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1.  Úvodné slovo starostu obce 
Konsolidovaná výročná správa obce Láb za rok 2016 predstavuje súhrn najvýznamnejších činností 

obce Láb v hodnotovom vyjadrení. Našou prvotnou snahou vždy bolo zabezpečenie všetkých 

potrieb v prospech občanov obce.  

Rok 2016 bol pre obec Láb vzhľadom na jej rozvoj významným rokom. Zrealizovalo sa množstvo 

projektov a investícií, ktoré majú ambíciu skvalitňovať život obyvateľom našej malebnej obce ešte 

dlhé roky a zároveň vytvorili priestor pre jej ďalší rast. 

Tieto investície boli financované nielen z prostriedkov obce, ale aj využijúc tzv. nenávratné zdroje 

financovania. Jednou z najvýznamnejších investícií je nepochybne prístavba materskej školy, 

ktorou sa uspokojil záujem rodičov umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia a umožnil 

rodičom vrátiť sa do zamestnania. Táto investícia predstavovala sumu takmer 130 tis. EUR, pričom 

obec od štátu dostala dotáciu vo výške cca 95 tis. EUR. Na prevádzku poskytlo ministerstvo sumu 

4 750 EUR.   

S materskou školou súvisela aj druhá investícia, a to modernizácia a zateplenie pôvodnej materskej 

školy. Aj táto investícia prekročila sumu 131 tis. EUR, avšak aj v tomto prípade významnú úlohu 

plnili prostriedky poskytnuté štátom, a to vo výške 125 tis. EUR. Za minimálnu sumu tak 

obyvatelia našej obce dostali modernú a zmodernizovanú materskú školu.  Naše deti tak môžu 

tráviť čas v nových, zdraviu nezávadných a príjemných priestoroch. 

Všetky vekové kategórie športovcov určite uvítali výstavbu moderného multifunkčného ihriska, 

ktoré bolo taktiež financované najmä z prostriedkov štátu. Obec vynaložila cca 28 tis. EUR na 

výdavky, ktoré nemohli tvoriť súčasť projektu, avšak boli nevyhnutné pre skultúrnenie prostredia 

športoviska. Išlo o rekonštrukciu tribúny, rôzne stavebné práce a úprava okolia.   

Investície, ktoré boli realizované v roku 2016, boli smerované do rôznych oblastí života obce.  Bol 

naštartovaný proces obnovy a modernizácie verejného osvetlenia. V prvej etape boli vynaložené 

prostriedky obce vo výške cca 35 tis. EUR. Uvedená investícia by mala v budúcnosti znamenať aj 

úsporu nákladov na jeho prevádzku, či už úspora na opravách a údržbe, úspora elektrickej energie. 

So životom v obci súvisia aj otázky posledného odpočinku našich blízkych, ktorí až nie sú medzi 

nami. Kapacita cintorína sa ukazuje ako nepostačujúca. Obec preto odkúpila pozemky na rozšírenie 

súčasného cintorína. Za tieto pozemky obec vynaložila sumu cca 28 tis. EUR.     

Obyvatelia Lábu sa aktívne zaujímajú aj o rozširovanie kapacity a výstavbu verejnej kanalizácie. Aj 

keď ide o finančne veľmi náročný projekt,  obec si uvedomuje, že v 21. storočí nie je dôstojné 

nemôcť využívať verejnú kanalizáciu. Prvým krokom je spracovanie projektovej dokumentácie, za 

ktorú obec zaplatila 11 tis. EUR.   

Obec Láb však realizovala aj niektoré menšie projekty, ktoré sú pre našich obyvateľov rovnako 

dôležité a tešíme sa, že aj pri týchto projektov sme získali partnerov, ktorí ich čiastočne aj 

financovali. 

Z ministerstva školstva sme pre základnú školu získali dotáciu vo výške 3 900 EUR na vybavenie 

telocvične. Bratislavský samosprávny kraj podporil  projekt S Dopraváčikom na detskom ihrisku 

sumou 3 tis. EUR. Projekt prispeje k zvýšeniu dopravnej samostatnosti a bezpečnosti našich 

najmenších. Spoločnosť Nafta, a.s. poskytla obci 2 tis. EUR na pokládku panelov pri bytových 

domoch na Drahách. Deťom urobilo radosť detské ihrisko, kedy z prostriedkov Nadácie SPP vo 

výške 5 tis. EUR mohla byť zakúpená herná zostava, húpačky a trojhojdačka.  

Taktiež nezabúdame ani na kultúrne a spoločenské vyžitie občanov obce. Počas roka 2016 sme 

organizovali niekoľko akcií zameraných na všetky vekové kategórie. 

Obec pri výkone samosprávy vykonáva tiež úkony súvisiace s riadnym hospodárením s majetkom 

obce, vykonáva správu a údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorína, 

zabezpečuje udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a podobne. 

Veríme, že aj rok 2017 bude v znamení pokračujúcich investícií a nových projektov, ktoré budú 

slúžiť našim obyvateľom a návštevníkov, a budú ďalším krokom vo zvyšovaní kvality života 

v obci. 

 

        Marián Moravčík 

        starosta obce 
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2. Identifikačné údaje obce 
Názov:  Obec Láb 

Sídlo:   Obecný úrad, Láb 503, 900 67 Láb 

IČO:  00304883 

Štatutárny orgán obce:  starosta Marián Moravčík 

Telefón: 034/7790509, 034/7790333 

Mail:  starosta@obeclab.sk  ekonom@obeclab.sk  

Webová stránka: www.obeclab.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
Starosta obce:   Marián Moravčík 

Zástupca starostu obce: Mgr. Pavel Chmela 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Silvia Kapášová 

Obecné zastupiteľstvo: k 31.12.2016 - 9 poslancov – Michal Habuda, Mgr. Pavel 

Chmela, Tomáš Chmela, Ing. Štefan Káloši, Ján Mundok, Mgr. Daniel Prokop, Bc. Ondrej 

Štefek, PaedDr. Monika Valúchová, Ing. Milan Vorčák 
 

Komisia ekonomická, finančná a ochrana verejného záujmu:  

predseda: Tomáš Chmela, členovia: Mgr. Pavel Chmela, Ing. Štefan Káloši, PaedDr. Monika 

Valúchová 

Komisia výstavby a životného prostredia:  

predseda: Ing. Milan Vorčák, členovia: Michal Habuda, Ján Mundok 

Komisia kultúry, športu, školstva a sociálnych vecí: 

Predseda: Mgr. Daniel Prokop, členovia: Mgr. Pavel Chmela, Ján Mundok, Bc. Ondrej Štefek, 

PaedDr. Monika Valúchová   

 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. 

 

Pracovníci obecného úradu: 
 

Katarína Kovárová – referát ekonomický, rozpočtový, personálny a mzdový, majetkovo-

právny, školský, sociálny, správa majetku, osvedčovanie listín a podpisov, zástupca 

matrikárky, vodné hospodárstvo – kanalizácia a stočné, tvorba zmlúv. 
 

Mária Lisá - podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, register adries, rybárske 

lístky, súpisné čísla, hrobové miesta, voľby. 
 

Eva Mrázová – správa daní - daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za komunálny odpad, 

daň z verejného priestranstva, výrub stromov. 
 

Jana Lešková – referát stavebného úradu. 
 

Karin Lelkešová – udržiavanie hygieny a dezinfekcie prevádzkových priestorov obce Láb. 
 

Alojz Havlík – údržba verejnej zelene a miestnych komunikácií, údržba budov vo vlastníctve 

obce, traktorista. 

Štefan Nemec - údržba verejnej zelene a miestnych komunikácií, údržba budov vo vlastníctve 

obce, traktorista. 

Ján Ďurica – správca športového areálu a multifunkčného ihriska. 

 

Rozpočtové organizácie obce: 

Názov:  Materská škola Láb 

Sídlo:  Láb 223, 900 67 Láb 

Štatutárny orgán: riaditeľka - Mgr. Miriam Vicenová 

mailto:starosta@obeclab.sk
mailto:ekonom@obeclab.sk
http://www.obeclab.sk/
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Základná činnosť: Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

s účinnosťou od 1.4.2002, ktorej predmetom činnosti je výchova a vzdelávanie detí v 

predškolskom veku. 

IČO:  031811604 

Telefón: 034/7790336 

Mail:  mslab@radiolan.sk 

Webová stránka: https://mslab.edupage.org/ 

Hodnota majetku: majetok v správe účtovnej jednotky vo výške 88 689,17 € 

Výška vlastného imania: 35 902,34 € 

Výsledok hospodárenia záporný vo výške   -23,50 € 

 

Názov:  Základná škola Láb 

Sídlo:  Láb 489, 900 67 Láb 

Štatutárny orgán: riaditeľka - Mgr. Ľubica Chovanová 

Základná činnosť: Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

s účinnosťou od 1.4.2002, ktorej predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie. 

IČO:  031811612 

Telefón: 034/7790484 

Mail:  zsvlabe@stonline.sk 

Webová stránka: https://zslab.edupage.org/ 

Hodnota majetku: majetok v správe účtovnej jednotky vo výške 191 060,28 € 

Výška vlastného imania: 142 374,30 € 

Výsledok hospodárenia kladný vo výške   +3 346,87 € 

 

Obchodné spoločnosti založené obcou: 

Názov:  Lábinvest, s.r.o. 

Sídlo:  Láb 503, 900 67 Láb 

Štatutárny orgán: Marián Moravčík, Ing. Milan Žilavý 

Vklad do základného imania:  604 129,00 €, v roku 2015 znížený na 456 529,17 € 

Percentuálne podiely:  65,99 % Obec Láb a 34,01 % Ján Galovič 

Podiel na hlasovacích právach: 2/3 

Predmet činnosti: Hlavná a prevažná činnosť obchodnej spoločnosti Lábinvest, s.r.o. je 

uskutočňovanie stavieb a ich zmien. 

IČO:  44510543 

Telefón: 0903 588 998 

Mail:  starosta@obeclab.sk 

Webová stránka: www.obeclab.sk 

Hodnota majetku: majetok v správe účtovnej jednotky vo výške 0,00 € 

Výška vlastného imania: 664 130,00 € 

Výsledok hospodárenia záporný vo výške   -41 967,00 € 

 

4. Poslanie, vízie, ciele 
Poslanie obce: Obec Láb je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení samostatný 

územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na 

jeho území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 

samostatne hospodári s vlastným majetkom, vlastnými príjmami. Jej základnou úlohou pri 

výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Na zabezpečenie svojich úloh bola v obci zriadená Základná škola a Materská škola. Obidve sú 

rozpočtové organizácie obce s právnou subjektivitou. Samosprávu obce vykonávajú jeho 

obyvatelia prostredníctvom obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo má v tomto 

volebnom období 9 poslancov. 

https://mslab.edupage.org/
http://www.obeclab.sk/
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Obec hospodári s jej zverenými finančnými prostriedkami v zmysle platných predpisov a jej 

rozpočet sa pripravuje na tri roky a schvaľuje na jeden rok. 

Kompetencie samosprávy sa rozšírili v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. v znení zmien a 

doplnkov, keď kompetencie štátu prešli na mestá a obce. Postupne na obec prešli: 

• Matrika 

• Školstvo 

• Sociálna pomoc 

• Stavebníctvo 

• Životné prostredie 

• REGOB- register obyvateľov 

 

Vízie obce: Obec Láb ako súčasť združenia obcí Enviropark Pomoravie, ktoré vzniklo na 

podporu ochrany životného prostredia a prírody v slovensko-rakúskom pohraničí, sa bude 

snažiť dosiahnuť pri rešpektovaní hodnôt prírody a v súlade s únosnou kapacitou krajiny a jej 

zdrojov kvalitné uspokojenie potrieb obyvateľov a návštevníkov. Obec sa stane pre svojich 

obyvateľov miestom na bývanie v ekologicky zdravom prostredí so silným sociálnym, 

národným, kultúrnym a hospodársko-spoločenským zázemím, vytvárajúcim dostatok možností 

pre rozvoj podnikania občanov. 

 

Ciele obce: Dosiahnutie vyhovujúcej kvality miestnych komunikácií, rekonštrukcia verejného 

osvetlenia, miestneho rozhlasu. Upravené a čisté verejné priestranstvá a verejná zeleň. 

Zlepšenie podmienok pre kvalitnejší vyučovací proces zateplením a prístavbou budovy 

základnej školy. Vytvorenie podmienok na individuálnu bytovú výstavbu zmenou územného 

plánu. Zabezpečiť odkázaným občanom primeranú sociálnu starostlivosť na úrovni obce. 

Zachovanie dobrého a vyhovujúceho stavu miestnej kultúry, rozvíjanie kultúrnych akcií v obci. 

Znižovanie znečisťovania vôd a zvýšenie kvality života obyvateľov dobudovaním kanalizačnej 

infraštruktúry. Riešenie odpadov na úrovni obce, zvyšovanie podielu vyseparovaného odpadu, 

znižovanie negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok na zdravie obyvateľov 

a ekosystému. Zabezpečenie udržateľnej siete podnikov poskytujúcich služby občanom, 

rozšírenie služieb pre občanov v obci. Zapojenie obce do elektronizácie samosprávy.  
 

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku 
Obec Láb je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s 

vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jej základnou úlohou pri výkone samosprávy je 

starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 
 
 

5.1  Geografické údaje 
 

Geografická poloha obce:  Obec sa rozprestiera v Chránenej krajinnej oblasti Záhorie v 

doline Močiarky osem kilometrov južne od Malaciek. Obec s dlhou históriou umiestnená v 

krásnom kraji pod Pajštúnom s množstvom pamiatok, zvykov a tradícií.  

Susedné mestá a obce:  Zohor, Vysoká pri Morave, Jakubov, Plavecký Štvrtok, Malacky 

Celková rozloha obce: 2 785 ha 

Nadmorská výška:  Stred obce leží vo výške 141 - 160 m n.m. 
 

5.2  Demografické údaje  
 

Hustota a počet obyvateľov:  1 722   k 31. decembru 2016 

Národnostná štruktúra: slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: rímsko-katolícka 

Vývoj počtu obyvateľov: 
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rok 

počet 

obyvateľov rok 

počet 

obyvateľov rok 

počet 

obyvateľov 

1990 1463 2001 1369 2012 1508 

1991 1441 2002 1375 2013 1545 

1992 1417 2003 1365 2014 1584 

1993 1417 2004 1376 2015 1611 

1994 1370 2005 1380 2016 1722 

1995 1353 2006 1391   

1996 1354 2007 1393   

1997 1365 2008 1403   

1998 1373 2009 1414   

1999 1382 2010 1431   

2000 1383 2011 1460   

 

   

5.3  Ekonomické údaje  
 

Nezamestnanosť v obci: 1,20 % (r.2009-3,31 %; r.2010-3,97%; r.2011-3,51%; r.2012-2,32%; r.2013-

1,24%; r.2014-1,24%; r.2015-1,21%; r.2016-1,20%) 

Vývoj nezamestnanosti: Nezamestnanosť v obci aj v okrese Malacky mierne klesla oproti 

predchádzajúcim obdobiam. 

 

5.4  Symboly obce 

Symboly obce Láb sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou     

L-13/92. 
 

Erb obce 

Lábsky obecný erb upravil podľa starej pečate z roku 1616 Dr. Rudolf Irša, ktorý 

ho zároveň previedol do farebnej podoby. Ústrednou postavou erbu je strieborná 

postava sv. Ondreja na zelenom štíte so zlatou gloriolou okolo hlavy, držiac v 

rukách zlatý "ondrejský kríž". Vedľa postavy svätca po jeho pravej ruke je zlatá 

šesťcípa hviezdička, pod ktorou je zlatý polmesiac, po ľavej ruke je zlatý lemeš. 

Prekvapením je postava sv. Ondreja, pretože súčasný lábsky kostol je zasvätený 

Všetkým svätým. Zo štúdií mnohých obecných erbov a farských pečatí vieme, že pečate bývali 

veľmi často totožné. Obce totiž mávali vo svojom znaku cirkevný motív. Domnievame sa, že v 

Lábe mohol jestvovať i starší kostolík zasvätený sv. Ondrejovi. Vieme, že v Lábe bol kostolík 

už v roku 1333, nevieme však komu bol zasvätený. Po ňom nasledoval ďalší, ktorý zhorel. Až 

v 17. storočí sa objavuje kostolík, z ktorého ostala časť tvoriaca svätyňu dnešného kostola. Ako 

sa teda dostal sv. Ondrej na erb? Túto informáciu ako i veľa ďalších zaujímavostí sa dozviete v 

NOVEJ KNIHE O LÁBE, ktorú si môžete zakúpiť na obecnom úrade. 

 

Vlajka obce 

Podľa farieb na erbe, boli zvolené i farby na obecnej zástave. Základom je 

zelená. Priečne skrížené dve brvná v zlatej farbe vytvárajú na nej sväto 

ondrejský kríž. Nakoľko sa jedná o vlajku obecnú a nie mestskú, má dva 

zástrihy. 

 

Pečať obce 

Zaujímavosťou najstaršej pečate z r.1616 je to, že typárium - pečatidlo, 

ktorým bola pečať vytlačená, bolo vlastne typáriom, ktorým pečatila svoje 

dokumenty i fara. Odvodzujeme to od toho, že na pečati je čitateľný latinský 

kruhopis SIGILLUM ECCLESIE OMNIUM IN LAAB - ZNAK 

FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V LÁBE. Letopočet 1617 je 
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rozložený pod lemešom a polmesiacom s hviezdou. Bolo to pravdepodobne spoločné typárium 

pre faru i obec. Zrejme sa uschovávalo na fare, kde bolo bezpečnejšie ako u richtára. 

 

5.5  Logo obce: Obec Láb nemá vlastné logo.  

 

5.6  História obce:  

Obec Láb sa rozprestiera na juhu strednej oblasti Záhorskej nížiny v doline Močiarky osem 

kilometrov južne od Malaciek. 

Najstaršie osídlenie Lábu spadá do mladšej doby 

kamennej, do neolitu. Archeologické Dom so 

slamenou strechou, z nepálených tehál a hlinenou 

podlahou v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho 

storočia bol ešte obývaný ich majiteľmi. V roku 

1979 bol asanovaný. nálezy potvrdili, že už v 8. 

storočí tu bolo slovanské sídlisko a našli sa aj 

pozostatky sídliska a pohrebiska z obdobia 

Veľkomoravskej ríše. Osada pod názvom LOYP sa 

spomína v listine už v roku 1206. Vydal ju Uhorský 

kráľ Ondrej II., ktorou priznal grófovi Alexandrovi z 

rodu Hont-Poznan za verné služby pozemky i s 

trhovým miestom a z neho plynúcim ziskom. 

Pôvodne patrila k plaveckému panstvu, neskôr sa stala vlastníctvom majiteľov stupavského 

panstva. V roku 1333 v dôsledku rodinných zvád o hranice jednotlivých panstiev Bratislavská 

kapitula rozdelila Štvrtocký majetok na západnú časť - obec Štvrtok a na východnú časť, v 

ktorej bol i kostol - obec Láb. Od tohto rozdelenia sa pravdepodobne obec Láb vyvíjala ako 

samostatná obec.  

V 16. storočí sa tu usadili rodiny chorvátskych kolonistov. Obyvatelia Lábu sa venovali 

poľnohospodárstvu, najmä pestovaniu zeleniny, ktorú na prelome 19. a 20. storočia predávali 

až vo Viedni. Typickým remeslom bolo rezbárstvo a výšivkárstvo. Lábska výšivka sa prejavila 

predovšetkým v bohatosti miestneho kroja, ktorý patrí medzi najkrajšie v tomto regióne.  

Od 19. storočia existovala v obci tehelňa a píla, výrobňa trsťového pletiva, boli tu rôzne 

obchody, nielen potravinárske, ale aj s liečivými rastlinami. Koncom 19. storočia začali 

odchádzať prví obyvatelia za prácou do Ameriky. 

Obec vydala rozsiahlu publikáciu pod názvom Nová kniha o Lábe, v ktorej sa dozviete 

podrobnejšie o vývoji obce, jej názve i o súčasnosti.  

r.1682 - zriadenie fary 

r.1721 - najstaršia správa o mlyne 

r.1721 - najstaršia písomná zmienka o školstve 

r.1832 - zriadenie Notárskeho úradu 

r.1862 - zriadenie Poštového úradu 

r.1921 - založené Úverné družstvo 

r.1925 - zriadená parná píla 

r.1933 - zavedenie telefónu do obce 

r.1940 - elektrifikácia obce 

r.1942 - verejný rozhlas 

r.1959 - 1960 - plynofikácia obce 

r.1968 - zriadenie verejného vodovodu 

    

5.7  Pamiatky  

 - kostol - Dnešný kostol - zasvätený Všetkým svätým bol postavený v roku 1722 na mieste 

pôvodného kostolíka ktorý vyhorel. Vysvätený bol druhú októbrovú nedeľu v roku 1748. Prvá 



                                                                        10 

písomná zmienka o tomto prastarom kostolíku pochádza ešte z roku 1333. Kostol je najväčšou, 

najstaršou a najkrajšou dominantou obce. 

 - kaplnka sv.Vendelína  - patróna stád bola postavená v roku 

1755 ako znak veľkej úcty k tomuto svätému. Nachádza sa na 

okraji obce vedľa hlavnej cesty smerom na Jakubov.  

 Ku kaplnke sa dodnes konajú na deň sv. Vendelína procesie. 

 - socha sv. Jána Nepomuckého - stojí na okraji obce 

smerom na Zohor. Podľa ústneho podania bola postavená už   

v treťom roku po jeho svätorečení, ale na soche je dátum 

30.augusta 1732 a erb zemepána Pálfiho. 

 - socha sv. Floriána - stojí v strede dediny a pochádza z toho 

istého obdobia ako socha sv. Jána Nepomuckého. 

 - pamätná tabula Ignáca Juračku - najznámejšieho 

lábskeho farára sa nachádza na budove fary oproti kostolu. V Lábe pôsobil od r. 1849 do r. 

1899 kde ako farár a dekan zomrel. Je pochovaný na miestnom cintoríne vedľa hrobu svojej 

matky. Občania s úctou naň spomínajú ako na veľkého slovenského "rodoľuba", verného 

národovca, ktorý pre svoj národ veľa vytrpel. 

 - pomník Dr. Milana Rastislava Štefánika - nachádza sa v parku v strede obce, odhalený  

v r. 1990. 

 

5.8  Významné osobnosti obce 

I keď sa Láb nemôže pochváliť významnými rodákmi, či obyvateľmi, ktorí dobývali svet, na 

niektorých nemôžeme zabudnúť. 

 

-    MÁRIA KIŠOŇOVÁ - HUBOVÁ, všetkým dobre známa operná speváčka.  

- VOJTECH  HORÁK, narodený v Lábe, stal sa významným politikom.  

- profesor Ing. TOBIAŠ LAZAR DrSc. stal sa dekanom fakulty vojensko-leteckého 

inžinierstva na Vysokej škole leteckej v Košiciach. V roku 1986 bol menovaný 

vysokoškolským profesorom na Vojenskej akadémii v Brne. 

- Ing. MICHAL GERTHOFER, kandidát technických vied 

- JÁN LAZAR - kapitán anglického letectva 

- farár IGNÁC JURAČKA 

 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

 

6.1  Výchova a vzdelávanie  
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola Láb 

- Materská škola Láb 

     Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude   

     orientovať na všestranné rozšírenie vedomostí a zručností detí a žiakov. 

  Ciele: 

 Poskytnúť žiakom kvalitné základné vzdelanie a pripraviť ich na stredoškolské 

štúdium; 

 Využívať interaktívne zážitkové učenie, prácu s IKT, formovať sociálne 

zručnosti a uplatňovať demokratický štýl; 

 Formovať zmysel pre občiansku angažovanosť a spoluúčasť na riešení 

problémov; 

 Spolupracovať s partnermi školy (partnerské školy, PPP, Rada školy, Rada 

rodičov, neziskový sektor). 
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6.2  Zdravotníctvo 
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje štátny praktický lekár a detská lekárka - 

pediatrička. Služby zdravotnej starostlivosti v obci poskytuje lekáreň V.R.P. Zdravie. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej 

starostlivosti sa bude orientovať na zdravší život spoluobčanov.  
 

6.3  Sociálne zabezpečenie 
Sociálne služby v obci zabezpečuje Obecný úrad v spolupráci s neziskovou organizáciu 

Vľúdnosť-Venia, n.o. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

bude orientovať na pokračovanie poskytovania opatrovateľskej služby zabezpečovanej 

Obecným úradom pre občanov.  

 

6.4  Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečujú občianske združenia a Obecný  úrad. 

Každoročne sa konajú rôzne zaujímavé, častokrát celodenné akcie, napr. Obecný ples, 

Ľudová zábava, Deň Zeme, Deň matiek, Deň detí, Strelecké preteky, Letné lábske 

slávnosti, Hubertova jazda, Posedenie pre dôchodcov nad 70 rokov, Príchod Mikuláša, 

Vítanie Nového roka spojené s ohňostrojom.  

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať na zachovanie týchto podujatí a udržiavaní tradícií. 
 

6.5  Hospodárstvo  

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci: 

- POSPO s.r.o., Láb     

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: 

- Lekáreň V.R.P. Zdravie 

- Stravovacie zariadenia – Školská jedáleň pri ZŠ Láb, Poctivá kuchyňa Pavol Sajko 

- Pizzeria No. 151 

- Pohostinstvo Čapáš 

- Pohostinstvo U Marty 

- GALL CAFÉ & RESTAURANT  

- Salón Prestige Beauty Láb (kaderníctvo, manikúra, pedikúra, kozmetika) 

- LÁBINVEST, s.r.o. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na rozvoj služieb a hospodárstva. 
  

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obce 

v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako 

prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.  
 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č. 90/2015. 

Bol zmenený: 

- prvá zmena schválená dňa 24.08.2016 uznesením č. 46/2016 
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7.1  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016  

 Schválený 

rozpočet 

Schválený 

rozpočet po 

poslednej 

zmene 

Rozpočet 

podľa FIN 1-12 
zmena len v RO 

bez schválenia 

ObZ  

Skutočné 

plnenie 

príjmov / 

čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2016  

% 

plnenia 

príjmov / 

% 

čerpania 

výdavkov 
Príjmy celkom 1 494 025,64 1 968 358,76 1 968 358,76 1 387 023,03 81,75 

z toho:      

Bežné príjmy 1 157 875,64 1 001 681,12 1 001 681,12 1 041 261,04 104 

Kapitálové príjmy 95 250,00 650 887,76 650 887,76 125 846,28 19 

Finančné operácie 220 000,00 294 889,88 294 889,88 190 809,88 65 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 20 900,00 20 900,00 20 900,00 29 105,83 139 

Výdavky celkom 1 493 356,58 1 752 070,60 1 769 124,60 1 377 293,39 69,50 

z toho:      

Bežné výdavky 393 141,60 427 958,68 427 958,68 404 825,53 95 

Kapitálové výdavky 515 532,98 689 705,71 689 705,71 356 900,25 52 

Finančné operácie 23 800,00 44 422,64 44 422,64 12 824,36 29 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 560 882,00 589 983,57 607 037,57 602 743,25 102 

Rozpočet obce za rok 2016 669,06 216 288,16 199 234,16 9 729,64  

 

7.2  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016  

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

 
 
Bežné príjmy spolu 1 070 366,87 

z toho:  bežné príjmy obce  1 041 261,04 

             bežné príjmy RO 29 105,83 

Bežné výdavky spolu 1 007 568,78 

z toho:  bežné výdavky obce  404 825,53 

             bežné výdavky RO 602 743,25 

Bežný rozpočet +62 798,09 

Kapitálové príjmy spolu 125 846,28 

z toho:  kapitálové príjmy obce  125 846,28 

             kapitálové príjmy RO 0,00 

Kapitálové výdavky spolu 356 900,25 

z toho:  kapitálové výdavky obce  356 900,25 

             kapitálové výdavky RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -231 053,97 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -168 255,88 

Vylúčenie z prebytku  12 497,53 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -155 865,52 

Príjmové finančné operácie  190 809,88 

Výdavkové finančné operácie 12 824,36 

Rozdiel finančných operácií +177 985,52 
PRÍJMY SPOLU   1 387 023,03 

VÝDAVKY SPOLU 1 377 293,39 

Hospodárenie obce  9 729,64 
Úprava rozpočtového hospodárenia 8 497,98 

Vylúčenie z prebytku -12 497,53 

Upravené hospodárenie obce 5 730,09 
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Prebytok rozpočtu v sume 18 227,62 EUR  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, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume 12 497,53 EUR navrhujeme použiť na: tvorbu 

rezervného fondu   5 730,09  EUR  

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 sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú:  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  12 497,53 EUR, a to na:  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  12 497,53 EUR 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 

5 730,09 EUR.  

 

 

 

7.3  Rozpočet na roky 2017 - 2019  

             

 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Rozpočet na 

rok 2017 

Rozpočet na 

rok 2018 

Rozpočet 

na rok 2019 

Príjmy celkom 1 387 023,03 2 074 048,16 1 066 935,89 1 067 735,89 

z toho:     

Bežné príjmy 1 041 261,04 1 062 227,87 1 066 935,89 1 067 735,89 

Kapitálové príjmy 125 846,28 856 131,33 0,00 0,00 

Finančné príjmy 190 809,88 155 688,96 0,00 0,00 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
29 105,83 23 200,00 23 200,00 23 200,00 

           Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Rozpočet na 

rok 2017 

Rozpočet na 

rok 2018 

Rozpočet 

na rok 2019 

Výdavky celkom 1 377 293,39 1 838 687,98 1 066 074,22 1 066 274,22 

z toho:     

Bežné výdavky 1 007 568,78 1 028 374,22 1 023 674,22 1 023 874,22 

Kapitálové výdavky 356 900,25 767 913,76 0,00 0,00 

Finančné výdavky 12 824,36 42 400,00 42 400,00 42 400,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
602 743,25 619 341,50 619 341,50 619 341,50 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 

jednotku a konsolidovaný celok 

 
8.1  Majetok 

a) za materskú účtovnú jednotku  
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Predpoklad 

rok 2017 

Predpoklad 

rok 2018 

Majetok spolu 3 899 653,06 4 084 280,54 4 102 031,01 4 148 031,01 

Neobežný majetok spolu 3 525 804,02 3 738 382,70 3 801 531,01 3 801 531,01 

z toho:     

Dlhodobý nehmotný majetok 36 484,22 35 484,22 36 000,00 36 000,00 

Dlhodobý hmotný majetok 2 523 788,79 2 737 367,47 2 800 000,00 2 800 000,00 

Dlhodobý finančný majetok 965 531,01 965 531,01 965 531,01 965 531,01 

Obežný majetok spolu 371 329,28 343 196,26 298 000,00 344 000,00 

z toho:     

Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 93 312,64 86 256,64 86 000,00 86 000,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  14 685,12 16 312,80 12 000,00 8 000,00 

Finančné účty  263 331,52 240 626,82 200 000,00 250 000,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  2 519,76 2 701,58 2 500,00 2 500,00 

8.2  Zdroje krytia 

a) za materskú účtovnú jednotku 
Názov Skutočnosť 

k  31.12.2015 

Skutočnosť 

k  31.12.2016 

Predpoklad 

rok 2017 

Predpoklad 

rok 2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 3 899 653,06 4 084 280,54 4 102 031,01 4 148 031,01 

Vlastné imanie  2 346 225,63 2 385 917,69 2 475 000,00 2 500 000,00 

z toho:     

Oceňovacie rozdiely  0,00 16 597,28 16 597,28 16 597,28 

Fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  2 346 225,63 2 369 320,41 2 458 402,72 2 483 402,72 

Záväzky 371 241,99 408 384,99 364 400,00 347 700,00 

z toho:     

Rezervy  2 000,00 2 000,00 2 200,00 2 300,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 110 372,57 12 497,53 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 212 755,98 199 270,11 195 000,00 190 000,00 

Krátkodobé záväzky 21 490,80 175 994,71 18 000,00 17 000,00 

Bankové úvery a výpomoci 24 622,64 18 622,64 149 200,00 138 400,00 

Časové rozlíšenie 1 182 185,44 1 289 977,86 1 262 631,01 1 300 331,01 
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8.1  Majetok 

a) za konsolidovaný celok 
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Predpoklad 

rok 2017 

Predpoklad 

rok 2018 

Majetok spolu 4 434 424,91 4 358 978,74 4 318 701,84 4 333 701,84 

Neobežný majetok spolu 3 815 164,49 3 980 860,17 4 049 001,84 4 049 001,84 

z toho:     

Dlhodobý nehmotný majetok 36 484,22 35 484,22 40 000,00 40 000,00 

Dlhodobý hmotný majetok 3 269 678,43 3 436 374,11 3 500 000,00 3 500 000,00 

Dlhodobý finančný majetok 509 001,84 509 001,84 509 001,84 509 001,84 

Obežný majetok spolu 615 355,89 373 981,77 266 000,00 281 000,00 

z toho:     

Zásoby 1 222,41 1 025,80 1 000,00 1 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  293 334,46 60 712,98 15 000,00 10 000,00 

Finančné účty  320 799,02 312 242,99 250 000,00 270 000,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  3 904,53 4 136,80 3 700,00 3 700,00 

8.2  Zdroje krytia 

a) za konsolidovaný celok 
Názov Skutočnosť 

k  31.12.2015 

Skutočnosť 

k  31.12.2016 

Predpoklad 

rok 2017 

Predpoklad 

rok 2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 4 434 424,91 4 358 978,74 4 318 701,84 4 333 701,84 

Vlastné imanie  2 815 005,75 2 590 167,19 2 516 597,28 2 506 597,28 

z toho:     

Oceňovacie rozdiely  0,00 16 597,28 16 597,28 16 597,28 

Fondy 129 383,15 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  2 345 639,02 2 335 032,83 2 500 000,00 2 490 000,00 

Záväzky 436 203,10 477 797,91 371 400,00 354 700,00 

z toho:     

Rezervy  2 000,00 2 000,00 2 200,00 2 300,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 110 372,57 12 497,53 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 217 714,33 205 460,75 200 000,00 195 000,00 

Krátkodobé záväzky 81 493,56 239 216,99 20 000,00 19 000,00 

Bankové úvery a výpomoci 24 622,64 18 622,64 149 200,00 138 400,00 

Časové rozlíšenie 1 183 216,06 1 291 013,64 1 430 704,56 1 472 404,56 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: Pohľadávky z daňových príjmov vo výške 5 419,48 €; 

Pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 10 893,32 €. 
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8.3  Pohľadávky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

 

Pohľadávky  Stav 

k 31.12 2015 

Stav 

k 31.12 2016 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   14 685,12 16 312,80 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 637,00 

 

 

b) za konsolidovaný celok 

 

Pohľadávky  Stav 

k 31.12 2015 

Stav 

k 31.12 2016 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   293 334,46 60 712,98 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 637,00 

 

 

 

 

8.4  Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

 

Záväzky Stav 

k 31.12 2015 

Stav 

k 31.12 2016 

Záväzky do lehoty splatnosti   234 246,78 375 264,82 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

 

b) za konsolidovaný celok 

 

Záväzky Stav 

k 31.12 2015 

Stav 

k 31.12 2016 

Záväzky do lehoty splatnosti   299 207,89 444 677,74 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 - záväzky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a s tým súvisiace záväzky voči orgánom 

sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia a daňového úradu, splátky úveru ŠFRB. 
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9. Hospodársky výsledok za 2016 – vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 
a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Predpoklad 

rok 2017 

Predpoklad 

rok 2018 

Náklady 1 011 382,22 850 799,93 819 500,00 818 500,00 

50 – Spotrebované nákupy 79 475,88 90 627,99 75 000,00 73 000,00 

51 – Služby 176 881,56 125 388,08 110 000,00 105 000,00 

52 – Osobné náklady 166 496,20 157 824,95 160 000,00 163 000,00 

53 – Dane a poplatky 722,14 394,81 500,00 500,000 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

14 098,80 13 780,22 10 000,00 9 000,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

164 379,34 179 355,56 180 000,00 180 000,00 

56 – Finančné náklady 157 040,35 9 734,16 9 000,00 8 000,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

59 - Dane z príjmov 

252 287,95 

__________ 

0,00 

273 694,16 

__________ 

0,00 

275 000,00 

 0,00 

280 000,00 

0,00 

Výnosy 1 026 462,35 882 580,97 912 000,00 933 000,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

75 194,53 47 195,21 55 000,00 56 000,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00  0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

545 599,53 629 609,00 650 000,00 670 000,00 

64 – Ostatné výnosy 9 124,56 40 341,29 35 000,00 30 000,00 

 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

2 142,93 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

66 – Finančné výnosy 196 592,76 4 110,33 5 000,00 5 000,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených 

obcou alebo VÚC 

197 808,04 159 325,14 165 000,00 170 000,00 

Hospodársky výsledok 

/+kladný HV, -záporný HV  

15 080,13 31 781,04 92 500,00 114 500,00 

 

Hospodársky výsledok kladný v sume 31 781,04 € bol zaúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: Zvýšenie príjmu daňových výnosov samosprávy; Zvýšenie objemu finančných 

prostriedkov na originálne kompetencie. 
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b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Predpoklad 

rok 2017 

Predpoklad 

rok 2018 

Náklady 1 405 730,20 1 272 161,73 1 266 000,00 1 259 700,00 

50 – Spotrebované nákupy 170 089,25 194 441,56 190 000,00 185 000,00 

51 – Služby 218 153,78 173 200,03 170 000,00 165 000,00 

52 – Osobné náklady 629 092,21 650 165,19 651 000,00 655 000,00 

53 – Dane a poplatky 1 169,81 878,56 1 000,00 1 000,00 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

41 320,47 13 780,22 13 000,00 12 000,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

180 691,50 226 238,56 228 000,00 230 000,00 

56 – Finančné náklady 158 405,08 11 129,66 10 000,00 7 500,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00  0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

5 837,84 1 367,95 2 000,00 3 200,00 

59 – Dane z príjmov 970,26 960,00 1 000,00 1 000,00 

Výnosy 1 417 502,06 1 263 083,15 1 287 000,00 1 322 000,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 116 654,96 89 937,51 90 000,00 95 000,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy 

z poplatkov 

545 599,53 629 609,00 650 000,00 670 000,00 

64 – Ostatné výnosy 76 156,81 69 447,12 70 000,00 75 000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

2 142,93 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

66 – Finančné výnosy 196 603,76 4 110,33 5 000,00 5 000,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

480 344,07 467 979,19 470 000,00 475 000,00 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

11 771,86 -9 078,58 21 000,00 62 300,00 

 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov:  

- z hľadiska kvantity sú to osobné náklady vo výške 650 165,19 € (v roku 2015 to bolo 

629 092,21 €) 

-  daňové výnosy samosprávy vo výške 629 609,00 € (v roku 2015 to bolo 545 599,53 €) 
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10.  Ostatné dôležité informácie 

  
10.1  Prijaté granty a transfery  

 

V roku 2016 obec Láb prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma prijatých 

prostriedkov v € 

Účelové určenie grantov a 

transferov 
Okresný úrad MA 421,75 voľby do NR SR 

BSK 3 000,00 projekt „S Dopraváčikom na detskom ihrisku“ 

Ministerstvo školstva 3 900,00 projekt „Vybavenie telocvične“ 

Okresný úrad BA, odbor školstva 320 795,76 Prenesený výkon štátnej správy v oblasti 

školstva a vzdelávania–normatív ZŠ Láb 

Okresný úrad BA, odbor školstva 4 644,00 Prenesený výkon štátnej správy v oblasti 

školstva a vzdelávania-vzdelávacie poukazy 

Okresný úrad BA, odbor školstva 3 900,00 Prenesený výkon štátnej správy v oblasti 

školstva a vzdelávania-príspevok na lyžiarsky 

výcvik 

Okresný úrad BA, odbor školstva 2 900,00 Prenesený výkon štátnej správy v oblasti 

školstva a vzdelávania-príspevok na školu 

v prírode 

Okresný úrad BA, odbor školstva 651,00 Prenesený výkon štátnej správy v oblasti 

školstva a vzdelávania-príspevok na učebnice 

Okresný úrad BA, odbor školstva 3 581,00 Prenesený výkon štátnej správy v oblasti 

školstva a vzdelávania-príspevok pre 

predškolákov 

Okresný úrad BA 149,19 Prenesený výkon štátnej správy-životné 

prostredie 

Okresný úrad MA 526,35 Prenesený výkon štátnej správy-register 

obyvateľstva 

Okresný úrad MA 21,80 Prenesený výkon štátnej správy-register adries 

MDVaRR SR 1 483,35 Prenesený výkon štátnej správy-stavebný úrad 

 

Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

10.2  Poskytnuté dotácie 

 

V roku 2016 obec Láb neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie. 

 

10.3  Významné investičné akcie v roku 2016 

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016: 

a) obec – zateplenie a modernizácia materskej školy, prístavba materskej školy, dobudovanie 

multifunkčného ihriska a jeho okolia, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, 

odkúpenie pozemkov za cintorínom, projekty a projektová dokumentácia na kanalizáciu 

 

 

10.4  Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec – ďalšia etapa výstavby kanalizácie, vybudovanie zberného dvora odpadov, zateplenie 

a modernizácia budov – základná škola, obecný úrad, modernizácia športového areálu, 

rozšírenie kamerového systému 

b) rozpočtové organizácie – výmena častí okien a dverí, oprava elektroinštalácie 
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10.5  Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 
10.6  Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

 Obec nezaznamenala žiadne riziká.  

 

 
 

 

 

 

_____________________________          _______________________________ 

Vypracovala:                                                                     Predkladá: 

Katarína Kovárová            Marián Moravčík 

              starosta obce Láb 

 

 

 

V Lábe  dňa 21.07.2017 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovne závierke 

 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 

a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  

 

 

 

 

 


