
 

 

 

 
 

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 

6.zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2019, 

ktoré sa uskutoční v sobášnej miestnosti starého obecného 

úradu 

dňa 20.11.2019 (streda) o 18:00 hod. 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií 
2. Schválenie programu 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2019 

3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Láb  

4. Komunitný plán sociálnych služieb obce Láb 

5. Štatút obce Láb 

6. Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulice 

7. Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

8. Zrušenie VZN č. 3/2011 o poskytovaní opatrovateľskej služby a príspevkoch na obedy dôchodcov 
9. Všeobecne záväzné nariadenie – príspevky na ZŠ a MŠ 

10. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ruší VZN obce č. 1/2009 o kontrole územnej samosprávy 

obce Láb  

11. Návrh úplného znenia Zriaďovacej listiny Materskej školy Láb 

12. Zverenie majetku do správy Materskej školy Láb 

13. Návrh úplného znenia Zriaďovacej listiny Základnej školy Láb 
14. Zverenie majetku do správy Základnej školy Láb 

15. Zmluva o nájme nebytového priestoru v Zdravotnom stredisku - Ambulancia PRAKTIK, s.r.o. 

16. Zmluva o nájme nebytového priestoru v Zdravotnom stredisku - MUDr. Nenovský 

17. Predaj pozemku  - Jozef Dufek a Ivana Dufková – zrušenie uznesenia 

18. Predaj pozemku  - Jozef Dufek a Ivana Dufková 
19. Predaj pozemku – Gabriela Vrábeľová 

20. Predaj pozemku – Ľubomír Mäsiar 

21. Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene – ELVIP, s.r.o. 
22. Odkúpenie obchodného podielu  spoločnosti LÁBINVEST, s. r. o. 

23. Rôzne   

24. 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 . 
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