Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Láb
konaného dňa 30.06.2021 v budove obecného úradu

Prítomní poslanci:
Ing. arch. Laurie Ashley Farmer, Mgr. Pavel Chmela, Michal Kain, Marián Kovár, Ján
Mundok, Jozef Praženec, Pavol Vajarský, Ing. Milan Vorčák
Neprítomní poslanci (ospravedlnení): Mgr. Daniel Prokop
Prítomní za obecný úrad:
Marián Moravčík – starosta obce
Katarína Kovárová – ekonomický referent
K bodu 1.
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií
Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Láb (ObZ) otvoril starosta obce - Marián Moravčík
o 17:00 hod., privítal všetkých prítomných a ospravedlnil neprítomných poslancov.
Skonštatoval, že prítomných je 8 poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
Za členov návrhovej komisie navrhol starosta obce: Jozef Praženec, Pavol Vajarský
Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce: Michal Kain, Marián Kovár
Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce: Katarína Kovárová
Uznesenie č. 10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a)
schvaľuje členov návrhovej komisie pre zasadnutie ObZ dňa 30.06.2021:
p. Jozef Praženec
p. Pavol Vajarský
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 6, proti - 0, zdržal sa – 2
schvaľuje overovateľov zápisnice a uznesení zo zasadnutia ObZ konaného dňa
30.06.2021:
p. Michal Kain
p. Marián Kovár
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 6, proti - 0, zdržal sa – 2
Za zapisovateľku určil starosta obce: p. Katarína Kovárová.
b)

K bodu 2.
Schválenie programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Láb v roku 2021/Program
zasadnutia v zmysle pozvánky:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
2. Schválenie programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2021.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Láb za rok 2020; Návrh
Záverečného účtu obce Láb za rok 2020.
5. Prehodnotenie platu starostovi obce a hlavnej kontrolórky.
6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Stanislav Jurica s manželkou.
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Vlček, pozemok priľahlý ku stavbe.
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Grác – priamy predaj.
9. Schválenie zámeru na prenájom pozemku pod zBOX z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
10. Druhá zmena rozpočtu z dôvodu ukončenia výberových konaní a zahrnutia investičných
projektov do rozpočtu obce a jej investičného plánu.
11. Rôzne.
12. Záver
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Uznesenie č. 11/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje program zasadnutia ObZ dňa 30.06.2021.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 8, proti - 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 3
Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení prezentoval starosta obce.
Uznesenie č. 12/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 8, proti - 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 4
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Láb za rok 2020; Návrh
Záverečného účtu obce Láb za rok 2020.
Komisia ekonomická, finančná, výstavby a životného prostredia, a sociálnych vecí odporúča
ObZ schváliť predložený návrh záverečného účtu obce Láb za rok 2020 bez výhrad.
V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, rozpočtových pravidlách
verejnej správy a v zmysle metodických pokynov a odporúčaní Ministerstva financií
po skončení rozpočtového roka obec súhrnne spracuje údaje o rozpočtovom hospodárení
do záverečného účtu obce. Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet
obce. Rozpočet Obce Láb na rok 2020 bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2019
s predpokladaným prebytkom hospodárenia vo výške 500 €. Zmenený bol trikrát. Posledná
zmena rozpočtu predpokladala výsledok hospodárenia vo výške 3405,64 €.
Záverečný účet obce obsahuje najmä:
- údaje o plnení rozpočtu; bilanciu aktív a pasív; prehľad o stave a vývoji dlhu; prehľad
o poskytnutých dotáciách; finančné usporiadanie finančných vzťahov; hodnotenie plnenia
programov obce.
Návrh záverečného účtu obce sú obce povinné prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov
po uplynutí rozpočtového roka.
Prebytok rozpočtu v sume 167 140,58 EUR zistený podľa ustanovení zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa
osobitných predpisov v sume 36 896,95 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
130 243,63 EUR.
Stanovisko hlavného kontrolóra: Návrh Záverečného účtu obce Láb za rok 2020 je spracovaný
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa uvedeného zákona. Návrh záverečného účtu
v zmysle zákona o obecnom zriadení a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom obvyklým. Riadna účtovná závierka a hospodárenie
obce boli v súlade so zákonom o obecnom zriadení a o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy overené audítorom. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy hlavný kontrolór odporúča obecnému zastupiteľstvu obce Láb uzatvoriť
prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Láb za rok 2020 výrokom schváliť celoročné
hospodárenie bez výhrad.
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Uznesenie č. 13/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a) schvaľuje záverečný účet obce Láb za rok 2020 a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez
výhrad;
b) berie na vedomie, že prebytok bežného a kapitálového rozpočtu zistený podľa ustanovenia
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
upravuje – znižuje o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov vo výške
36 896,95 EUR;
c) schvaľuje, že prebytok hospodárenia znižujú v zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na účely tvorby peňažných fondov pri
usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona:
• nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 11 266,14 EUR, a to na prenesený výkon
štátnej správy v oblasti školstva;
• nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov
v sume 485,00 EUR;
•
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na prenesený výkon v oblasti školského
stravovania v sume 13 070,40 EUR;
• nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu podľa
ustanovenia §140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 5 706,47 EUR;
• nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj účelovo určené na kapitálové výdavky podľa
§ 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. v sume 6 368,94 EUR;
d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 podľa § 15 ods. 1
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 130 243,63 EUR na tvorbu
rezervného fondu;
e) berie na vedomie:
- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020;
- Správu nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky k 31.12.2020;
f) schvaľuje zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu obce Láb pre
rok 2021 s cieľom financovania investičných projektov.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 8, proti - 0, zdržal sa – 0
K bodu 5.
Prehodnotenie platu starostovi obce a hlavnej kontrolórky.
Štatistický úrad SR zverejnil informáciu o priemernej nominálnej mzde zamestnanca
v národnom hospodárstve SR za rok 2020, ktorá dosiahla výšku 1.133 eur. V súlade so
zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest starostovi (primátorovi) patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo
násobku podľa § 4 ods. 6. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
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Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu
obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

od
od
od
od
od
od
od
nad

501
1 001
3 001
5 001
10 001
20 001
50 001

do
do
do
do
do
do
do
do

500 obyvateľov
1 000 obyvateľov
3 000 obyvateľov
5 000 obyvateľov
10 000 obyvateľov
20 000 obyvateľov
50 000 obyvateľov
100 000 obyvateľov
100 000 obyvateľov

1,65-násobok
1,83-násobok
2,20-násobok
2,41-násobok
2,60-násobok
2,81-násobok
3,21-násobok
3,54-násobok
3,98-násobok

Výpočet platu starostu obce Láb: 1 133,00 x 2,2 = 2 492,60 €; po zaokrúhlení 2 493,00 €
Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov
obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky, ktorý je v obci
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

od 501
od 1 001
od 3 001
od 5 001
od 10 001
od 20 001
od 50 001
nad

do
do
do
do
do
do
do
do

500 obyvateľov
1 000 obyvateľov
3 000 obyvateľov
5 000 obyvateľov
10 000 obyvateľov
20 000 obyvateľov
50 000 obyvateľov
100 000 obyvateľov
100 000 obyvateľov

1,15
1,28
1,54
1,68
1,82
1,96
2,24
2,47
2,78

Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore.
Výpočet platu hlavného kontrolóra: 1 133,00 x 1,54 = 1 744,82 €; po zaokrúhlení 1 745,00 €
Poslanec L.A. Farmer mal pripomienku, či by hlavný kontrolór nemohol byť na polovičný
úväzok. Starosta vysvetlil, že budúci mesiac bude vyhlásené nové výberové konanie na
obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce na 6 ročné obdobie, kde budú určené podmienky.
Uznesenie č. 14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a) konštatuje, že prerokovalo v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. plat
starostovi obce a hlavného kontrolóra podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Plat starostu nebude zvýšený v zmysle §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.
b) schvaľuje plat starostovi obce Láb Mariánovi Moravčíkovi vo výške 2 493,00 €/
mesačne/brutto (slovom dvetisíc štyristodeväťdesiattri eur) s účinnosťou od 01.01.2021.
c) schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce Láb vo výške 1 745,00 €/mesačne/brutto
(slovom jedentisíc sedemsto štyridsaťpäť eur) s účinnosťou od 01.01.2021.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 8, proti - 0, zdržal sa – 0
K bodu 6.
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Stanislav Jurica s manželkou.
Komisia ekonomická, finančná, výstavby a životného prostredia, a sociálnych vecí odporúča
ObZ schváliť odkúpenie časti obecného pozemku, nakoľko už v roku 2019 bol schválený
zámer predaja pozemku. K schváleniu predaja bolo potrebné doložiť znalecký posudok.
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Uznesenie č. 15/2021
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)
schvaľuje predaj časti pozemku 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
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 za cenu vo výške
stanovenej znaleckým posudkom č. 47/2019 vyhotoveného Ing. Pavlom Encingerom,
V. Gajdoša 6, 901 01 Malacky zo dňa 25.03.2019 vo výške 315,00 € za 33 m². Všetky náklady
spojené s prevodom hradí nadobúdateľ.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 7, proti - 1, zdržal sa – 0
K bodu 7.
Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Vlček, pozemok priľahlý ku stavbe.
Komisia ekonomická, finančná, výstavby a životného prostredia, a sociálnych vecí odporúča
ObZ schváliť predaj obecného pozemku.
Uznesenie č. 16/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a)
vyhlasuje časť pozemku o výmere 25 m2 z pozemku parcely reg. „E“ KN č. 671/1, druh
pozemku Ostatná plocha zapísaného na LV č. 2035, o celkovej výmere 63 321 m² za
prebytočný majetok.
b)
schvaľuje predaj časti pozemkov o výmere 25 m2 z pozemku parcely reg. „E“ KN č.
671/1, druh pozemku Ostatná plocha, o výmere 63 321 m2 , zapísaného na LV 2035 v k.ú. Láb,
oddelených geometrickým plánom č. 3/2021, vyhotoveným dňa 19.05.2021 Ing. Radovan
Kamenský Geomatic, IČO: 37 441 701, overeným Okresným úradom Malacky, katastrálnym
odborom, dňa 28.05.2021 pod č. G1-669/2021, ako parcelu reg. „C“ KN č. 671/82, druh
pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2 a parcelu reg. „C“ KN č.
671/83, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 16 m2 žiadateľovi p.
Ján Vlček, bytom Plavecký Štvrtok č. 38, 900 68 Plavecký Štvrtok, do výlučného vlastníctva
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 - z celkového počtu poslancov 8: za – 7, proti - 1, zdržal sa – 0
K bodu 8.
Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Grác – priamy predaj.
Komisia ekonomická, finančná, výstavby a životného prostredia, a sociálnych vecí neodporúča
ObZ schváliť predaj časti pozemku podľa predloženého GP. V prípade predaja odporúča
schváliť predaj pozemku len ako celku o výmere 476 m².
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Uznesenie č. 17/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a)
vyhlasuje pozemok parcela reg. „E“ KN č. 1314/1 o výmere 476 m², druh pozemku
Trvalý trávnatý porast, zapísaný na LV č. 2035, k. ú. Láb, za prebytočný majetok.
b)
schvaľuje zámer predať pozemok parcela reg. „E“ KN č. 1314/1, o výmere 476 m2,
druh pozemku Trvalý trávnatý porast, zapísaný na LV č. 2035, k.ú. Láb spôsobom
priameho predaja podľa §9a, ods. 1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z.n.p. Marošovi Grácovi, bytom Gercenova 19, 851 01 Bratislava za cenu
minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom, avšak nie menej ako 80,EUR/m2. K schváleniu kúpnej zmluvy žiadateľ predloží znalecký posudok.
c)
schvaľuje lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov do 31.07.2021 na adresu
Obec Láb, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb v uzatvorenej obálke s označením
„NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA KÚPU POZEMKU“, poštou alebo osobne.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 8, proti - 0, zdržal sa – 0
K bodu 9.
Schválenie zámeru na prenájom pozemku pod zBOX z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Komisia ekonomická, finančná, výstavby a životného prostredia, a sociálnych vecí odporúča
ObZ schváliť zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 18/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a) vyhlasuje za prebytočný majetok pozemky parcely reg. „C“ KN v k.ú. Láb, č. 671/12,
záhrada o výmere 0,68 m2, evidovaný v LV č. 664.
b) schvaľuje zámer prenajať časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Láb, parcela č.
671/12, druh pozemku záhrada o výmere 0,64 m², evidovanom na LV č. 664 ako prípad
hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájomcovi spoločnosti
Zásielkovňa s. r. o. so sídlom: Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO:
48136999, za účelom vybudovania a užívania samoobslužných výdajných a podacích
miest ako alternatívu poštovej služby, na dobu neurčitú, za nájomné 1,- Eur/m²/rok.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Nájom pozemku bude slúžiť na umiestnenie
samoobslužných výdajných miest, ktorými sa skvalitnia a sprístupnia v neobmedzenom
čase poštové služby pre obyvateľov obce Láb. Iný spôsob prenájmu vzhľadom na
službu obyvateľstvu by nebol účelný.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 8, proti - 0, zdržal sa – 0
K bodu 10.
Druhá zmena rozpočtu z dôvodu ukončenia výberových konaní a zahrnutia investičných
projektov do rozpočtu obce a jej investičného plánu.
Stanovisko komisie:
Rekonštrukcia ČOV: Komisia ekonomická, finančná, výstavby a životného prostredia, a
sociálnych vecí vzala na vedomie prieskum trhu a vyhodnotila cenovú ponuku od fa.
HYDROTECH, a.s. ako najvýhodnejšiu a odporúča zapracovať výdavky na realizáciu projektu
do rozpočtu obce.
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Oprava miestnych komunikácii a chodníkov: Komisia ekonomická, finančná, výstavby a
životného prostredia, a sociálnych vecí vzala na vedomie prieskum trhu a vyhodnotila cenovú
ponuku od fa. COLAS Slovakia, a.s. ako najvýhodnejšiu. Odporúča projekt rozdeliť do dvoch
etáp. Zároveň odporúča zapracovať výdavky na realizáciu projektu do rozpočtu obce.
Realizáciu bezpečnostného priechodu na ceste III. triedy: Komisia ekonomická, finančná,
výstavby a životného prostredia, a sociálnych vecí odporúča ObZ vzala na vedomie prieskum
trhu a vyhodnotila cenovú ponuku od fa. SLOVMONT s.r.o. ako najvýhodnejšiu a odporúča
zapracovať výdavky na realizáciu projektu do rozpočtu obce.
Uznesenie č. 19/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a) schvaľuje úpravu rozpočtu obce Láb na rok 2021 o kapitálové výdavky na
rekonštrukciu Čističky odpadových vôd vo výške 66 900,00 € bez DPH (80 280,00 €
s DPH).
b) schvaľuje úpravu rozpočtu obce Láb na rok 2021 o kapitálové výdavky na opravu
a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov vo výške 60 000,00 € bez DPH a
na opravu výtlkov o 10 000,00 € bez DPH (spolu 84 000,00 € s DPH).
c) schvaľuje úpravu rozpočtu obce Láb na rok 2021 o kapitálové výdavky na
realizáciu bezpečnostného priechodu na ceste III. triedy vo výške 14 850,00 € bez
DPH (17 820,00 € s DPH).
d) schvaľuje zapracovanie výdavkov do rozpočtu obce Láb na rok 2021 nasledovne:
Výdavková časť rozpočtu – kapitálové výdavky:
Program 2 Interné služby obce, FK 0620, EK 700 – Rekonštrukcia ČOV = 80 280,00 €
Program 6 Pozemné komunikácie, FK 0451, EK 700 – Oprava ciest a výtlkov =
84 000,00 €
Program 6 Pozemné komunikácie, FK 0451, EK 700 – Realizácia bezpečnostného
priechodu = 17 820,00 €
Krytie vyššie uvedených kapitálových výdavkov z rezervného fondu obce.
e) ukladá starostovi obce zapracovať kapitálové výdavky v zmysle bodu a) – d) do
rozpočtu obce Láb na rok 2021.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 8, proti - 0, zdržal sa – 0
K bodu 11.
Rôzne.
Starosta obce informoval o schválení dotácie (finančného daru) od spol. Nadácia EPH vo výške
6 000,00 € na vybudovanie Workoutového ihriska.
Obec podala niekoľko žiadostí na EU projekty, ktoré boli schválené a čaká sa na podpis
ministra. Ide o tieto projekty: kanalizácia Drahy vo výške 500-tis. €, zateplenie starej školy vo
výške 180-tis. €, zberný dvor – technologické vybavenie vo výške 80-tis. €.
Do obce budú v najbližšom období umiestnené koše na psie exkrementy a na ostatný drobný
odpad.
Z otázok občanov:
Rozširovanie kapacity materskej školy – obec nedokáže z vlastných prostriedkov financovať
rozšírenie kapacity MŠ, preto čakáme na výzvu Ministerstva alebo EÚ fondov, do ktorej sa
obec plánuje zapojiť. Obec nemôže podmieňovať prijatie/neprijatie dieťaťa do MŠ trvalým
pobytom. MŠ je jediný subjekt, ktorý je takmer 100% financovaný z rozpočtu obce, v prípade
jej ďalšieho rozšírenia, obci vzniknú ďalšie zvýšené náklady na jej prevádzku. Od septembra
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bude povinná predškolská výchova, tzn. že obec, resp. MŠ bude povinná prijať dieťa, ktoré
dovŕšilo 5 rokov, bez ohľadu jeho trvalého pobytu alebo dĺžky trvalého pobytu v obci Láb.
Priechod pre chodcov pri MŠ – priechod je možný len z chodníka na chodník, obec sa pokúsi
osadiť aspoň dopravné značenie – upozornenie na pohyb detí.
Na otázku, kedy sa budú vydávať občanom rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, dani za psa
a poplatku za vývoz komunálneho odpadu, starosta odpovedal, že v najbližších dňoch, nakoľko
túto agendu prevzala nová pracovníčka obce a bolo potrebné spracovať všetky údaje.
Hracie prvky za novými potraviny (detské ihrisko) – je na nich vypadnuté drevo, ošúchaná
farba – starosta skonštatoval, že sa dohodol s novým nájomcom potravín, že toto ihrisko dá do
poriadku.
MPSVaR SR v rámci svojich dotačných kompetencií vyčlenilo v tomto roku finančné
prostriedky na výstavbu 100 ekologických detských inkluzívnych ihrísk „RODINKA“
(RODinný INKluzívny Areál) - bezbariérové hracie areály pre deti a rodiny. Podmienkou
poskytnutia dotácie je o. i. zabezpečenie terénnych úprav zo strany žiadateľa a 10 % finančná
spoluúčasť. Výška dotácie pre jedného žiadateľa je maximálne 50 000 eur. Hlavný projekt
detského inkluzívneho ihriska tvorí 10 prvkov. Z toho 3 základné prvky (pieskovisko, kolotoč a
hojdačka) sú inkluzívne, čo ponúka možnosť trávenia času pri hre s rovesníkmi aj deťom s
hendikepom. Obec chce však teraz riešiť prioritnejšie projekty (kanalizácia, oprava ciest,
chodníkov a výtlkov..), takže sa do tejto výzvy nateraz nezapojí.
Ako stavebný úrad kontroluje čierne stavby? Starosta odpovedal – obec robí ŠSD (štátny
stavebný dohľad) a udeľuje pokuty za čierne stavby.
Oprava chodníka pri kostole – bude vykonaná v rámci opráv výtlkov v obci.
Záver.
Na záver starosta obce Marián Moravčík poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 18:30
hod. ukončil 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Láb v roku 2021.
Zapísala dňa 30.06.2021: Katarína Kovárová
Zápisnicu overili:
Michal Kain, v.r.

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

Marián Kovár, v.r.

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

....................................
Marián Moravčík, v.r.
starosta obce
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