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1.

STRATÉGIA ROZVOJA OBCE

1.1.

RÁMCOVÉ VÝCHODISKÁ A PRINCÍPY

Stratégia rozvoja obce Láb vychádza z analýzy potenciálu obce a regiónu, z vyhodnotenia silných a slabých stránok,
z posúdenia príležitostí a rizík možného budúceho vývoja, ako aj zo zohľadnenia všeobecne platných princípov usporiadania
spoločnosti a zo skúseností vyspelých demokratických krajín s trhovou ekonomikou a efektívnou verejnou správou.
Spoločným cieľom stratégie je:

ZVYŠOVANIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE A KVALITY ŽIVOTA OBYVATEĽOV OBCE
A ZLEPŠOVANIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V OBCI

Cestou k napĺňaniu základného cieľa je v jednotlivých oblastiach čo najdôslednejšie uplatňovať nasledovné princípy:
1.
OSOBNÁ SLOBODA A OSOBNÁ ZODPOVEDNOSŤ
Pôsobenie samosprávy obce smeruje k napĺňaniu potrieb a záujmov obyvateľov obce. Úlohou verejnej správy však nie je
nahrádzať osobnú zodpovednosť jednotlivcov, ale vytvárať čo najlepšie prostredie pre uplatnenie slobodných aktivít
a iniciatív jednotlivých ľudí a podnikateľských subjektov.
2.
SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO
Rešpektovanie a ochrana súkromného vlastníctva sú nielen vecou uplatňovania vlastníckeho práva ako jedného zo
základných ľudských práv, ale aj spôsobom ako dosiahnuť, aby sa individuálne úsilia realizovali čo najúčinnejšie a prinášali
čo najväčší prospech čo najväčšiemu počtu ľudí. Vychádzajúc z poznania o prednosti a vyššej efektivite súkromného
vlastníctva v porovnaní s verejným vlastníctvom by obec mala redukovať svoj majetok na minimálnu mieru, ktorá je
potrebná pre napĺňanie jeho základných funkcií. Zároveň by mala obec vytvárať priestor pre zabezpečovanie potrieb občanov
službami súkromných poskytovateľov.
3.
NEOBMEDZOVANÁ KONKURENCIA
Konkurencia je hnacou silou vývoja a zlepšovania života ľudí. Obec by prostredníctvom svojej samosprávy mala rešpektovať
túto skúsenosť vyspelých krajín a snažiť sa minimalizovať všetky regulačné zásahy do podnikania, ktoré obmedzujú
individuálnu iniciatívu a konkurenčné pôsobenie podnikateľských subjektov v trhovom hospodárstve.
4.
DOBROVOĽNÁ SOLIDARITA
Prirodzenou formou zabezpečovania potrieb tých ľudí, ktorí sa nedokážu o seba postarať sami, je uplatňovanie dobrovoľných
foriem solidarity, súkromných iniciatív a aktivít „zdola“, najmä pôsobenia mimovládnych, charitatívnych a cirkevných
organizácií. Obec by mala mať záujem vytvárať čo najlepšie podmienky pre ich činnosť, podporovať ich a dopĺňať ich
v oblastiach, v ktorých dobrovoľné formy solidarity nedokážu ľuďom v núdzi zabezpečiť základné životné potreby.
5.
SUBSIDIARITA
Problémy sa majú riešiť tam, kde existujú, teda čo najbližšie k ľuďom. Verejná správa má mať zodpovednosť za riešenie iba
tých problémov, ktoré nemôžu riešiť jednotlivci prostredníctvom svojich aktivít na trhu, či v občianskej spoločnosti. V rámci
verejnej správy majú byť na vyššiu úroveň prenášané iba tie kompetencie, ktoré nie je možné efektívne uplatňovať na nižšej
úrovni. Obec by mala preto podporovať ďalšiu decentralizáciu rozhodovania v rámci verejnej správy (vrátane decentralizácie
príslušných zdrojov v rámci fiškálnej decentralizácie).
6.
EFEKTÍVNOSŤ A KVALITA
Verejná správa je financovaná z prostriedkov, ktoré sú prostredníctvom daní (či už podielovej alebo miestnych) odobraté
občanom. Jej pôsobenie musí byť preto čo najefektívnejšie a zároveň čo najkvalitnejšie. Obec by mala realizovať kroky,
ktoré povedú k zvyšovaniu hospodárnosti ňou vynakladaných prostriedkov a kvality realizovaných činností v záujme
spokojnosti obyvateľov obce.
7.
TRANSPARENTNOSŤ ROZHODOVANIA
Transparentnosť a verejná kontrola sú neodmysliteľnou súčasťou modernej verejnej správy. Obec by sa mala usilovať o
otvorenú samosprávu, v ktorej sa všetky dôležité rozhodnutia uskutočňujú na základe vopred stanovených a verejne známych
pravidiel a ktorej činnosť je prehľadná a podlieha reálnej občianskej kontrole.
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1.2.

STRATEGICKÉ ZÁMERY

Stratégia rozvoja obce sa bude odvíjať od nasledovných zámerov:
SZ 1

PRIAZNIVEJŠIE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE MOTIVUJÚCE K ZAMESTNÁVANIU (SA)
Zámerom je vytvoriť podmienky pre motivačné a konkurenciu nedeformujúce prostredie pre podnikanie, osobitne
malé a stredné, so zameraním na tvorbu nových produktívnych pracovných miest v súkromnej sfére, najmä
prostredníctvom znižovania neefektívnych výdavkov a zmenou príjmovej (daňovej a poplatkovej) politiky obce.
Práca je pre ľudí nielen zdrojom príjmov, ale aj ich vlastnej dôstojnosti. Obec má záujem podporovať udržiavanie
zamestnanosti svojich obyvateľov prostredníctvom trhovo konformných postupov. Takými sú opatrenia smerujúce
k aktivizácii nezamestnaných k zmysluplnej činnosti a k zvyšovaniu ich motivácie zamestnať sa alebo začať
podnikať. V záujme dosiahnutia tohto zámeru bude obec spolupracovať nielen so štátnou správou pôsobiacou na
úseku práce a sociálnych vecí, ale aj s inými miestnymi samosprávami a súkromnými subjektmi (ziskovými i
neziskovými) pôsobiacimi v regióne.

SZ 2

HOSPODÁRNA SAMOSPRÁVA OBCE
Jedným z ukazovateľov kvality ekonomického prostredia, ale i kvality poskytovaných služieb je efektívnosť
vynakladaných prostriedkov a účelnosť ich použitia. Zámerom je dosiahnuť dlhodobú a stabilnú vyrovnanosť
rozpočtu obce.

SZ 3

KVALITNÉ SOCIÁLNE A VZDELÁVACIE SLUŽBY
Poskytovanie kvalitných sociálnych a zdravotných služieb je predpokladom spokojnosti občanov, ktorí tieto služby
z objektívnych dôvodov potrebujú. Obec bude v rámci svojich možností vytvárať podmienky pre čo najkvalitnejšie
poskytovanie sociálnych a zdravotníckych služieb súkromnými poskytovateľmi, rešpektujúc pritom princípy
efektivity a hospodárnosti.
Obec by mala prejavovať záujem o zvyšovanie kvalifikácie svojich obyvateľov vo vzťahu k budúcemu
zamestnaniu, zároveň však musí vnímať potrebu zvyšovať úroveň celkového vzdelania a formovania detí
a mládeže posilňovaním osvedčených i alternatívnych spôsobov výučby, so zámerom podpory ich individuálnych
zručností a schopností. Dôležitou súčasťou úsilia o stabilizáciu a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v obci musí
byť informačná modernizácia, podpora výučby cudzích jazykov a princípov otvorenej školy. Súčasťou kvalitného
vzdelávania je i kvalitné vybavenie infraštruktúrou v oblasti školstva.

SZ 4

SKVALITNENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Obec zabezpečí v rámci svojich kompetencií územný rozvoj obce, najmä však s dôrazom na rozvoj dopravy a
dopravnej infraštruktúry. Strategický zámer bude napĺňaný najmä na základe obstarania územnoplánovacích
dokumentácií pre jednotlivé opatrenia, ale i podporou v rámci aktivít územného rozvoja viažucich sa k
rekonštrukciám, resp. budovaniu nových zariadení. Obec sa bude usilovať o vytvorenie vhodného prostredia pre
život, ktoré uspokojí potreby obyvateľov obce, podnikateľov a návštevníkov. Účinný spôsob, ako to dosiahnuť, je
vybudovať dobrú dostupnosť obce a dobudovať infraštruktúru na jeho území. Naplnenie tohto zámeru má priamy
pozitívny dosah i na zvyšovanie ekonomického potenciálu obce, rozvoja cestovného ruchu, ako i na kvalitu
životného prostredia.

SZ 5

SKVALITNENIE TECHNICKEJ A ENVIRONMENTÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Cieľom strategického zámeru je dosiahnuť skvalitnenie technickej a environmentálnej infraštruktúry v obci.
Strategický zámer sa týka najmä tých oblastí, ktoré patria do úplnej, alebo aspoň čiastočnej kompetencie
samosprávy, resp. oblastí, v ktorých môže samospráva ovplyvňovať zabezpečovanie kvality infraštruktúry.

SZ 6

ROZVOJ CEZHRANIČNEJ, MEDZIREGIONÁLNEJ A MEDZIOBECNEJ SPOLUPRÁCE
Cieľom zámeru je zefektívniť formy spolupráce medzi obcou a jej partnermi v zahraničí, medzi obcou a okolitými
obcami, ako i posilnením postavenia mikroregiónu Borina, do ktorého obec patrí. Spolupráca s ďalšími obcami,
ako i zapájanie sa do nových iniciatív a partnerstiev smeruje k podpore výmeny informácií a skúseností s riešením
problémov vznikajúcich na území vidieka. Intenzívne zapájanie sa obce do spolupráce v rámci združení miest
a obcí regiónu Záhoria.

SZ 7

OTVORENIE SAMOSPRÁVY OBCE JEJ OBYVATEĽOM
Len samospráva otvorená ľuďom, z vôle ktorých vykonáva moc, môže skutočne realizovať správu vecí verejných.
Ľudia sa voľbou svojich zástupcov nevzdávajú práva byť plnohodnotne informovaní o všetkých obecných
záležitostiach. Každý obyvateľ obce sa môže zúčastňovať na samospráve obce. Má právo zúčastňovať sa na
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verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor, zúčastňovať sa na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva, obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce atď. Aby tieto práva mohol
uplatniť, musí mať dobrý prístup k informáciám. Transparentné rozhodovanie je okrem toho nevyhnutnou
podmienkou na efektívne vynakladanie verejných finančných prostriedkov.

1.3.

CIELE A NÁSTROJE

Realizácia strategických zámerov obce sa bude opierať o nasledovné ciele a nástroje:
SZ 1

PRIAZNIVEJŠIE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE MOTIVUJÚCE K ZAMESTNÁVANIU (SA)

Cieľ
1.1.

1.2.

SZ 2

Nástroj
Zníženie finančného a
administratívneho zaťaženia
subjektov a zlepšenie
konkurenčných podmienok
pre podnikanie,
obchodovanie a
poskytovanie služieb v obci
Zlepšenie podmienok pre
tvorbu nových pracovných
miest

2.2.

SZ 3

3.2.

SZ 4

Zníženie výdavkov obecnej
samosprávy

Stratégia manažovania
majetku a dlhu obce

4.2.

Prehodnotenie vyrubovania dane za psa a dane za užívanie verejného
priestranstva

1.1.3.

Zrušenie obmedzení času prevádzky v obchode a službách a možností
udeľovania výnimiek na prevádzkový čas starostom na základe
„miestneho verejného záujmu“ (úpravou VZN č. 2/2004)

1.2.1.

Systematické informovanie o pracovných príležitostiach na
regionálnom trhu práce, vrátane tých súvisiacich s priemyselným a
technologickým parkom Eurovalley

1.2.2.

Informovanie nezamestnaných o možnostiach získania podpory a
dočasnej pomoci pri rozbiehaní samostatnej zárobkovej činnosti

2.1.1.

Prehodnotenie výdavkov samosprávy v prepojení na plnenie jej
základných funkcií a na zníženie daňového zaťaženia subjektov
miestnymi daňami

2.1.2.

Efektívne verejné obstarávanie tovarov a služieb

2.2.1.

Manažovanie majetku obce, so zameraním na predaj tých súčastí, ktoré
nesúvisia priamo s plnením funkcií obce

2.2.2.

Manažovanie prijatých a plánovaných úverov v prepojení na
výdavkovú politiku a manažovanie majetku obce

KVALITNÉ SOCIÁLNE A VZDELÁVACIE SLUŽBY
Nástroj
Kvalitné a dostupné sociálne
služby pre občanov obce,
najmä tých starších

3.1.1.

Vytvorenie podmienok pre rozvoj opatrovateľskej služby pre starších,
(i prostredníctvom úpravy VZN č. 1/2005)

3.1.2.

Zabezpečenie informovanosti obyvateľov Lábu o sociálnych službách v
regióne

Udržateľnosť školstva v obci

3.2.1.

Udržateľnosť materskej školy v obci

3.2.2.

Udržateľnosť základnej školy v obci

SKVALITNENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Cieľ
4.1.

1.1.2.

Nástroj

Cieľ
3.1.

Zjednodušenie a sprehľadnenie výberu a zníženie sadzieb dane z
nehnuteľností

HOSPODÁRNA SAMOSPRÁVA OBCE

Cieľ
2.1.

1.1.1.

Nástroj
Skvalitnenie miestnej cestnej
infraštruktúry v intraviláne
obce
Rozvoj cyklistickej a pešej
dopravy v obci

4.1.1.

Rekonštrukcia a údržba súčasných miestnych cestných komunikácií

4.1.2.

Riešenie statickej dopravy v obci

4.2.1.

Vytvorenie podmienok pre posilnenie cyklistickej dopravy na území
obce (cyklotrasy)

4.2.2.

Koncepčné riešenie pešej dopravy
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SZ 5

SKVALITNENIE TECHNICKEJ A ENVIRONMENTÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Cieľ

Nástroj

5.1.

Riešenie kanalizácie
a čistenia odpadových vôd v
obci

5.1.1.

Dobudovanie splaškovej kanalizácie

5.2.

Skvalitnenie infraštruktúry
odpadového hospodárstva

5.2.1.

Rekultivácia a regenerácia nelegálnych („čiernych“) skládok odpadu

5.2.2.

Realizácia kompostárne bioodpadu

SZ 6

ROZVOJ CEZHRANIČNEJ, MEDZIREGIONÁLNEJ A MEDZIOBECNEJ SPOLUPRÁCE

Cieľ
6.1.

6.2.

Nástroj
Rozvoj cezhraničnej a
medziregionálnej spolupráce

Rozvoj medziobecnej
spolupráce

SZ 7

6.1.1.

Spolupráca s partnerskými obcami v zahraničí s cieľom výmeny
informácií

6.1.2.

Zapájanie sa obce do cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce v
rámci Euroregiónu Pomoravie a Mikroregiónu Borina

6.2.1.

Medziobecná spolupráca obce s ďalšími obcami v rámci mikroregiónu
Borina a ďalších regionálnych združení pôsobiacich na území Záhoria

6.2.2.

Možnosti efektívnej správy vecí verejných a spolupráce samospráv pri
plnení prenesených a originálnych kompetencií v rámci spoločných
obecných úradov

6.2.3.

Užšia spolupráca a presadzovanie spoločných záujmov miest a obcí
okresov regiónu Záhoria v rámci Bratislavského samosprávneho kraja

6.2.4.

Propagácia obce ako súčasti regiónu Záhorie v rámci spoločnej
propagácie regiónu navonok

OTVORENIE SAMOSPRÁVY OBCE JEJ OBYVATEĽOM

Cieľ

Nástroj

7.1.

Zlepšenie prístupu k
informáciám

7.1.1.

Zverejňovanie informácií na webstránke obce

7.1.2.

Zapájanie verejnosti do rozhodovania samosprávy obce

7.2.

Transparentná samospráva

7.2.1.

Sprístupnenie rozhodovania samosprávy obce verejnosti

1.4.

OPATRENIA

Realizácia nástrojov definovaných v rámci jednotlivých cieľov v strategickej časti sa bude uskutočňovať na základe
nasledovného súboru opatrení:
SZ 1

PRIAZNIVEJŠIE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE MOTIVUJÚCE K ZAMESTNÁVANIU (SA)

Cieľ 1.1. Zníženie finančného a administratívneho zaťaženia subjektov a zlepšenie konkurenčných podmienok
podnikanie, obchodovanie a poskytovanie služieb v obci
Nástroj
1.1.1.

pre

Opatrenie
Zjednodušenie a
sprehľadnenie výberu
a zníženie sadzieb daní
z nehnuteľností

1.1.1.1.

Vypracovať stručnú analýzu vyhodnocujúcu mieru
komplikovanosti a administratívneho zaťaženia správy dane
z nehnuteľností s návrhmi na zjednodušenie jej správy a prípadné
zníženie sadzieb oproti súčasnosti
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

jún – október 2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje
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1.1.1.2.

Nástroj
1.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

november 2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenia
Prehodnotenie
vyrubovania dane za psa
a dane za užívanie
verejného priestranstva

Nástroj
1.1.3.

V nadväznosti na analýzu vyplývajúcu z opatrenia 1.1.1.1.
upraviť VZN č. 2/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, so zameraním na
zjednodušenie správy dane z nehnuteľností

1.1.2.1.

Vypracovať analýzu porovnávajúcu možnosti a prehodnotenie
vyrubovania dane za psa a dane za užívanie verejného
priestranstva a v prípade zváženia aj v nadväznosti na jej výsledky
upraviť VZN č. 2/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
splnenia
realizácie:

jún – november 2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Zrušenie obmedzení času
prevádzky v obchode a
v službách a možností
udeľovania výnimky na
prevádzkový čas

1.1.3.1.

Upraviť VZN obce Láb č. 2/2004 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb a usmerňovaní obchodnej a
podnikateľskej činnosti na území obce Láb tak, že prevádzkový
čas v obchode a službách nebude regulovaný (resp. pristupovať
k regulácii ex post v prípadoch konkrétnych subjektov, ktoré by
svojou činnosťou narúšali nočný pokoj či spokojné nažívanie
v obci)
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

október 2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

C i e ľ 1 . 2 . Zl e p š e n i e p o d m i e n o k n a t r h u p r á c e p r e o b č a n o v L á b u
Nástroj
1.2.1.

Opatrenie
Systematickejšie
informovanie
o pracovných
príležitostiach na
regionálnom trhu práce,
vrátane súvisiacich
s priemyselným
a technologickým parkom
Eurovalley

1.2.1.1.

Sprístupnenie nezamestnaným a iným občanom elektronicky
spracovávaných informácií o voľných pracovných miestach
v regióne na jednom kontaktnom mieste s počítačom na OcÚ,
najmä v súčinnosti a po dohode s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny v Malackách a priemyselným a technologickým parkom
Eurovalley
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Malackách
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Nástroj
1.2.2.

SZ 2

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

štátny rozpočet, vlastné zdroje

Opatrenie
Individuálny prístup
k nezamestnaným a
informovanie ich
o možnostiach na trhu
práce, resp. o možnostiach
začatí podnikať

1.2.2.1.

Poskytovanie individuálneho poradenstva uchádzačom
o zamestnanie a konkrétneho postupu krokov, ako sa dostať
k dlhodobo udržateľnému zamestnaniu alebo podnikaniu, tým aj
k sebestačnosti
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Malackách

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

štátny rozpočet, vlastné zdroje

HOSPODÁRNA SAMOSPRÁVA OBCE

Cieľ 2.1. Zefektívnenie výdavkov mestskej samosprávy
Nástroj
2.1.1.

Opatrenie
Zlepšiť informovanosť
občanov o výdavkoch
obecnej samosprávy

Nástroj
2.1.2.

Raz štvrťročne prezentovať realizáciu najvýznamnejších položiek
výdavkoch obecnej samosprávy v Lábe na verejne dostupnom
mieste (vývesná tabuľa pred obecným úradom, webstránka obce,
verejné zhromaždenia)
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Zefektívniť a spružniť
verejné obstarávania
tovarov a služieb v obci

Nástroj
2.1.3.

2.1.1.1.

2.1.2.1.

Upraviť Vnútornú smernicu o verejnom obstarávaní pre
zamestnancov Obecného úradu Láb, ZŠ a MŠ v Lábe tak, aby
podľa ustanovení, ktoré umožňuje Zákon č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní, spružnila a zjednodušila verejné
obstarávania tovarov a služieb
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

október 2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Prehodnotenie niektorých
výdavkov obecnej
samosprávy

2.1.3.1.

Vypracovať analýzu vyhodnocujúcu opodstatnenosť a účinnosť
výdavkov obecnej samosprávy a možností zníženia alebo zrušenia
niektorých z nich vo väzbe na plnenie základných funkcií
samosprávy a na prípadné zníženie daňového zaťaženia
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ obce Láb
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Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

október 2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Cieľ 2.2. Koncepčnejšie manažovanie majetku a dlhu obce
Nástroj
2.2.1.

Opatrenie
Manažovanie majetku
obce so zameraním na
predaj tých jeho súčastí
majetku, ktoré priamo
nesúvisia s plnením
funkcií obce

2.2.1.1.

2.2.1.2

Nástroj
2.2.2.

Vypracovať postupnosť krokov predaja častí obecného majetku,
ktoré nesúvisia s funkciami obce (napr. hostinec, štadión
a predajňa potravín)
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

jún – december 2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

V nadväznosti na vypracovaný strategický postup, vyplývajúci
z opatrenia 2.2.1.1., realizovať predaj príslušného obecného
majetku
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

od januára 2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Manažovanie úverov obce
a kapitálových výdavkov
obce

2.2.2.1.

2.2.2.2.

Vypracovať plán krokov financovania úverov a kapitálových
výdavkov (napr. na dokončenie kanalizácie) do roku 2013
z viacerých zdrojov, vrátane z výnosov z predaja obecného
majetku, z externých neúverových zdrojov a z úspor v rozpočte
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

jún – december 2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

V nadväznosti na vypracovaný plán dlhodobého financovania
úverov a investičných projektov, vyplývajúceho z opatrenia
2.2.2.1., realizovať konkrétne kroky
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

od januára 2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje
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SZ 3

KVALITNÉ SOCIÁLNE A VZDELÁVACIE SLUŹBY

Cieľ 3.1. Kvalitné a dostupné sociálne služby pre občanov obce, najmä pre starších
Nástroj
3.1.1.

Opatrenie
Zlepšenie podmienok pre
rozvoj opatrovateľskej
služby pre občanov obce

Nástroj
3.1.2

3.1.1.1.

Upraviť a doplniť ustanovenia VZN č. 1/2005 o spôsobe určenia,
výške a platenia úhrady za opatrovateľskú službu tak, aby
podmienky na opatrovateľskú službu boli (aj do budúcnosti) čo
najviac motivujúce, pružné a jednoznačne stanovené
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

október 2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Zabezpečenie
informovanosti
obyvateľov Lábu
o sociálnych službách
v regióne

3.1.2.1.

Systematické monitorovanie záujmu obyvateľov obce Láb
o sociálne služby, osobitne opatrovateľskú službu, a vzájomne
prepojený systém ich informovania o sociálnych službách,
dostupných v regióne
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Cieľ 3.2. Udržateľnosť školstva v obci
Nástroj
3.2.1.

Opatrenie
Udržateľnosť materskej
školy v obci

3.2.1.1.

3.2.1.2.

Informovanie obyvateľov okolitých obcí, v ktorých sa v súčasnosti
neprevádzkujú materské školy, alebo sa očakáva ich zánik, ako
i informovanie rodičov detí v Lábe o možnostiach zapísať
škôlkarov do materskej školy v Lábe
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta, riaditeľ MŠ

Spolupráca na
realizácii:

OcÚ a starostovia okolitých obcí

Termín
realizácie:

od šk. roku 2007/2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje OcÚ a MŠ

Uvažovať o možnosti vyššej spoluúčasti rodičov na financovaní
materskej školy prostredníctvom zvýšenia príspevku na stravu
žiaka materskej školy alebo na jej prevádzku (prípadne oboch
príspevkov)
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta

Spolupráca na
realizácii:

vedenie MŠ

Termín
realizácie:

od šk. roku 2007/2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

súkromné zdroje (rodičia detí)
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Nástroj
3.2.2.

Opatrenie
Udržateľnosť základnej
školy v obci

3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.3.

3.2.2.4.

3.2.2.5.

Informovanie obyvateľov okolitých obcí, v ktorých sa v súčasnosti
neprevádzkujú základné školy, alebo sa očakáva ich zánik, ako
i informovanie rodičov detí v Lábe o možnostiach zapísať
školopovinných žiakov a budúcich prvákov do základnej školy v
Lábe
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb, riaditeľ ZŠ

Spolupráca na
realizácii:

OcÚ a starostovia okolitých obcí

Termín
realizácie:

od šk. roku 2007/2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje OcÚ a ZŠ

Ponuka prenájmu priestorov a zariadení v rámci základnej školy
na opakujúce sa či jednorazové vzdelávacie, kultúrne či športové
akcie rozličným záujemcom za úplatu
Zodpovedný za
realizáciu:

riaditeľ ZŠ

Spolupráca na
realizácii:

OcÚ a starosta obce Láb

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

externé zdroje

Dopĺňanie vybavenia školy učebnými pomôckami
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta, riaditeľ ZŠ

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ, štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Realizácia projektov zameraných na informatizáciu
a internetizáciu základných škôl
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb, riaditeľ ZŠ

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ, štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Sprístupnenie počítačovej učebne v objekte základnej školy
verejnosti častejšie než raz do týždňa
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

riaditeľ ZŠ

Termín
realizácie:

od šk. roku 2007/2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje OcÚ a ZŠ
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3.2.2.6.

Sprístupnenie Školského klubu detí žiakom posledného ročníka
materskej školy
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta

Spolupráca na
realizácii:

riaditeľ ZŠ a riaditeľ MŠ

Termín
realizácie:

od šk. roku 2007/2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje OcÚ a ZŠ

SZ 4 SKVALITNENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Cieľ 4.1. Skvalitnenie miestnej cestnej infraštruktúry v intraviláne obce
Nástroj
4.1.1.

Opatrenie
Rekonštrukcia a výstavba
miestnych cestných
komunikácií

4.1.1.1.

4.1.1.2

Nástroj
4.1.2.

Skvalitnenie technického stavu súčasných miestnych cestných
komunikácií v zastavanom území obce
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

vybraná spoločnosť pôsobiaca v
oblasti dopravných stavieb, opravy a údržby
komunikácií, výstavby nových komunikácií

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, štátny rozpočet, fondy EÚ

Spolupráca obce pri trasovaní a výstavbe nových miestnych
cestných komunikácií v prípade realizácie nových súborov
rodinného bývania v súlade s platným ÚPN obce
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

potenciálny investor stavby

Termín
realizácie:

v nadväznosti na rozhodnutie o realizácii
nových súborov rodinného bývania v obci

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, súkromné zdroje

Opatrenie
Riešenie statickej dopravy
v obci

4.1.2.1.

Vzhľadom na evidovaný stav nevhodného parkovania
kamiónových nákladných vozidiel v rámci uličnej zástavby obce
odporučiť miestnym autodopravcom, aby sa dohodli na realizácii
odstavného parkoviska napr. v rámci hospodárskeho dvora
podniku POSPO, s. r. o. (resp. alternatívne vytipovať iný vhodný
priestor v obci)
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

POSPO, s. r. o., dotknutí miestni
autodopravcovia

Termín
realizácie:

2007-2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

súkromné zdroje
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Cieľ 4.2. Rozvoj cyklistickej a pešej dopravy v obci
Nástroj
4.2.1.

Opatrenie
Vytvorenie podmienok pre
posilnenie cyklistickej
dopravy na území obce
(cyklotrasy)

Nástroj
4.2.2.

4.2.1.1.

Rozšírenie a dobudovanie cykloturistických trás (najmä formou
vodorovného a zvislého značenia) s napojením na existujúce
lokality turizmu a rekreácie v obci a jej širšom okolí a turisticky
atraktívnejšie miesta (Lábske jazero, lokalita „Pri pálenici“, kanál
Malina, Mokrý les, Feld, Pieskovňa, Kamenný mlyn, Jakubovské
rybníky). S cyklistickou dopravou v intraviláne obce uvažovať na
miestnych cestných komunikáciách a tiež kombinovane na
chodníkoch pre peších, v extraviláne po cestách III. triedy resp.
samostatných trasách na poľných a lesných cestách
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

OcÚ okolitých obcí, Mikroregión Borina,
Regionálne združenie Záhorie, Bratislavský
samosprávny kraj, Slovenský cykloklub

Termín
realizácie:

od r. 2007 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje (súkromné
zdroje, štátny rozpočet, fondy EÚ)

Opatrenie
Koncepčné riešenie pešej
dopravy

4.2.2.1.

Po okraji cesty III/002040 zrealizovať v súlade s ÚPN
a v spojitosti s realizáciou opatrenia 4.1.1.1. chodník pre peších
(podľa priestorových a finančných možností s verejným
osvetlením a deliacou zeleňou)
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta Láb

Spolupráca na
realizácii:

vybraná spoločnosť pôsobiaca v
oblasti dopravných stavieb, opravy a údržby
komunikácií, výstavby nových komunikácií

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, štátny rozpočet, fondy EÚ

SZ 5 SKVALITNENIE TECHNICKEJ A ENVIRONMENTÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Cieľ 5.1. Riešenie kanalizácie a čistenia odpadových vôd v obci
Nástroj
5.1.1.

Opatrenie
Dobudovanie splaškovej
kanalizácie

5.1.1.1.

Dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci v ďalších dvoch
etapách (II. a III. etapa), aby sa zabezpečila dôkladná likvidácia
splaškových vôd z domácností a využívalo sa technologické
zariadenie existujúcej ČOV
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta Láb

Spolupráca na
realizácii:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje (zdroje BVS, a.
s., štátny rozpočet, fondy EÚ,
Environmentálny fond)
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Cieľ 5.2. Skvalitnenie infraštruktúry odpadového hospodárstva
Nástroj
5.2.1.

Opatrenie
Rekultivácia a regenerácia
nelegálnych („čiernych“)
skládok odpadu

Nástroj
5.2.2.

SZ 6

5.2.1.1.

Rekultivácia a regenerácia bývalej, v súčasnosti už nelegálnej
(„čiernej“) skládky odpadu v lokalite „Pri pálenici“ a v lokalitách
ostatných menších skládok odpadu vrátane odvozu odpadu na
vybranú riadenú skládku odpadu
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta Láb

Spolupráca na
realizácii:

vybraná spoločnosť pôsobiaca v odpadovom
hospodárstve

Termín
realizácie:

2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje (štátny rozpočet,
fondy EÚ, Environmentálny fond, Recyklačný
fond)

Opatrenie
Realizácia kompostárne
bioodpadu

5.2.2.1.

V spolupráci s ďalšími obcami, ktorú sú členmi „Združenia miest
a obcí pre separovaný zber odpadu – Záhorie“ zrealizovať
spoločnú kompostáreň, ktorej účelom bude spracovanie odpadu
z rastlinnej výroby a činností v záhradách obcí a lesníckej
prevádzky, pričom vyrobené organické hnojivo sa odporúča
následne čiastočne využívať na komerčný odpredaj, čiastočne na
zveľaďovanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy a na
skvalitňovanie verejnej zelene i v rámci obce Láb
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta Láb

Spolupráca na
realizácii:

ďalšie obce, ktoré sú členmi „Združenia miest
a obcí pre separovaný zber odpadu – Záhorie“

Termín
realizácie:

2007-2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje (štátny rozpočet,
fondy EÚ, Environmentálny fond, Recyklačný
fond)

ROZVOJ CEZHRANIČNEJ, MEDZIREGIONÁLNEJ A MEDZIOBECNEJ SPOLUPRÁCE

Cieľ 6.1. Rozvoj cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce
Nástroj
6.1.1.

Opatrenie
Spolupráca s partnerskými
obcami v zahraničí s
cieľom výmeny
informácií

6.1.1.1.

6.1.1.2.

Pripraviť časový a obsahový plán bilaterálnej spolupráce obce Láb
s jeho súčasnými partnerskými obcami na úrovni samospráv na
roky 2007-2010
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

samosprávy partnerských obcí Lábu v
zahraničí (Říčany u Brna, Weikendorf)

Termín
realizácie:

2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Analyzovať možnosti rozvoja bilaterálnych partnerských vzťahov
obce Láb s ďalšími obcami (porovnateľnej veľkosti, významu, či
so skúsenosťami s riešením podobných problémov, s akými sa
stretáva obec Láb) v zahraničí (najmä z krajín EÚ) a následne
pripraviť dohody o spolupráci a partnerstve s vytipovanými
obcami
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb
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Nástroj
6.1.2.

Spolupráca na
realizácii:

samosprávy potenciálnych partnerských miest
v zahraničí, Združenie miest a obcí Slovenska,
Rada európskych obcí a regiónov (Council of
European Municipalities and Regions)

Termín
realizácie:

2007-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Zapájanie sa obce do
cezhraničnej a
medziregionálnej
spolupráce v rámci
Euroregiónu Pomoravie
a Mikroregiónu Borina

6.1.2.1.

6.1.2.2.

6.1.2.3.

Angažovať sa v rámci orgánov Euroregiónu Pomoravie
prostredníctvom Regionálneho združenia Záhorie (RZZ) a
v spolupráci s ďalšími členmi euroregiónu sa zapájať do prípravy
spoločných projektov v rámci euroregiónu
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

Euroregión Pomoravie, Regionálne združenie
Záhorie

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny rozpočet

Angažovať sa v rámci orgánov Mikroregiónu Borina a
v spolupráci s ďalšími členmi mikroregiónu sa zapájať do prípravy
spoločných cezhraničných projektov (najmä na slovenskorakúskej hranici)
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

Mikroregión Borina a jeho členovia

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny rozpočet

Sledovať možnosti zapojenia sa obce Láb do cezhraničných
projektov a následná realizácia projektov v rámci Európskej
územnej spolupráce (bývalá iniciatíva INTERREG) počas obdobia
2007-2013
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny rozpočet

Cieľ 6.2. Rozvoj medziobecnej spolupráce
Nástroj
6.2.1.

Opatrenie
Medziobecná spolupráca
obce s ďalšími obcami
v rámci Mikroregiónu
Borina a ďalších
regionálnych združení
pôsobiacich na území
Záhoria

6.2.1.1.

Iniciovať medzi starostami obcí Mikroregiónu Borina prieskum
s cieľom zistiť, o aké spoločné aktivity je záujem a akú činnosť by
mal mikroregión podľa nich vyvíjať v období 2007-2013
Zodpovedný za
realizáciu:

Starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

starostovia obcí združených v rámci
Mikroregiónu Borina
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6.2.1.2.

Nástroj
6.2.2.

Termín
realizácie:

2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Sledovať priebežne vývoj na úrovni rôznych regionálnych
združení obcí v rámci oblasti Záhoria a zapájať obec do ich aktivít
v prípadoch, kedy je to pre obce výhodné
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

2007-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Možnosti efektívnej
správy vecí verejných a
spolupráce samospráv pri
plnení prenesených a
originálnych kompetencií
v rámci spoločných
obecných úradov

6.2.2.1.

6.2.2.2.

6.2.2.3.

Navrhnúť starostom obcí združených v rámci Mikroregiónu
Borina a Združenia miest a obcí Záhorskej oblasti realizáciu
prieskumu s cieľom zistiť záujem o spoločnú správu vybraných
prenesených a originálnych kompetencií samosprávy v rámci
spoločného obecného úradu (so sídlom stanoveným v nadväznosti
na dohodu obcí)
Zodpovedný za
realizáciu:

starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

starostovia obcí združených v rámci
Mikroregiónu Borina a Združenia miest a obcí
Záhorskej oblasti

Termín
realizácie:

2007

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje Mikroregiónu Borina
či zdroje Združenia miest a obcí Záhorskej
oblasti

Analyzovať dopady (vrátane finančných) na rozpočet obce
súvisiace s potenciálnym presunom kompetencií samosprávy na
spoločný obecný úrad
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje jednotlivých obcí v
zázemí mesta

V prípade záujmu o spoločnú správu vybraných kompetencií zo
strany obcí združených v rámci Mikroregiónu Borina či Združenia
miest a obcí Záhorskej oblasti (na základe výsledkov prieskumu
v rámci opatrenia 6.2.2.1) a za predpokladu pozitívnych dopadov
na rozpočet obce Láb (na základe výsledkov analýzy v rámci
opatrenia 6.2.2.2) zriadiť spoločný obecný úrad (so sídlom
stanoveným v nadväznosti na dohodu obcí) a presunúť naň výkon
vybraných kompetencií z OcÚ Láb
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

vlastné zdroje, zdroje Mikroregiónu Borina
či zdroje Združenia miest a obcí Záhorskej
oblasti

Termín
realizácie:

od roku 2008
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Finančné zdroje
na realizáciu:
Nástroj
6.2.3.

Opatrenie
Užšia spolupráca a
presadzovanie spoločných
záujmov miest a obcí
okresov regiónu Záhoria v
rámci Bratislavského
samosprávneho kraja

Nástroj
6.2.4.

vlastné zdroje, zdroje jednotlivých obcí v
zázemí mesta

6.2.3.1.

Navrhnúť pravidelné stretnutia zástupcov samospráv obcí a miest
Záhoria s poslancami Bratislavského samosprávneho kraja
zvolenými za obvod Malacky do krajského zastupiteľstva
s cieľom presadzovať spoločne záujmy regiónu v rámci kraja
Zodpovedný za
realizáciu:

starosta obce Láb na stretnutí starostov
Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti

Spolupráca na
realizácii:

Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti,
poslanci Bratislavského samosprávneho kraja
zvolení za obvod Malacky

Termín
realizácie:

2007-2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Propagácia obce ako
súčasti regiónu Záhorie v
rámci spoločnej
propagácie regiónu
navonok

6.2.4.1.

6.2.4.2.

Pripraviť obsahový a časový plán propagácie obce Láb na roky
2007-2013
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

Klub lábskych žien a ďalšie občianske
združenia pôsobiace na území obce

Termín
realizácie:

2007-2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externí zdroje (súkromné
zdroje alebo fondy EÚ a štátny rozpočet)

V nadväznosti na realizáciu opatrenia 6.2.4.1. iniciovať prípravu
obsahového a časového plánu propagácie oblasti Záhoria navonok
na roky 2007-2013 (vrátane spoločnej prezentácie regiónu na
podujatiach veľtržného/výstavného typu konaných mimo regiónu
v rámci SR či v zahraničí) a zakomponovať do spoločnej
propagácie i propagáciu obce Láb
Zodpovedný za
realizáciu:

starosta obce Láb na stretnutí starostov
členských obcí Mikroregiónu Borina a
Združenia miest a obcí Záhorskej oblasti

Spolupráca na
realizácii:

Mikroregión Borina, Združenie miest a obcí
Záhorskej oblasti

Termín
realizácie:

2007-2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny rozpočet

SZ 7 OTVORENIE SAMOSPRÁVY OBCE JEJ OBYVATEĽOM
Cieľ 7.1. Zlepšenie prístupu k informáciám
Nástroj
7.1.1.

Opatrenie
Zverejňovanie informácií
na webstránke obce

7.1.1.1.

Prestavba a sprevádzkovanie internetovej stránky obce
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

vybraná firma z oblasti informačných
technológií

Termín
realizácie:

2007
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Finančné zdroje
na realizáciu:
7.1.1.2.

Nástroj
7.1.2.

vlastné zdroje, externé zdroje (súkromné
zdroje alebo fondy EÚ a štátny rozpočet)

Priebežná pravidelná aktualizácia webstránky obce všetkými
relevantnými informáciami o samospráve obce a jej
rozhodnutiami, najmä:
1. menoslovom členov obecného zastupiteľstva a komisií,
2. schválenými a platnými všeobecne záväznými
nariadeniami obce, ako aj ich návrhmi,
3. informáciami o rozpočte obce vrátane záverečného účtu,
4. informáciami o predajoch majetku obce
a pripravovaných investičných aktivitách,
5. zverejnenie všetkých aktuálnych koncepčných
a strategických dokumentov obce (napr. v oblasti
územného plánovania, školstva, sociálnych vecí,
životného prostredia, regionálneho rozvoja a ďalšie),
6. umožnenie diskusie obyvateľov obce a výmeny ich
názorov na webstránke obce a sprevádzkovanie „knihy
prianí a sťažností“, kde by obyvatelia prispievali svojimi
námetmi ako riešiť problémy obce
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

od r. 2007 priebežne v nadväznosti na
realizáciu opatrenia 7.1.1.1.

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Zapájanie verejnosti do
rozhodovania samosprávy
obce

7.1.2.1.

7.1.2.2.

Vyzývanie obyvateľov obce, aby sa podieľali na tvorbe rozhodnutí
samosprávy prostredníctvom účasti na verejných zasadnutiach
obecného zastupiteľstva
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Organizovanie verejných zhromaždení obyvateľov obce na
aktuálne témy
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Cieľ 7.2. Transparentná samospráva
Nástroj
7.2.1.

Opatrenie
Sprístupnenie
rozhodovania samosprávy
obce verejnosti

7.2.1.1.

Zverejňovanie všetkých relevantných bodov rokovania obecného
zastupiteľstva, zápisníc a hlasovaní jeho členov o jednotlivých
návrhoch
Zodpovedný za
realizáciu:

OcÚ a starosta obce Láb
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7.2.1.2.

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Pripraviť Návrh odmeňovacieho poriadku, v ktorom budú odmeny
pre starostu, hlavného kontrolóra obce a členov obecného
zastupiteľstva podmienené splnením jasne stanovených kritérií
Zodpovedný za
realizáciu:

OcZ a starosta obce Láb

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje
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