia.
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Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje predaj časti 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, 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 2.330,- eur.
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 - 8, proti - 0 , zdržal sa - 0
K bodu 7.
MAS - Dolné Záhorie – schválenie dodatku k zmluve o spolupráci
Starosta vysvetlil prítomným, že bola uzatvorená Zmluva o spolupráci a združení finančných
prostriedkov medzi obcou Láb a MAS - Dolné Záhorie. Obec Láb poskytla návratné finančné
prostriedky na zriadenie kancelárie MAS vo výške 1074,- eur. Dodatok k zmluve má byť
uzatvorený z dôvodu predĺženia lehoty na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov do konca
roka 2020, keďže zo strany ministerstva stále nie sú splnené podmienky na riadne fungovanie.
Uznesenie č. 19
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov medzi Obcou
Láb a MAS Dolné Záhorie .
Hlasovanie: za - 8 , proti -0 , zdržal sa – 0
K bodu 8.
Návrh vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na prenájom bývalého hostinca u Marty
Po stručnej informácii starostu o tomto bode programu sa prihlásil poslanec Kovár, ktorý navrhol
zníženie nájomného v podmienkach obchodnej verejnej súťaže na sumu vo výške 500,- eur.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o tomto návrhu.
Hlasovanie: za - 2, proti - 6, zdržal sa – 0
Návrh nebol schválený.
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Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje
a)
na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prenájmu 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, zapísané na LV č. 664 pre k. ú. Láb, obchodnou verejnou súťažou.
b)
v zmysle 9a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9 ods. 2 písm. b ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka podmienky obchodnej
verejnej súťaže na prenájom na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy
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, postavená na tomto
pozemku, zapísané na LV č. 664 pre k. ú. Láb.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa -1
K bodu 9.
Návrh vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na prenájom Domu smútku so zariadením
Starosta informoval prítomných o tomto bode programu s tým, že po zrušení súťaže na
predchádzajúcom rokovaní obecného zastupiteľstva a zadaní úlohy vypracovať nové podmienky,
rokovala o podmienkach aj komisia ekonomická, finančná, výstavby a životného prostredia, a
sociálnych vecí odporučila OZ vyhlásiť nový zámer prenájmu a určiť nové podmienky.
Poslanec Kovár sa prihlásil s príspevkom, aby súčasťou nájmu bola aj starostlivosť o zovňajšok,
ako aj udržiavanie čistoty a poriadku. Starosta potvrdil, že podmienkou nájmu bude aj starostlivosť
o čistotu a poriadok v tejto nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje
a)
na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prenájmu nehnuteľného majetku obce: nebytových priestorov o výmere 100 m²
v budove so súpisným číslom 29, na pozemku parcela reg. C“C číslo 201, zapísanej na LV č. 664,
k.ú. Láb obchodnou verejnou súťažou.
b)
v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9 ods. 2 písm. b ) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, podmienky
obchodnej verejnej súťaže na prenájom na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce : nebytových priestorov o výmere
100 m² v budove so súpisným číslom 29, na pozemku parcela reg. „C“ číslo 201, zapísanej na LV
č. 664, k.ú. Láb.
Hlasovanie: za - 8 , proti - 0 , zdržal sa – 0
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K bodu 10.
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Láb
Kontrolórka prítomných oboznámila s dôvodom predloženia tohto bodu programu na rokovanie
zastupiteľstva. Návrh má za cieľ prispieť na stravu žiakom sumou, ktorá síce nie je zásadná, ale
pomôže prispieť k tomu, aby sa deti stravovali kvalitnejšie.
Vysvetlila, že týmto nariadením sa mení príspevok na jedlo pre žiaka základnej škole, a to tak,
že :
Finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo a príspevok zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín je pre:
➢
Žiaka I. stupňa – finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo : tretie,
pričom výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na jeden obed sumu 1,01 EUR
➢
Žiaka II. stupňa – finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo : tretie,
pričom výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na jeden obed sumu 1,09 EUR
➢
Dospelý stravník – finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo : tretie,
pričom výška príspevku stravníka na jeden obed sumu 1,19 EUR.
Uznesenie č. 22
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.../2019, ktorým sa mení VZN č. 3/2018 v znení
účinnom dňa 7.9.2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Láb
Hlasovanie: za - 8, proti -0, zdržal sa - 0
K bodu 11.
Návrh rokovacieho poriadku komisií
Prednostka obecného úradu prítomným stručne ozrejmila návrh rokovacieho poriadku.
Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje rokovací poriadok komisií.
Hlasovanie: za - 8, proti -0 , zdržal sa - 0
K bodu 12.
Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
Starosta uviedol tento bod programu a požiadal prednostku obecného úradu, aby informovala o aké
zmeny v rokovacom poriadku ide. Následne prednostka obecného úradu informovala o zásadných
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zmenách ako napríklad vypustenie obecnej rady, keďže nie je v obci zriadená, ďalej o vypustení
štátnej hymny pri otvorení rokovania zastupiteľstva a tiež o zmenách v samotnom procese
rokovania a vystupovania v rozprave.
Uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0
K bodu 13.
Informácia o prehodnotení platu
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

kontrolóra

a starostu

obce

podľa

zákona

Bod programu vysvetlila prítomným kontrolórka.
K platu kontrolóra uviedla, že sa určuje v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle § 18c tohto zákona vzhľadom na
výšku priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva SR.
K platu starostu : je určený v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení a podľa ust. § 3 ods. 1. u v spojení s § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Prehodnocuje sa raz ročne vzhľadom na výšku priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva SR.
Priemerná mzda zamestnanca hospodárstva SR za rok 2018 je podľa výsledkov Štatistického úradu
SR 1 013,00 €.
V diskusii sa prihlási poslanec Farmer, ktorý sa opýtal či bude prehodnotený rozsah úväzku
kontrolóra, v súčasnosti je na plný úväzok.
Starosta odpovedal, že je množstvo otázok z minulosti, ku ktorým potrebujeme plnú súčinnosť
kontrolóra, preto momentálne neuvažuje o skrátení jeho úväzku.
Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
berie na vedomie informáciu o prehodnotení platu kontrolóra a starostu obce podľa zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0
K bodu 14.
Správa kontrolórky obce o stave dlhu
Kontrolórka uviedla tento bod programu. Informovala poslancov nasledovne :
Stav dlhu obce je 0,-eur.
Obec má aktuálne záväzok iba zo štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý sa nezapočítava do dlhu.
Obec nemá žiadne záväzky ani voči dodávateľom.
Na účte je momentálne viac ako 200 tis eur.
Bude doplnený rezervný fond o 50 tis. Eur, ktorý sa použije na investičné akcie obce.
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Starosta k tomu informoval, že zatiaľ neprijal žiadnu ponuku o úver z jednotlivých bánk.
Poznamenal, že na Slovensku je cca 2780 obcí, zhruba 3 % obcí majú 0,- eur dlh a obec Láb patrí
medzi tieto nezadlžené obce.
Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o stave dlhu.
Hlasovanie: za - 8, proti -0 , zdržal sa - 0
K bodu 15.
Žiadosť Materskej školy Láb o doplatok na stravu
K bodu rokovania informovala prítomných kontrolórka obce.
Na základe zákona č. 375/2018 Z.z. je zriaďovateľ povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu
dieťaťa v zariadení školského stravovania o poskytnutú dotáciu.
Dotácia z ÚPSVaR na dieťa je 1,20 €/deň – dotácia sa vzťahuje len na deti predškolského veku.
Dotácia sa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti
v MŠ. Stravná jednotka v Materskej škole Láb na dieťa je 1,27 €/deň (4. finančné pásmo nákladov
na nákup potravín). Doplatok obce Láb ako zriaďovateľa by predstavoval 0,07 €/deň/dieťa.
Materská škola Láb eviduje 34 predškolákov.
Pri odhadovanom počte 34 predškolákov a 250 pracovných dní, ročný doplatok obce predstavuje
čiastku 595,00 €.
Obec Láb by poskytla poskytne Materskej škole doplatok stravného formou transferu mesačne vždy
spätne za predchádzajúci mesiac po zaslaní vyúčtovania od MŠ.
Budúci rok sa predpokladá zhruba rovnaký počet predškolákov.
Uznesenie č. 27
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje doplatok stravného detí predškolského veku formou transferu mesačne vždy spätne
za predchádzajúci mesiac vo výške 0,07 €/deň/dieťa, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti v Materskej škole Láb, tzn. v roku 2019 ročný doplatok maximálne vo výške 595,00 €.
Hlasovanie: za - 8 , proti - 0, zdržal sa - 0
K bodu 16.
Rôzne
Poslanec Farmer poznamenal, že potraviny v obci budú zatvorené v dôsledku rekonštrukcie pre
nového prevádzkovateľa. Opýtal sa, aké riešenie má obec pre obyvateľov.
Starosta uviedol, že pani vedúca ho informovala, že ani ona sama nevie, ako to bude celé fungovať.
Nový prevádzkovateľ uvažoval o dočasnej unimobunke, z ktorej by sa predávali potraviny.
V plánoch je aj rozšírenie predajne.
Poslanec Farmer sa opýtal, či si môže obec stanoviť nejaké podmienky na tie dva mesiace, kým
budú zatvorení . Vyjadril názor, že by mali ako poslanci spoločne aktívne riešiť tento problém, aby
ľudia mali vykryté tie dva mesiace.
Poslanec Vajarský poznamenal, že stavebný úrad podľa jeho názoru nemôže rekonštrukciu alebo
akékoľvek stavebné konanie týmto spôsobom podmieňovať.
Poslanci súhlasili s tým, aby sa táto vec prerokovala na komisii, ktorá by mohla navrhnúť riešenie
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pre obyvateľov. Starosta na záver k tejto téme povedal, že je s pani vedúcou predajne v kontakte,
akonáhle bude informácia ako to bude celé realizované, bude vec riešená.
Poslanec Farmer ďalej vyjadril názor, že zber plastov je podľa neho málo frekventovaný. Od januára
má platiť nový zákon na zálohovanie plastov. Podľa neho, ak potraviny nebudú mať stroj na
zálohovanie, budú tie plasty ostávať naďalej v obci a nebude sa separovať.
Starosta informoval, že občania môžu dva dni v týždni priniesť vo vreciach plastový a iný
separovaný odpad. Týmto spôsobom chcela obec občanom umožniť, aby mohli separovať vo
väčšom množstve. Organizáciu, ktorá zber plastov zabezpečuje, nie je možné prinútiť, aby zber
robila viac ako 2 x za mesiac. Systém je tak nastavený.
Poslanec Praženec sa opýtal na investičné akcie obce.
Starosta informoval o podaní žiadostí o dotácie na obnovu bývalej starej školy a vybudovania
kamerového systému.
Obec má v pláne požiadať aj o dotáciu na kanalizáciu, momentálne sa pracuje na rozpočte.
Poslanec Kovár sa spýtal, kedy budú osadené merače rýchlosti. Zástupca starostu oznámil, že sa
pripravujú technické podmienky pre ich osadenie a v priebehu 2 týždňov ba mali byť osadené.
Praženec sa poďakoval za pomoc obce pri realizácii akcie Lábsky Majáles.
Občan z verejnosti ocenil, že obec nemá dlh a poďakoval za dobré hospodárenie vedenia obce.
Upozornil však, že sa musíme držať pri zemi a niektorí ľudia nebudú vidieť pozitíva.
Ďalší občan z verejnosti uviedol, že v blízkosti školy idú autá veľkou rýchlosťou. Starosta
informoval, že už sa v minulosti riešila téma spomaľovačov. Poslanci však podotkli, že tieto
nepovolil dopravný inšpektor.
Starosta poznamenal, že existujú aj merače rýchlosti so semaforom, môžeme uvažovať aj o tejto
alternatíve.

K bodu 17.
Záver
Na záver starosta obce Marián Moravčík poďakoval všetkým prítomným za účasť a
o 18:57 h. ukončil 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Láb v roku 2019.
Zapísala dňa 29.04.2019: Mgr. Helga Csalavová
Zápisnicu overili :
Jozef Praženec v.r.

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

Ján Mundok

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

v.r.

Marián Moravčík v.r.
starosta obce

Mgr. Helga Csalavová v.r.
prednostka obecného úradu

9

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Láb
konaného dňa 29.04.2019 v sobášnej miestnosti OcÚ

10

