
Milí čitatelia, 
vieme, že každým úderom dláta 

do  tvrdého kameňa vyrastá krása 
sochy pod rukami sochára, umel
ca. Podobne ako on z  tvrdého ka
meňa neraz kr vopotne vytvorí 
krásne dielo, podobne treba, aby sa 
každý človek, každý z  nás, usilo
val pretvá rať seba na  stále krajšie 
a krajšie dielo. Ako sa to deje? 

Prežívame Pôstne obdobie, počas 
ktorého sa snažíme viac sa ovládať, 
obetovať, seba duchovne skrášľovať. 
Každým premáhaním seba nado
búdame novšiu krásu, novú schop
nosť varovať sa zla a rásť v dobre, 
v láske. Týmto sebazaprením rastie 
aj naša pravá radosť, pretože vedie 
stále k  väčšej láske. Radosť máme 
z  toho, keď máme radi a keď majú 
radi nás. Vedie to k  pravej doko
nalosti. Každý chce byť dokonalý, 
perfektný, ideálny. Pravé hodnoty 
vyrastajú tým viac, čím viac sa do
kážeme ovládať, zapierať, obetovať, 
milovať. Kto nám je vzorom?

Človek prichádza na  svet ako 
osoba s porušenou ľudskou prirodze
nosťou, neporiadkom vo svojom 
vnú tri. Našou úlohou je vytvoriť 
v  sebe harmóniu, vytvoriť zo seba 
osobnosť. Vnútorný neporiadok je 
následkom dedičného hriechu. Pre
javuje sa náklonnosťou k zlu, k pý
che, lakomstvu, smilstvu, závisti, 
nestriedmosti, hnevu, lenivosti. Je 
v nás zlá žiadostivosť, žiadostivosť 
tela, žiadostivosť očí, pýcha živo
ta, túžba po  bohatstve. Náš vzor, 
ideál, Ježiša Krista, sprevádzame 
na  krížo vej ceste až na  jeho kríž, 
ktorý zobral na seba z lásky k Ot

covi a z lásky k nám. Obetoval sa, 
lebo sám chcel.

Sebavýchovou všestranne pes
tujeme svoje vlohy, chceme bojovať 
a stále sa udržovať v bdelosti v boji 
za dobro, za skutočné hodnoty. Ne
vyhnutná je preto pravá láska k sebe, 
snaha sám seba pestovať, pozdviho
vať, povznášať; máme seba radi ako 
Boží obraz, nám zverený. Pozná

vajme seba, svoju povahu, tempera
ment a snažme sa vytvárať charak
ter. Vnútorný pokoj dosiahneme len 
tým, že tieto hnutia v sebe spozná
me a zušľachtíme, že sa ovládneme. 
V každom našom prejave musí byť 
obsiahnuté usmernenie k  pravde. 
Úsilie pravdu uskutočniť a v nej zo
trvať, čo nazývame zmužilosť, sta
točnosť: jej úlohou je premáhať strach 
a útočiť na tie prekážky, ktoré strach 
vyvolávajú. Správna miera, čiže 
vnútorná disciplína sa volá mier
nosť: jej úlohou je zvládnuť nezria
denú túžbu po nedovolenom pôžit
ku, bohatstve a cti, čiže správne po
užívať veci. Dávať každému, čo mu 
náleží, čo mu patrí, usilovať sa byť 
spravodlivým. Dušou spravodlivos
ti je láska. Len spravodlivosť živená 
láskou vedie k  správnemu hľadisku 
a jednaniu. 

Náš život je nielen dar, ale i úlo
ha. Každý máme svoju životnú úlo
hu, poslanie. Treba byť tým, čím nás 
Boh učinil, sme stvorení na Boží ob
raz. Sme Boží synovia a dcéry, osob
nosti podobné Kristovi. Buďme tým, 
k  čomu nás Boh uschopnil, osobné 
poslanie, ktoré nám dal. 

Pravú osobnosť vytvárame ži
vým a hlbokým priateľstvom s Ježi

šom Kristom. Bez tohto priateľstva 
by sme veľmi skoro ochabli a nechali 
sa strhnúť prostredím. Kristus nás 
vnútorne vedie, povzbudzuje a po
zdvihuje. Svojou pomocou, teda mi
losťou, ktorú nám zaslúžil na  krí
ži svojím víťazstvom nad smrťou 
mravnou, nad hriechom a  zmŕt
vychvstaním, vzkriesením i  nad 
smrťou fyzickou. Svoju milosť nám 
darúva predovšetkým vo sviatos
tiach, svätej omši a modlitbe, k čomu 
nás zvlášť v tento pôstny čas pozýva. 

Veľká noc, ktorá nasleduje po Pôs
te, je osobitnou dobou obnoviť a pre
hĺbiť v spovedi a svätom prijímaní 
svoje priateľstvo s  tým, ktorý pre
mohol smrť. Len s  ním je možné 
stať sa skutočne veľkým, niečo v sebe 
dokázať zmeniť k  lepšiemu, a  tým 
sa uschopniť zušľachťovať iných, 
naozaj ich mať rád, čo sebe i vám zo 
srdca praje i vyprosuje

Juraj Augustín, 
farár-duchovný otec farnosti
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 Vážení čitatelia,
po dlhej a bohatej snehovej nádielke, ktorá nám bola do
priata počas tohtoročnej zimy, konečne nastáva jarné ob
dobie. Teploty vonku sa čoraz smelšie šplhajú nad úroveň 
15 stupňov. Príroda sa prebúdza zo zim  ného spánku a na
dobúda viac a viac farebných rozme rov. Pomaly nastá
vajú jarné práce v záhradkách a na poliach. Prajeme si, 
aby to, čo teraz s námahou a prá cou ľudských rúk zasejeme, 
neskôr padlo na úžitok, stalo sa darom ze me a o niekoľko 
mesia cov prinieslo bohatú úrodu. Príchod jari doprevádza 
aj slávenie veľkonočných sviatkov. Nech v  tomto období 
v našich rodinách sa stále udržuje harmónia a láska. Pra
jeme vám prí jemné čí tanie a všetko dobré.            Redakcia

 Kto je nám vzorom?

 Jar
Posledný sneh už sa topí,
slniečko viac ohrieva,
nezostanú ani stopy,
to je ale nádhera!

Príroda sa zobúdza,
všetko krásne kvitne,
snežienka je prvý kvet,
čo nám náladu zdvihne.
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9. zasadnutie – 
12. 12. 2012

OcZ schvaľuje VZN obce Láb 
č. 2/2012 o dani za psa s  účin
nosťou do 1.1.2013, v ktorom sa 
zvýšila sadzba z 2,50 € na 3,00 € 
za  jedného psa. Zvýšenému po
platku predchádzala situácia, že 
predošlé sadzby len čiastočne po
kryli náklady súvisiace s  odchy
tom a odpratávaním neporiadku 
po psoch, ktorí sa túlajú po obci. 

Hlasovanie: za – 9
OcZ schvaľuje VZN obce Láb 

č. 3/2012 o dani z nehnuteľnosti 
na rok 2013 s účinnosťou od 1. 1. 
2013:

b) povinnosť platiteľa uhradiť 
daň stanovenú do výšky 50 € jed
norazovo do 15 dní od nadobud
nutia právoplatnosti rozhodnutia 
alebo predpisu

c) povinnosť platiteľa uhradiť 
poplatok stanovený nad 50 € vy
rubený obcou do  30. 4. daného 
ro ka do  15 dní od  nadobudnu
tia právoplatnosti rozhodnutia, 
predpisu alebo v  dvoch rovna
kých splátkach:

– prvá splátka do 31. 5. kalen
dárneho roka

– druhá splátka do 31. 8. ka
lendárneho roka

Hlasovanie: za – 9
OcZ schvaľuje VZN obce Láb 

č. 4/2012 o  miestnom poplat
ku za komunálny odpad a drob
ný stavebný odpad na  rok 2013 
s účinnosťou od 1. 1. 2013:

b) povinnosť platiteľa uhradiť 
poplatok stanovený do výšky 50 €  
jednorazovo do 15 dní od nado
budnutia právoplatnosti rozhod
nutia alebo predpisu

c) povinnosť platiteľa uhradiť 
poplatok stanovený nad 50 € vy
rubený obcou do  30. 4. daného 
roka do  15 dní od  nadobudnu
tia právoplatnosti rozhodnutia, 
predpisu alebo v troch splátkach:

– prvá splátka do 31. 5. kalen
dárneho roka,

– druhá splátka do 31. 8. ka
lendárneho roka,

– tretia splátka do 31. 10. ka
lendárneho roka,

d) povinnosť platiteľa uhradiť  
poplatok stanovený nad 50 € vy
rubený obcou po  30. 4. daného  
ro ka jednorazovo do  15 dní 
od na dobudnutia právoplatnosti 
roz hodnutia, predpisu alebo v do  
hodnutých splátkach s obcou,

e) cenu vreca určeného na vý
voz KO vo výške 1,70 €.

Hlasovanie: za – 9

OcZ schvaľuje návrh rozpočtu 
Obce Láb na  rok 2013 vrátane 
pro gramov a podprogramov:
– príjmy bežné  782 171 €
– príjmy kapitálové 390 363 €
–  príjmové finančné 
   operácie 26 000 €
– výdavky bežné 775 871 €
– výdavky kapitálové 409 362 €
– výdavkové finančné 
   operácie 12 350 €

Hlasovanie: za – 9
OcZ schvaľuje zámer odpreda

ja kanalizačnej siete, prečerpá va
cích šácht a čističky odpadových 
vôd v prospech BVS, a. s.

OcZ ukladá OcÚ predložiť  
po  rokovaniach o  podmienkach 
pre  vodu relevantné doklady 
na posúdenie.

Hlasovanie: za – 9
OcZ schvaľuje harmonogram 

zasadnutí OcZ Láb a jeho orgá
nov na rok 2013:

Riadne 
zasadnutia Termín

Komisie 23. 1. 2013
OcZ + OR 30. 1. 2013
Komisie 13. 3. 2013
OcZ + OR 20. 3. 2013
Komisie 22. 5. 2013
OcZ + OR 29. 5. 2013
Komisie 21. 8. 2013
OcZ + OR 28. 8. 2013
Komisie 2. 10. 2013
OcZ + OR 9. 10. 2013
Komisie 4. 12. 2013
OcZ + OR 11. 12. 2013

Hlasovanie: za – 8; 
neprítomný – 1 

1. zasadnutie – 
30. 1. 2013

OcZ berie na vedomie žiadosť 
Jána Galoviča, Láb č. 37 o odpre
daj pozemkov v k. ú. Láb – Láb
ske jazero parc. č. 4865 o výmere 
57 147 m² vodné plochy a trvale 
trávne porasty parc. č. 7340 o vý
mere 56 838 m² priľahlá plocha 
k vodnej ploche.

OcZ neschvaľuje odpredaj po
zemku trvale trávne porasty parc. 
č. 7340 o výmere 56 838 m² pri
ľahlá plocha k vodnej ploche, ve
dené na LV Obce Láb č. 2035.

OcZ neschvaľuje odpredaj po
zemku v k. ú. Láb – Lábske jaze
ro parc. č. 4865 o výmere 57147 
m² vodné plochy, vedené na LV 
Obce Láb č. 2035.

Hlasovanie: za – 9

OcZ berie na vedomie žiadosť 
spol. ZVARKON, s. r. o. o odpre
daj pozemku „Cigánsky vŕšok” 
parc. č. 1560/5 – priemyselná zóna. 
     OcZ neschvaľuje zámer odpre
daja pozemku v  k. ú. Láb parc. 
č. 1560/5 o  výmere 6456 m², 
druh pozemku orná pôda, vede
né na LV Obce Láb č. 2035.

Hlasovanie: za – 5; proti – 4

OcZ schvaľuje zámer odpre
daja technologickej časti za
riadení pre projekt EKOLEN 
(ide o  technológiu na  spracova
nie repky olejnej na  energetic
ké účely. Projekt mal výskumný 
charakter, avšak je nepoužiteľný 
v našich podmienkach. Stroje sú 
momentálne uskladnené vo Veľ
kých Levároch, pričom mesačne 
platíme 240 € za prenájom).

OcZ ukladá OcÚ zverejniť zá
mer odpredaja formou verejnej 
obchodnej súťaže na úradnej ta
buli a webovom sídle obce.

Hlasovanie: za – 9

OcZ berie na  vedomie žia
dosť spol. GALMISTAV, s. r. o.  
o zmenu funkčného využitia lo
kality IBV – Stránky II. etapa 
(Rozhodnutie bolo udelené pre 
výstavbu rodinných domov a žia
dateľ má záujem o rozšírenie pre 
výstavbu bytových domov s ob
čianskou vybavenosťou pre max. 
4 nadzemné podlažia a  obytné 

podkrovie, radové rodinné domy 
v zmysle GP č. 32/2012).

OcZ schvaľuje zmenu funkč
ného využitia lokality IBV – 
Stránky II. etapa podľa pred
loženej štúdie, pričom náklady 
súvisiace so zmenou územného 
plánu znáša žiadateľ.

Hlasovanie: za – 9
OcZ schvaľuje zmluvu o náj

me nebytových priestorov v bu
dove OcÚ Láb č. 503 pre spol. 
GALMISTAV, s. r. o., Láb č. 37 
s  pripomienkami finančnej ko
misie a  zapracovaním započíta
nej pohľadávky nájomcu v maxi
málnej výške 6.273,54 € na dobu 
3 rokov.

Hlasovanie: za – 6; 
zdržali sa – 2; neprítomný – 1

OcZ schvaľuje Všeobecne zá
väzné nariadenie Obce Láb č. 
1/2013 o  prenájme pozemkov, 
nebytových priestorov a ostatné
ho majetku vo vlastníctve Obce 
Láb s účinnosťou od 1. 3. 2013.

Hlasovanie: za – 8; 
neprítomný – 1

OcZ schvaľuje plán preven
tívnych protipožiarnych kontrol 
obce Láb na rok 2013 takto:

Kontrolná jednotka: 
Výbor DHZ
Kontrolovaný subjekt:
RD č. 450–501, Podnikateľské 

subjekty v obci, SHR.
Hlasovanie: za – 8; 

neprítomný – 1

Daň z nehnuteľnosti
Novelou Zákona NR SR č. 

582/2004 Z. z. o  miestnych 
da niach a  miestnom poplatku 
v zne ní neskorších predpisov sa 
ruší oznamovacia povinnosť pri 
vzniku a zániku daňovej povin
nosti. Nahrádza ju povinnosť 
po dania priznania do  30 dní 
od vzniku zmeny. Priznanie má 
daňovník povinnosť podať aj pri 
zániku dane z nehnuteľnosti, t.j. 
pri predaji, darovaní, výmene ne
hnuteľností a  pod. Úľavy a  sa
dzby dane zostávajú nezmene né.

Daň za psa
Novelou sa ruší splatnosť 

úhra dy dane za psa (31. 1.). Daň 
za  psa občania uhradia po  do
ručení rozhodnutia správcom 
dane, ktoré sa bude posielať spo
lu s  rozhodnutím na daň z ne
hnuteľnosti a  poplatok za  ko
munálny odpad. Daň za  psa sa  
v  roku 2013 vyrubuje vo výške 

3 €. Od  roku 2013 majú obča
nia povinnosť podať priznanie za  
daň na psa, najneskôr do 30 dní 
od  vzniku daňovej povinnosti. 
Daňové priznanie treba podať 
aj pri zániku daňovej povinnos
ti (uhynutie, strata, darovanie 
psa...). Tlačivá si možete vytlačiť 
zo stránky obce www.obeclab.sk.

Poplatok za komunálny 
odpad a drobný stavebný 
odpad
Poplatok sa v  roku 2013 ne

zvyšuje. Novelou zákona NR SR 
č. 582/2004 Z. z. bola zrušená 
úľava z poplatku. Úhrada poplat
ku sa vykoná na základe doruče
ného rozhodnutia.

Dôrazne žiadame občanov 
o dodržiavanie splatnosti platieb 
daní a poplatkov, aby ste predišli 
zbytočnému plateniu úroku 
z omeškania a  sankcií za nedo
držanie zákona. 

Správca dane 

Miestne dane v roku 2013

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
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V prípade odpredaja obecného 
majetku sa obec riadi zákonom 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí, zákonom o obecnom zriade
ní SNR č. 369/1990 Zb. zásadami 
hospodárenia a nakladania s ma
jetkom obce. Každý zámer preda
ja pre rokujeme na zasadnutí OcZ 
a ďalej zverejníme na in ternetovej 
stránke obce aj na úradnej tabu
li obce. O odpre daji nerozhodu
je starosta, ale po slanci OcZ. Ich 
rozhodnutie/uzne senie – starosta 
buď podpíše, alebo vetuje (nepod-
píše a vráti na opätovné prerokova-
nie). V druhom prípade mu sí byť 
zákonný dôvod na  odmietnutie 
uznesenia OcZ. Obecné zastupi
teľstvo schvaľuje:
a)  spôsob prevodu vlastníctva,
b)  podmienky verejnej obchodnej 

súťaže, ak sa realizuje na zákla
de verejnej obchodnej súťaže,

c)  prevody vlastníctva nehnuteľ
ného majetku, ak sa realizuje 
priamym predajom.
Na každý odpredaj sa musí vy

pracovať všeobecná hodnota ma
jetku – znalecký posudok odbor
ne spôsobilou osobou, ktorá určí 
minimálnu cenu majetku.

Obecné zastupiteľstvo

O predaji 
majetku obce 
nerozhoduje 
starosta

Kto predal 
Lábske 
jazero? 
Nikto.

Nedá mi odstupom času nere
agovať na  nepravdivú informá
ciu o  predaji Lábskeho jazera. 
Tí, ktorí prišli 30. januára 2013 
na  zasadnutie Obecného zastu
piteľstva v Lábe a pozorne počú
vali, zistili, že Lábske jazero nikto 
nepredával. Pravdou je, že prišla 
žiadosť o  odpredaj, ktorá sa 23. 
januára prerokovala v komisiách 
so záverom – Lábske jazero ne
predávame a žiadosť sa zamieta.

Napriek tomu, niektorí jed
notlivci rozbehli akciu na  „Zá
chranu Lábskeho jazera”. Mrzí 
ma, že nikto neprišiel na obecný 
úrad a nežiadal vysvetlenie, či je 
to pravda. Veľmi pozitívne hod
notím záujem vás občanov, ktorí 
ste prišli na zasadnutie a svojím 
postojom ste ukázali, že vám nie 
je ľahostajná obec, zaujímate sa 
o dianie v nej, ba vyjadrili ste aj 
svoj názor. Pevne verím, že v ta
kom veľkom počte sa budeme 
stretávať aj na ďalších zasadnu
tiach či na iných verejných podu
jatiach organizovaných obcou 
alebo organizáciami, ktoré pôso
bia na území obce. Ešte raz vám 
ďakujem za podporu a váš názor.

Starostka obce

Obec Láb v  tomto roku vý
raz ne obmedzí roz vojové pro

gra my. Jedinou investičnou ak
ciou obce z  vlastných zdrojov 

bude dofinan covanie výstavby 
nájomných by tov pre mladé ro
diny, ktoré majúbyť skolaudova
né do konca roku 2013. Finanč
né prostriedky budú po užité 
z hospodárskeho vý sled ku LÁ
BINVEST, s. r. o., v predpokla
danej výške 50 000 €.

Vzhľadom na  to, že príjmy 
z podielových daní každým ro
kom kle sajú, hlavným zdrojom 
financií pri rie šení havarijných 
stavov na  majetku obce je na
ďalej spoločnosť LÁBINVEST,  
s. r. o. Naša obchodná spoločnosť 
pr výkrát v  tomto roku preroz
deľovala financie hospodárskeho 
výsledku spoločnosti. Do obec
nej pokladne sa tým dostalo 
59.400 €. Tieto peniaze budú 
po užité výlučne na základné po
treby ob ce.

Recykling
na novej 
adrese!
Firma Recykling oznamuje 
svo jim zá kazníkom, že predaj
ňa je presťahovaná do nových 
priestorov: Láb č. 365, časť ob
ce LábGrínava.
Otváracie hodiny:
Zimný čas (1. 10.–31. 3.)
Pondelok–piatok
8.00–12.00 14.00–17.00
Sobota 8.00–12.00
Letný čas (1. 4.–30. 9.)
Pondelok–piatok
8.00–12.00 14.00–18.00
Sobota 8.00–12.00

Obec obmedzila 
investície na minimum

NA PRAVÚ MIERU

Situačný plán cintorína 
Obec sa zapojila do projektu, ktorý prináša našim občanom a náv

števníkom obce lepšiu orientáciu v miestnom cintoríne. Už čoskoro 
bude v areáli cintorína umiestnený situačný plán cintorína, ku kto
rému bude spracovaná informačná tabuľa hrobových miest. Z nej 
sa občania dozvedia o jednotlivých hrobových miestach, vyznačené 
budú voľné hrobové miesta, spôsob rozloženia miest a zoznam mien 
a dátumov zosnulých a pochovaných občanov na cintoríne.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
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Krásne a radostné dni 
cez veľkonočné sviatky a veľa 
životnej pohody v ďalších dňoch 
 Vám prajú deti 
a zamestnanci MŠ Láb.

Zápis detí do 1. triedy 
v šk. roku 2013/2014

Haló, pánko Karneval, predsa 
si k nám zavítal! Všetko máme 
na mieru z krepového papieru.
Princezné tu cupitajú, motýle 
sa naháňajú...

Aj v tomto roku naša materská 
škola pripravila karneval pre naše 
detičky. opäť nás prichýlila pani 
Anežka Šťastná, za  čo jej veľmi 

pekne ďakujeme. okrem krás
nych masiek detičiek a  rodičov 
nás prišla potešiť aj Mia so svo
jou Diskoškou.

ĎAKUJEME
pánovi Pavlovi Bartalskému 

za  finančný dar vo výške 150 €. 
Vďaka nemu sme mohli finanč ne 
zabezpečiť túto krásnu tradičnú 
akciu. 

naša materská škola bola po
stavená v roku 1976 ako účelová 
budova pre dve triedy. V  tomto 
ro ku to bude teda 37 rokov od za
čiatku prevádzky. kapacita na za
čiatku existencie škôlky bola cca  
60 detí. Teraz je situácia omnoho 
komplikovanejšia. nová legislatí
va – najmä školský zákon ako aj 
vyhlášky (MŠ SR, MZ SR) urče
né pre predprimárne vzdelávanie  
– počty v triedach znižujú.

Vzhľadom na nárast obyvate
ľov obce a tiež ďalší predpoklada
ný nárast v budúcnosti, materská 
škola nie je schopná uspokojiť zá
ujem všetkých žiadateľov. 

Pri prijímaní detí do  mater
skej školy riaditeľka školy postu
puje v  zmysle školského zákona 

a  v  súlade so školským poriad
kom ako aj VZn obce láb č. 
6/2011, ktorým sa stanovuje spô
sob prijímania detí do Materskej 
školy láb. 

Je nám nesmierne ľúto, že ani 
v tomto roku nebudú všetky žia
dosti o  prijatie na  predprimár
ne vzdelávanie vybavené kladne. 
neostáva nám nič iné len dúfať, 
že v blízkom období sa nám po
darí v  spolupráci so zriaďovate
ľom – obcou láb – vyriešiť túto 
neľahkú situáciu a kapacitu ma
terskej školy upraviť pre potrebu 
rozrastajúcej sa obce.

Riaditeľstvo školy

Bližšie informácie o  MŠ ško le Láb 
získate na www.mslab.edupage.org.

Materská škola, 
ako ďalej?

Pre predškolákov bol 25. ja
nuár 2013 veľmi významný deň. 
V našej škole sa konal slávnostný 
zápis do prvej triedy. Postupne sa 
prišlo zapísať 18 detí, z toho 10 
dievčat a  8 chlapcov. Zatiaľ, čo 
rodičia vypĺňali dotazníky, deti 

svoju šikovnosť dokazovali kres
lením, spievaním a  recitovaním. 
Presvedčili pani učiteľky aj prí
sediacu pani psychologičku, že 
sú pripravení v septembri zasad
núť do školských lavíc. Tešíme sa 
na vás, budúci prváci!

V tomto roku je možné poskytnúť 2 % z daní 
fyzických a právnických osôb za kalendárny rok 2012.
Veríme, milí rodičia, spoluobčania a priatelia, že viete, ako veľmi ma
terská škola tieto prostriedky potrebuje a pomôžete nám. Vopred vám 
všetkým ďakujeme. Bližšie informácie a  tlačivá vám poskytneme 
v MŠ, stiahnuť si ich môžete aj z webu MŠ Láb a FC MŠ Láb.
Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno alebo názov:  Rodičovské združenie pri MŠ Láb
Sídlo: láb č. 223
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa: IČO: 17319617  sID: 228

Karneval v materskej 
škole

lEToM ŠkolskÝM sVEToM
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V  tomto školskom 
ro ku sme sa zapo-
jili do  certifikačno-
vzdeláva cieho programu 
Zele ná škola, ktorý je sú-
časťou celosvetovej sie- 
 te Eco-Schools. Pro-
gram pomáha našej ško-
le realizovať environ-
mentálnu výchovu – jeho 
hlavným cieľom je znížiť 
celkový negatívny vplyv 
školy na životné prostre-
die. V škole podľa Envi-
ronmentálneho akč ného 
plánu pracuje pracovný 
tím, Kolégium, ktoré má 
6 dospelých a 8 detských 
členov.

Žiaci Kolégia pomáhajú pri 
re alizácii plánovaných aktivít, 
do ktorých sa zapájajú aj ostatní 
žia ci školy so svojimi pani uči-
teľkami. Naša škola si v  rámci 
programu Zelená škola vybrala 

tému ODPAD, ktorej sa pred-
nostne venujeme od  októbra 
2012 a budeme v nej pokračovať 
aj budúci školský rok. Ak úspešne 
zrealizujeme sedem praktických 
krokov programu vo zvolenej ob-

lasti, získame na konci 2-ročného 
certifikačného obdobia medziná-
rodné ocenenie – certifikát Zele-
ná škola a vlajku Eco-Schools.

Naším cieľom v  oblasti OD-
PAD je do konca decembra 2013 

znížiť množstvo komunálneho 
odpadu, ktorý sa tvorí v  škole 
o 10 %. Ako to chceme dosiah-
nuť? Predovšetkým triedením 
odpadov, ktoré sa denne tvoria 
v škole, v triedach a následne ich 
recykláciou, čiže vyrábaním zau-
jímavých predmetov a  darčekov 
z  papiera i  plastov. Preto sme 
do tried umiestnili zberné nádo-
by na papier a nádoby na plasty, 
pokračujeme v už tradičnom vy-
rábaní predmetov z odpadových 
materiálov, urobili sme anketu 
medzi žiakmi o  triedení odpa-
dov u nich doma, vytvorili sme si 
maskota Zelenej školy, začali sme 
pravidelné rozhlasové vysielanie 
o aktivitách Zelenej školy, v mar-
ci začíname rovesnícke vzdeláva-
nie, kedy budú starší žiaci vhod-
nými aktivitami oboznamovať 
mladších žiakov s triedením a re-
cykláciou odpadov. A, samozrej-
me, pokračujeme aj v zbere plas-
tov, starého papiera, tetrapakov, 
batérií a elektroodpadu.
Mgr. Ľ. Kučerová, koordinátorka envi-

ronmentálnej výchovy

Utorok 5. februára sme otvorili 
nielen „bránu” našej školy, ale 
aj dvere od  jednotlivých tried 
a  umožnili sme všetkým, kto-
rí mali záujem, prísť sa pozrieť 
na vyučovanie. Každý rok majú 
možnosť či už rodičia alebo 
starí rodičia prísť a  prežiť do-
poludňajšie vyučovanie spolu 
so svojimi deťmi, ako aj skúsiť 
obed v školskej  jedálni. 

Azda najväčšie prekvapenie 
nastalo počas prestávky, kedy deti 
ožívajú a  nespoznávajú ich ani 
ich najbližší.

Poobede sa školská telocvičňa 
ozývala smiechom a  hýrila pes-
trými kostýmami – z obyčajných 
žiakov stali piráti, kvetinové prin-
cezné či lienky. Šikovné mamičky 
a  oteckovia, ktorí pomáhali de-
ťom s prípravou masiek, sa prišli 

so svojimi deťmi aj zabaviť. Kar-
neval bol však výnimočný tým, že 
bola vyhlásená súťaž o Ekomas-
ku, masku vyrobenú z odpadu – 
z plastov, papiera, škatúľ alebo zo 
starých látok. Najviac však priťa-
hovala tombola s hlavnou cenou 
– dvoma sladučkými tortami. 
Za maškrtili si na  nich druháci 
a siedmaci. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám 
prispeli do tomboly, veď bolo 160 
cien a neodchádzal nikto, kto by 
nevyhral aspoň jednu. Veselé zá-
bavné hry, súťaže a celý karneval 
pripravili žiaci 8. ročníka pod ve-
dením pani učiteľky Kučerovej.

„Zelená škola” aj v Lábe

Deň otvorených dverí a karneval v škole
LETOM ŠKOLSKÝM SVETOM
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Dobrovoľný hasičský zbor v lábe ďakuje pani Illíkovej za spon
zorský dar, ktorý bol použitý na zabezpečovacie zariadenie budovy 
DHZ.

• • •
V mene všetkých občanov ďakujeme pánom Františkovi Pírovi 

a Karolovi Rechtorovičovi, ktorí nám opravili sochu „Božia muka” 
pri zohorskej ceste, čím prispeli k obnove ďalšej pamiatky. 

Poďakovanie patrí aj dôstojnému pánovi farárovi Jurajovi Au
gustínovi za finančný príspevok ako aj ďalším sponzorom a dob
rým ľuďom. 

• • •
Ďakujeme všetkým zamestnancom základnej školy, ktorí nám 

pripravili neopakovateľnú atmosféru počas dňa otvorených dverí 
v základnej škole a upiekli chutné koláče.

• • •
V mene rodičov a detí materskej školy ďakujeme zamestnan

com škôlky za nezabudnuteľný zážitok počas karnevalu 8. 2. 2013. 
Za krásne ceny v tombole, ktoré rozžiarili detské očká, patrí vďaka 
všetkým sponzorom.

POĎAKOVANIA

 Požiarne riziká jarného 
upratovania v záhradách

Hasičský zbor apeluje na vás, vážení občania, a žiada, aby ste vo 
voľnej prírode nezakladali otvorený oheň a živelne nevypaľovali sta
ré trávnaté porasty. Upozorňujeme aj fajčiarov, aby pamätali, že ne
uhasené ohorky cigariet alebo odhodená zápalka, môžu byť príčinou 
veľkého požiaru. Venujme aj pozornosť našim deťom, pretože hra so 
zápalkami sa môže skončiť tragicky. Dobrovoľný hasičský zbor verí, 
že budete konať tak, aby ste svojou prípadnou nedbalosťou a neopa
trnosťou nespôsobili požiar.

Veliteľ DHZ

opäť tu máme jar s  krásnym 
a  teplejším počasím, kvitnúcimi 
kvetmi, zelenou trávičkou. Také
to počasie nás a hlavne naše deti, 
ťahá von na prechádzku, alebo sa 
pohrať na detské ihrisko s ostat
nými rovesníkmi.

keďže niet nad bezpečnosť 
a  uprave nosť ihriska – veď sa 
tam budú hrať naše deti –, radi 

by sme vás, milí rodičia, v spolu
práci s MC slniečko a obecným 
úradom v lábe srdečne pozvali 
na spoločnú jarnú brigádu (čiste
nie a úpravu) detského ihriska pri 
bývalej starej škole 6. 4. 2013 (so
bota) so začiatkom o 14. hodi ne. 
náradie si je potrebné priniesť so 
sebou. Tešíme sa na vás!

Mgr. Mária Trenčanská

 Poupratujme si ihrisko

Spamätajte sa! Aj vy ste boli deti... Toto je miesto pre bezpečnú hru našich detí. 
Prečo ustavične niekto ničí verejné priestranstvá – aj to málo, čo tu máme...?

Ďakujeme pani Anežke Ščasnej  
za  bezplatné zapožičanie sály 
U  Tomáša počas fašiangovej zá
bavy a  vytvorenie príjemného 
pro stredia. Náš strýc Jožka Benko
vič dôstojne pochoval našu ba su, 
ba dokonca našej „vdove” Vierke 
miestami vyhŕkli aj slzy (nevieme, 
či od šťastia, či smút ku).

Zároveň touto cestou ďakujeme 
sponzorom, ktorí svojimi cenami 
prispeli do  tomboly: Čerpacia sta
nica LÚČ – Ľuboš Čermák, Potra
viny ZUZKA – Zuzka Vicenová, 
Vinotéka – Zitka Michalčíková, 
Kvetinárstvo – Janka Fumačo

vá, rod. Dušana Vavrinca, Láb, 
V.R.P. Zdravie – Lekáreň Láb, 
MUDr. Lešková Plavecký Štvrtok, 
Štefan a Vierka Osuskí, Láb, PO
ZAGAS, a. s., Malacky, Minister
stvo dopravy SR, ZVARKON, s. r. o., 
Láb, Slovenská sporiteľňa, Všeobec
ná úverová banka, Drogéria Ni
kola Michalčíková, Láb, Pizze
riaReštaurácia Denný bar Mar
git, Zohor, Obecný úrad Láb. 

Poďako va nie patrí aj pani ku
chárkam zo Školskej jedálne pri ZŠ 
Láb, ktoré vy pražili chutné fašian
gové šišky a  zamestnancom MŠ 
Láb za výzdobu tanečnej sály.

Fašiangová zábava

Lábska zabíjačka 
v hostinci U Marty bola vďaka našej Martuške Kafkovej gur mánskym 

zážitkom. Opäť smeochutnávali zabíjačkové špecia lity. Našim obyvate
ľom sme tak to pripravili pekný sobotňajší deň.
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1. 3. 2013 sa dožila krásneho ži-
votného jubilea 80. narodenín naša 
spoluobčianka a  spolupracovníčka 
pani Mária Kainová, r. Žalúdná.

Pani Kainová, ako ju všetci vo-
láme, sa nám dostáva do povedomia 
svojou pracovitosťou, trpezlivosťou 
a láskou k ľudovému folklóru a kro-
jom. Je dlhé roky aktívnou občian-
kou, ktorá sa podieľa na zachovaní 
kultúrneho dedičstva, kedy pod jej 
taktovkou v  minulosti vznikali 
rôzne kultúrne podujatia. 

Pani Mária Kainová roky praco-
vala v Slovenskom zväze žien pod 
vedením pani Evy Bence a neskôr 
pod vedením pani Dariny Petríko-
vej. Jej láska k lábskemu kroju je do-
teraz obdivuhodná. Začala ho pre - 
zentovať spolu s  členmi lábskeho  
folklóru na  všetkých podujatiach  
a  folklórnych slávnostiach, ktoré sa  
poriadali v  obci. Prvé folklórne  
slávnosti v  Lábe boli 21. a  22. 6. 
1973, kde bola ukážka starodáv-
nej svadby pod názvom – Lábska 
svadba. Slávnosti boli spojené s vý-
stavou „Krása života”. V  apríli 
1976 folklórna skupina na cvičila 
pásmo „Rok na  dedine”,v  tom is-
tom roku sa zúčastnili na Myjave, 
v Strážnici, vo Východnej a na mie-
rových slávnostiach na Kamennom 
mlyne. Nedá sa nespo menúť účasť 
v  Krakovanoch, Pieš ťanoch, Mar-
tine, na  Detve aj na  Záhoráckych 
slávnostiach v  Malackách. V  roku 
1998 bolo nacvičené pásmo – Do-
žinky v Lábe a Lábska svadba. Jej 
pracovité ruky dokázali ušiť nespo-
četné množstvo krojov. Veľa hodín 
strávila nad opravami starých častí 
krojov, ktoré boli povyťahované zo 
skríň a  truhlíc. Dodnes tieto kroje 
opatruje vo svojich skriniach a vyťa-
huje pred rôznymi podujatiami, ako 
slávnosti Božieho Tela, kedy s  ra - 
dosťou oblieka mladú generáciu  
dievčat, ktorým vštepuje lásku a úc-

tu k  nášmu kroju. Pani Kainová 
okrem slávnostných lábskych krojov 
pošila i pracovne kroje – červenice,  
do ktorých sa mládež obliekala naj-
mä pri dožinkách a dnes ich využí-
vajú žiaci základnej školy pri obec-
ných vystúpeniach. Poďakovanie 
pa ni Kainovej patrí i za oblečenie 
a zhotovenie bábiky v lábskom kro-
ji. Naša bábika vzbudila veľký ob-
div a patrila medzi najkrajšie. Re-
prezentovala Láb na svetovej uni-
verziáde v Poprade, Trenčíne, Pra-
he a Bratislave. Veľký obdiv získala 
v Montreali, Budapešti a Paríži. 

Po  desiatich rokoch odmlčania 
v roku 1999 vznikol Klub lábskych 
žien, ktorý svojou prácou obohaco-
val všetky kultúrno-spoločenské ak-
tivity, pri ktorých pani Kainová ne-
mohla chýbať. Členky klubu využí-
vali práve talent pani Kainovej 
a jej zručnosť krajčírky na zhotove-
nie masiek pre fašiangový sprievod, 
oblečenie pre Jožka Benkoviča. To sa  
dodnes využíva pri pochovávaní 
basy. Fašiangový sprievod by sme si  
nevedeli predstaviť bez taktovky 
pa ni Kainovej, ktorá bola ťahúňom 
fa šiangového sprievodu a povestnej 
palice, ktorou búchala na brány do-
mov. Mala toľko energie, že doká-
zala predtým ešte vypražiť stovku 
šišiek, ktoré sa ponúkali na  fašian-
govej zábave. Od roku 2000 sa za-
čal pripravovať príchod Mikuláša, 
kde bolo opäť treba šikovné ruky pa-
ni Kainovej, pri šití kostýmov Mi-
kuláša a jeho sprievodu. Pošila pre-
krásne kostýmy pre postavy živého 
Betlehéma. Všetky tieto rekvizity sú 
uložené v obecnom úrade pre ďalšie 
generácie. 15. 6. 2005 bola v Zr kad-
lovej sieni Primaciálneho pa láca 
v Bra tislave slávnostne ocenená.

Pri príležitosti krásneho život-
ného jubilea našej pani Kaino vej, 
členky KLŽ v  spolupráci s  Obcou 
Láb a najbližšími spolupracovník-
mi pripravili spoločenské po sedenie, 

na ktorom sme vyjadrili našu nes-
miernu vďaku, obdiv, a reš pekt, kto-
rý v nás pani Kainová vzbudzuje. 

Na  tomto stretnutí bola znova 
vidieť jednota a súdrž nosť lábskych 
žien, ktoré kedysi zodvihli kultúrnu 
latku našej obce veľmi vysoko. 

Pani Kainová, 
odviedli ste obrovský kus práce 

pre našu obec, začo si Vás nesmier-
ne vážime a ceníme. Prajeme Vám 
veľa zdravia, šťastia a síl do ďalšie-
ho života v kruhu Vašej rodiny.

MDŽ
Ako je u nás dobrým zvykom, ko-

nalo sa aj tento rok pri príležitosti 
MDŽ 11. 3. v zasadačke požiarnej 
zbrojnice malé posede nie našich 
čle niek. Uvítal ich veliteľ hasičské-
ho zboru a poprial im všetko len to 
najlepšie. O zába vu sa postarla jed-
na z našich členiek – pani Emília 
Štefeková čítaním úryvkov z kníh 
písaných v  záhoráčtine. Na  záver 
dostala každá člen ka od  chla pov-
hasičov kvet úcty.      Lábski hasiči

Deň učiteľov
„Slúžiť a pomáhať sú vlastnosti 
vznešených ľudí.” J. A. Komenský

Pri príležitosti Dňa učiteľov 
vám, vážení pedagogickí pracovní-
ci, chcem vyjadriť vďaku za  vašu 
prá cu pri výchove mladej generácie 
a zaželať vám vo vašom úsilí veľa 
zdravia, pedagogického optimizmu, 
pracov ných úspechov a  osobného 
šťas tia. 

Monika Valúchová, starostka

LÁBSKA MATRiKA OD
28. 11. 2012 DO 13. 3. 2013
Narodení:
Míznerová Nikol 
Sarah 28. 11. 2012
Ort Michal 9. 12. 2012
Vícena Dominik  30. 12. 2012
Buday Peter 1. 2. 2013
Kečkéšová Elissa 23. 2. 2013

Opustili nás:
Siváková Terézia 14. 2. 2013
Dufek František 1. 3. 2013
Mízner Marián 2. 3. 2013

Zosobášení:
Toma Henrich a Soňa Pobeho
vá 8. 2. 2013

JUBiLANTi
od 1. 3. do 31. 5. 2013
60-roční
Anna Mračková, Veronika Mif 
 kovičová, Vladimír Merka, Te
rézia Švehlová, Jozef Šimek, 
Jo zef Ďurďovič
70-roční
Štefánia Benkovičová, Franti
šek Pír, Mária Zálesňáková, 
Ma tilda Bel ková
80-roční
Mária Kainová, Jozefína Kere
pecká, Nikodém Kimlička, Má
ria Havlíková, Damian Chme
la
Jubilantom srdečne bla hože láme 
a želáme ešte veľa pek ných a  po-
kojných dní  plných zdravia.

Milá pani Kainová!

VýVoj počtu obyVateľoV 
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1990 23 30 19 29 11 1463
1991 17 37 22 11 11 1441
1992 24 50 18 20 11 1417
1993 19 24 23 14 13 1417
1994 17 22 13 18 11 1370
1995 11 21 23 12 5 1353
1996 22 18 26 11 5 1354
1997 21 24 13 13 5 1365
1998 15 9 12 11 6 1373
1999 16 12 12 11 8 1382
2000 16 20 14 11 4 1383
2001 20 23 29 14 3 1369
2002 28 17 16 9 4 1375
2003 30 30 21 9 5 1365
2004 29 20 18 20 3 1376
2005 31 19 18 13 4 1380
2006 25 15 10 11 5 1391
2007 28 21 17 12 17 1393
2008 25 15 12 12 5 1403
2009 26 14 9 9 16 1414
2010 29 12 18 18 16 1431
2011 51 24 15 17 20 1461
2012 62 18 19 21 8 1508

OBECNÁ KRONIKA
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Šachový klub hrá ligové sú-
ťaže už 13. sezónu. V  sezóne 
2012/2013 má tri družstvá – 
Láb „A” vo 4. lige Bratislavské-
ho kraja, Láb „B” a CVČ Ma-
lacky – Láb „C” v 5. lige. 

Domáce zápasy sa hrajú 
v Klube dôchodcov v Lábe, CVČ 
Malacky – Láb „C” hrá v CVČ 
v Malackách. V  tomto družstve 
sú deti z CVČ v Malackách, kto-
ré sú súčasne aj členmi nášho 
klu bu. 

Súťaže začali v októbri, končia 
v  apríli. V 4. lige hrá v  jednom 
zápase osem hráčov, v 5. lige päť 
hráčov. Za  výhru v  zápase má 
družstvo 3 body, za remízu 1 bod.

Klub usporiadal 30. decem-
bra 2012 Otvorený turnaj v  ra-
pid šachu. Tento turnaj sa koná 
každý rok a ide už o jeho 9. roč-
ník. Hralo sa v hostinci U Tomá-
ša, švajčiarskym systémom na 9 
kôl, s časovým limitom 15 minút 
na partiu a hráča. Zúčastnilo sa 
ho 31 hráčov. Víťazom sa stal 
František Vrána z TJ Slovan Ra-
jecké Teplice, druhý bol Martin 
Bezúch z  ŠK Dunajská Streda, 
tretí Milan Kolesár bez klubovej 
príslušnosti z Bratislavy. V rám-
ci turnaja sa uskutočnili aj Maj-
strovstvá okresu Malacky. Víťa-
zom sa stal Patrik Jurica.

Eduard Šimkovič

4. liga - Bratislavský kraj
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1. Apollo 9 0 2 56.5 27
2. Slovan E 8 2 1 58.0 26
3. Tatran 7 1 3 51.5 22
4. Doprastav F 6 3 2 53.0 21
5. Strelec D 6 0 5 48.0 18
6. Doprastav I 5 3 3 45.5 18
7. Lokomotíva B 4 3 4 42.0 15
8. Láb 4 2 5 41.0 14
9. Doprastav H 3 4 4 41.5 13

10. Pezinok C 3 2 6 38.5 11
11. UKSUP 3 2 6 38.0 11
12. Svätý Jur 3 2 6 36.0 11
13. Doprastav G 2 1 8 36.5 7
14. Tatran B 1 1 9 29.0 4

5. liga - Bratislavský kraj
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1. Senec C 7 0 1 29.0 21
2. Ivanka pri Dunaji 6 0 2 27.5 18
3. Pezinok D 6 0 2 27.5 18
4. Láb B 6 0 2 26.5 18
5. Senec D 3 1 4 19.5 10
6. Tureň 3 1 4 19.0 10
7. Pezinok E 3 0 5 15.0 9
8. Tomášov 1 3 4 15.5 6
9. Modra D 2 0 6 15.0 6

10. CVČ Malacky-Láb C 0 1 7 5.5 1

 Šachový klub v Lábe napreduje
Chcete aktívne využiť voľný 
čas? V  priestoroch starej školy 
sú tieto voľnočasové aktivity: 

Joga s Elenou
Pondelok, streda 18.30–19.30 h  
Utorok, piatok 8.30–9.30 h

Materské centrum 
Slniečko

Pondelok a streda 10.00–15.00 h
Utorok a štvrtok 10.00–14.30 h
  priama činnosť: 14.30–17.30 h 
Piatok 10.00–18.00 h

V priestoroch starej školy 
sa ďalej prevádzkuje 

posilňovňa a miestna 
ľudová knižnica

Zachráňme 
ŠK Láb

Hľadáme aktivistov, dobrovoľ-
níkov, športových priaznivcov, 
ktorí by pomohli vedeniu Špor-
tového klubu Láb opätovne ob-
noviť futbal seniorov. Prihlásiť 
sa môžete priamo u  prezidenta 
klubu Rudolfa Ledníka ml. alebo 
v obecnom úrade. Privítame par-
tie futbalových nadšencov, hrá-
čov – každého, kto pomôže s na-
predovaním lábskeho futbalu.

Vopred
ďakujeme!

ČO S VOĽNÝM
ČASOM?

ŠPORT

mailto:prokop.daniel1@gmail.com
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Aj po  zavedení systému IDS 
BK môžu ľudia cestovať so sta
rými lístkami. Istý čas bude platiť 
duálny systém. V 1. eta pe systé
mu integ ro vanej dopravy možno 
cestovať zapojenými prepravca
mi len na  jednotný predplatný 
cestov ný lístok. Po stupne by sa 
do systému malo zapojiť celé úze
mie Bratislavského kraja.

Zjednotenie cestovného sa za
tiaľ nedot kne ťažko zdravotne 
postihnutých ľudí ani ich sprie
vodcov cestujúcich v bratislavskej 
MHD. Do konca jú na t. r. môžu 
aj naďalej cestovať v bratislavskej 
MHD za darmo. Ako informoval 
hovorca primátora Ľ. Andrassy, 
do  konca júna by sa ma lo roz
hodnúť, či si 100 %nú zľa vu pre 
držiteľov preukazu ŤZP osvoja aj 
ostatní prepravcovia, teda želez
nice a regionálna autobusová do
prava alebo budú platiť iné pra
vidlá pre zdravotne postihnutých 
v  mestskej hromadnej doprave 
a iné u ďalších prepravcov.

Nárok na zľavu v IDS BK majú:
•  deti od 6 do 15 rokov,
•  žiaci ZŠ a SŠ,
•  študenti VŠ a  fakúlt v  dennej 

forme štúdia do získania vyso
koškolského vzdelania druhého 
stupňa, najneskôr však do  do
vŕšenia 26. roku života, 

•  držitelia preukazov ŤZP vráta

ne invalidného vozíka a ŤZPS 
vrátane sprievodcu,

•  občania od  dovŕšenia 60. roku 
života, ktorí sú poberatelia sta
robného, invalidného alebo vý
sluhového dôchodku, 

•  držitelia preukazu ŤZP vrátane  
invalidného vozíka a  držitelia  
preukazu ŤZPS vrátane sprie
vod cu, v  zónach 100+101 vo 
vo zidlách DPB platí do  30. 6. 
2013 bezplatná preprava.

Čo potrebujeme
1. etapa IDS BK je určená pra

videlným cestujúcim. Tí môžu vy 
 užívať PCL. Pred ich kúpou si tre
ba vybrať zóny, cez ktoré budete  
chcieť cestovať. Na  schéme náj
dete bratislavské zóny 100 a 101, 
rozičnými šedými od tieňmi sú 
vy značené re gióny. Pod ľa počtu 
a druhu zvolených zón si cestu
júci vypočíta cestovné. Do výpoč
tu ceny sa počíta každá zóna, cez 
ktorú budete cestovať – aj ta ká, 
kto rou spoj len prechádza a ne
zastavuje tam. Každá zóna sa po
číta len raz, takže cez jednu zónu 
môžete pri vašej ces te prechádzať 
viackrát. Každá zóna má číselné  
označenie, ktoré by ste ma li ve
dieť určiť pri kúpe lístka. Zóny 
100 a 101 sa predávajú spoločne. 
PCL majú elektro nickú podo
bu a zapisujú sa do pamäte bez
kontaktnej čipovej kar ty (BČK). 

Na  kú pu PCL môžete využiť 
ktorúkoľvek BČK vydanú do
pravcom podieľajúcim sa na IDS 
BK, tiež študentské BČK a Bra
tislavskú mestskú kartu.

Ako cestovať
S PCL môžete v  rám ci jednej  

územnej a  časovej platnosti ces
tovať neobmedzene. V Bratislave 
v  MHD nastú pite a  veziete sa. 
Revízorovi sa preukážete svojou 
BČK s platným lístkom. Vo vla
koch sa preuka zuje te sprievod co vi. 
V prímestských autobusoch, kde 
sa nastupuje prednými dvermi,  
oznámite svoj cieľ vodičovi a pri
ložíte svoju BČK k červenej alebo 
šedej čítač ke. Ak cestujete v prí
mestskom autobuse do/cez inú 
zónu, ako platí váš PCL a  na 
BČK má te nahratý finančný kre

dit, čítačka vám z ne ho 
automaticky odpočíta 
cenu len za  úsek, pre 
ktorý vám PCL ne
platí. Ak kredit nahra
tý nemáte, zaplatíte 
cestovné v hotovosti.

Súčasťou projektu je aj zmena 
číslovania spojov. Okrem spojov  
MHD dostanú svoje čís la aj prí
mestské autobusové linky a  dva 
vlaky jazdiace týmto smerom. 
No vé číslo bude zverejnené aj 
s  doterajším označením koneč
nej zastávky s  trasou, ktoré sa 
po užíva dnes. Cestujúci si tak na  
novinku budú môcť zvykať po
stupne. „Číselným značením prí
mestských liniek chceme zlepšiť 
informovanosť a  orientáciu ces
tujúcich. Na  Záhorie budú pre
mávať linky v  číselnej rade 200, 
v okrese Pe zinok 500, Senec 600, 
v smere od Bratislavy 700. Podľa  
župy by si cestujúci nové linky  
nemali mýliť s MHD, keďže naj  

vyššie číslo trolejbusu je 212 
a prí mestské spoje budú od čísla 
215. Vlakové linky budú označe
né písmenom S  a  číslom, ktoré 
opäť označuje smerova nie vlaku 
(na Malacky S20).

Zdroj: www.BID.sk, SITA, MH

Platnosť 30-dňový PCL 90-dňový PCL 365-dňový PCL
štandard zľavnený štandard zľavnený štandard zľavnený

zóny 100+101 26,00 € 13,00 € 68,60 € 34,30 € 260,00 € 130,00 €
zóny 100+101+1 zóna 41,90 € 20,90 € 111,90 € 55,90 € 411,90 € 205,90 €
zóny 100+101+2 zóny 51,90 € 25,90 € 139,90 € 69,90 € 517,90 € 258,90 €
zóny 100+101+3 zóny 58,90 € 29,40 € 156,90 € 78,40 € 580,90 € 290,40 €
zóny 100+101+4 zóny 68,90 € 34,40 € 185,90 € 92,90 € 686,90 € 343,40 €
zóny 100+101+5 zón 76,90 € 38,40 € 206,90 € 103,40 € 765,90 € 382,90 €
zóny 100+101+6 zón 84,90 € 42,40 € 228,90 € 114,40 € 844,90 € 422,40 €
zóny 100+101+7 zón 93,90 € 46,90 € 253,90 € 126,90 € 937,90 € 468,90 €
zóny 100+101+8 zón 104,90 € 52,40 € 281,90 € 140,90 € 1042,90 € 521,40 €
1 regionálna zóna 14,90 € 7,40 € 39,90 € 19,90 € 147,90 € 73,90 €
2 regionálne zóny 25,90 € 12,90 € 68,90 € 34,40 € 253,90 € 126,90 €
3 regionálne zóny 31,90 € 15,90 € 85,90 € 42,90 € 316,90 € 158,40 €
4 regionálne zóny 42,90 € 21,40 € 114,90 € 57,40 € 422,90 € 211,40 €
5 regionálnych zón 52,90 € 26,40 € 142,90 € 71,40 € 527,90 € 263,90 €
6 regionálnych zón 63,90 € 31,90 € 171,90 € 85,90 € 633,90 € 316,90 €
7 regionálnych zón 73,90 € 36,90 € 199,90 € 99,90 € 739,90 € 369,90 €
8 regionálnych zón  84,90 € 42,40 € 228,90 € 114,40 € 844,90 € 422,40 €
9 regionálnych zón 95,90 € 47,90 € 256,90 € 128,40 € 950,90 € 475,40 €
10 regionálnych zón 105,90 € 52,90 € 285,90 € 142,90 € 1055,90 € 527,90 €
sieťový 114,90 € 57,40 € 310,90 € 155,40 € 1148,90 € 574,40 €

 Cestovanie onedlho jednoduchšie a lacnejšie
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Cestujúcim zo Zá horia bude onedlho stačiť na cestu do Bratisla
vy a späť jeden predplatný cestovný lís tok – tzv. električen ka alebo 
PCL. Ten budú môcť cestujúci využívať v  prímestských autobu
soch doprav cu Slovak Lines, vo vlakoch Že lez ničnej spoločnosti 
Sloven sko i v bratislavskej MHD. Jed notný PCL zatiaľ nebude pla
tiť vo vla koch spoločnosti Regio Jet, kto rá sa do systému Bratislav
skej integrovanej dopravy (BID) zatiaľ nezapojí.

INFOSERVIS
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Trvalý pobyt je pobyt občana 
spravidla v  mieste jeho stáleho 
bydliska na  území Slovenskej 
republiky. Za členov rodiny, prí-
padne za iných občanov žijúcich 
v  spoločnej domácnosti, môže 
hlásiť trvalý pobyt jeden z členov 
tejto rodiny alebo osoba žijúca 
s  nimi v  spoločnej domácnosti, 
pritom je však povinný za týchto 
občanov predložiť požadované 
doklady. 

Za občana mladšieho ako 15 
rokov a  za  občana zbaveného 
spôsobilosti na  právne úkony 
je povinný hlásiť trvalý pobyt 
ich zákonný zástupca, prípadne 
opatrovník. 

Za  občana, ktorý pre svoj 
zdravotný stav nie je schopný 
hlásiť trvalý pobyt bez mimo-
riadnych ťažkostí, môže túto 
po vinnosť splniť ním písomne 
splnomocnený zástupca. K trva-
lému pobytu sa občan prihlasuje 
v Obecnom úrade v Lábe, Evi-
dencia obyvateľov. 

Potrebujete:
• platný občiansky preukaz 

(v prípade, že sa občan prihlasuje 
z iného mesta je potrebné pred-
ložiť aj ďalšie doklady na  ove-
renie údajov, ktoré sa v občian-

skom preukaze nenachádzajú, 
t.j. rodný list, sobášny list, rodné 
listy detí, právoplatný rozsudok 
o  rozvode, rozhodnutie súdu 
o zverení do výchovy, pri prihla-
sovaní zo zahraničia osvedčenie 
o štátnom občianstve Slovenskej 
republiky)

• doklad o  oprávnení užívať 
byt alebo inú obytnú miestnosť:

• originál listu vlastníctva – 
v prípade, že ide o vlastníka ro-
dinného domu alebo bytu odkú-
peného do osobného vlastníctva

• súhlas s prihlásením občana 
na pobyt alebo nájomnú zmluvu 
na dobu neurčitú uzavretú medzi 
vlastníkom a  nájomcom, v  prí-
pade že sa prihlasuje k trvalému 
pobytu iná osoba ako vlastník, 
pričom vlastníci predložia plat-
né občianske preukazy (v prípa-
de neprítomnosti vlastníkov, ich 
osvedčené podpisy na  súhlase) 
a originál listu vlastníctva

Lehota na  vybavenie je 
na počkanie a  celý úkon je bez 
poplatku.

Kontakt: 
Obecný úrad Láb, 900 67 Láb, 
Evidencia obyvateľov, 
Mária Lisá, tel. 034/779 03 33, 
e-mail: maria.lisa@obeclab.sk 

Upozornenie:
Po  prihlásení sa k  trvalému 

pobytu v obecnom úrade, je ob-
čan povinný vybaviť si nový ob-
čiansky preukaz v  Okresnom 
oddelení PZ, oddelenie dokla-
dov v Malackách. 

Ďalej je občan povinný nahlá-
siť zmenu pobytu aj iným úra-
dom, príp. aj  vymeniť doklady, 
ako:

•  zdravotná poisťovňa (kartič-
ka poistenca), 

•  zamestnávateľ/škola, 
•  dopravný inšpektorát (osved-

čenie o evidencii), 
•  živnostenský úrad, prípadne 

obchodný register (podnika-
teľ), 

•  daňový úrad (podnikateľ), 
•  poisťovne (životné poistky, 

II. a III. pilier dôchodkového 
poistenia a iné zmluvy),

•  vodičský preukaz (pri prisťa-
hovaní sa z  iného mesta, ak 
sa nejedná o no vý formát vo-
dičského preukazu a pod.), 

•  zbrojný preukaz, 
•  pošta, 
•  banka a pod. 
Občan sa z  predchádzajúce-

ho trvalého pobytu neodhlasuje, 
túto skutočnosť nahlási mest-
skému/obecnému úradu v mies-
te predchádzajúceho pobytu 
Obecný úrad v Lábe.

Legislatíva: 
Zákon NR SR č. 253/1998 

Z. z. o hlásení pobytu občanov 
SR a registri obyvateľov v znení 
neskorších predpisov Zákon NR 
SR č. 224/2006 Z. z. o občian-
skych preukazoch v  znení ne-
skorších predpisov.

Budú bytovky na Stránkach? 
Kto ich stavia a koľ ko ?

Výstavba na „Stránkach” je súk
romná investícia asi 25 majiteľov 
13 pozemkov a spol. Galmistav, s. 
r. o. Na zasadnutí obecného zastu
piteľstva 30. 1. 2013 bola preroko
vaná žiadosť spoločnosti o  „Zme
nu funkčného využitia lokality 
IBV Stránky II. etapa”. Investor 
predložil návrh okrem výstavby 
rodinných domov i  výstavbu by
tových domov s maximálnym poč
tom 4 nadzemných podlaží a plus 
obytného podkrovia. Poslanci OcZ 
na zasadnutí schválili tento zámer 
– možnosť výstavby s  tým, že in
vestor zabezpečí zmenu územné
ho plánu v zmysle zákona. Presný 
počet bytových domov toho času nie 
je možné povedať, nakoľko nebola 
predložená štúdia na  schválenie, 
ani nie je podaná žiadosť o staveb
né povolenie.

Sú obecné nájomné byty už 
pridelené občanom?

Nájomné byty ešte nie sú pride
lené nikomu. Toho času evidujeme 
18 žiadostí. Záujemcovia musia 
spĺňať kritéria Štátneho fondu bý
vania a VZN obce Láb č. 1/2012, 
upravujúce spôsob prenájmu obec
ných nájomných bytov. Keďže ide 
o  byty pre mladé rodiny, jednou 
z  podmienok pre žiadateľa je vek 
do 35 rokov.

Čo všetko sa predalo z obec
ného majetku v  tomto voleb
nom období?

V  roku 2011 sa predávali po
zemky – časti verejného prie stran
stva p.  č. 671/1, o ktoré požiadali 
majitelia priľahlých budov, resp. 
záhrad, predzáhradiek či dvorov 
nasledovne:

10/2011 Ing.  Marián Bo
žík a manž. – 63 m2 pod domom 
a  časť predzáhradky; 10/2011 D. 
Vadovič a manž. – 42 m2 časť zá
hrady medzi rodinnými domami; 
11/2011 M. Lukáček a manž. – 29 
m2 pod stavbami a časť dvora.

Rodinný dom za  požiarnou 
zbrojnicou sa predal z dôvodu ne
vyhovujúceho stavu a  nedostatku 
f inančných prostriedkov na  jeho 
opravu. Cena 60.000 € sa použije 
na výstavbu nájomných bytov, čím 
sme vlastne ponúkli možnosť býva
nia nie jednej rodine, ale ôsmym. 
A hlavne – hodnota majetku sa na
výšila zo 60.000 € na 430.000 €!

V roku 2012 to boli:
I. Šimek  13 m2 predzáhradka; 

M. Žaludný – 102 m2 pod rod. do
mom; M. Gerthoferová, I. Gertho
fer – 91 m2 predzáhradka, pod
bránie; R. Kain a manž. – 21 m2 
podbránie a predzáhradka.

Čo bude s potravinami v de
dine? Budú sa vôbec otvárať 
a kto? 

Podľa dostupných informácií 
vieme, že potraviny bude otvárať 
nová sieť obchodov a predpoklada
ný termín je II.Q/2013. Momen
tálne sa pracuje na úprave priesto
rov. Žiadne bližšie informácie 
na obecný úrad neboli predložené.

OBČANIA SA PÝTAJÚ, STAROSTKA ODPOVEDÁ

 Prihlásenie k trvalému pobytu

Oznamujeme občanom, že 
6. apríla od 8.30 h bude veteri-
nár MVDr.  Struhár pred obec-
ným úradom vykonávať povinnú 
vakcináciu psov proti besnote  
(poplatok 6 €) a  taktiež povin-

né čipovanie psov (poplatok 
24,60 €). Majitelia psov si môžu 
v  Obecnom úrade v  Lábe vy-
zdvihnúť tlačivá ohľadom čipo-
vania psov. 

MVDr. Struhár, tel. 0905 25 11 95

Očkovanie psov 
a povinné čipovanie

Zberňa 
chemického 
čistenia
šatstva, malých kobercov, kožu
šín, kožených výrobkov, pra
cov ných odevov tak dámskych, 
pán skych ako i detských fun gu je 
v Lábe v spoločenskom zariade ní 
U Tomáša v Lábe v čase otvára-
cích hodín. Informácie poskyt ne-
me aj na tel. čísle 034 779 04 36  
alebo mobil 0908 78 17 21 u pa-
ni Anežky Ščasnej.

Pečenie 
do mácich 
zákuskov 
a koláčov
podľa výberu a dohody

Zákusky si možno objed-
nať v  spoločenskom zariadení 
U  Tomáša v  Lábe v  čase otvá-
racích hodín alebo na  tel. čís-
le 034  779  04  36 alebo mobil 
0908  78  17  21 u  pa ni  Anežky 
Ščasnej.

NEPREHLIADNITE!

INFOSERVIS
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