
 

 

 

 
 

Starosta obce Láb 

 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

v zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov zvolávam 

4. zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2020, 

ktoré sa uskutoční v budove obecného úradu 

(v časti bývalého zdravotného strediska) 

 

dňa 14.12.2020 (pondelok) o 17:00 hod. 

 
 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií. 

2. Schválenie programu 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2020. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. 3. zmena rozpočtu obce na rok 2020. 

5. Návrh VZN č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení na území obce Láb.    

6. Návrh VZN xx/2020 o dani z nehnuteľností a dani za psa. 

7. Návrh VZN č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení na území obce Láb.    

8. Návrh Programového rozpočtu obce Láb pre roky 2021 – 2023. 

9. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – predĺženie nájmu: p. Mačovská. 

10. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – predĺženie nájmu: p. Olah. 

11. Majetkové veci: 

11.1 Vyhodnotenie ponuky na priamy predaj – p. Široký 

11.2 Návrh podmienok na OVS – budova pohostinstva 

11.3 Žiadosť o zriadenie vecného bremena – uloženie kanalizácie; žiadosť o napojenie sa na 

kanalizáciu v rámci projektu Kanalizácia IBV Konopisko 

11.4 Urbanistická štúdia Viladomy  
12. Rôzne  

13. Záver 

 

 

 

Marián Moravčík, starosta obce 

 

 
V prípade, že sa nezúčastníte zasadnutia, oznámte to, prosím, zástupcovi starostu na t. č. 

0905/358 626 alebo starosta@obeclab.sk alebo ekonom@obeclab.sk . 
 

 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie aj v našej obci a vzhľadom na zákaz 

zhromažďovania, neodporúčame tentokrát, hlavne starším občanom, zúčastniť 

sa zasadnutia obecného zastupiteľstva.   
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