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Prítomní poslanci: 

Ing. arch. Laurie Ashley Farmer, Mgr. Pavel Chmela, Michal Kain, Marián Kovár, Ján 

Mundok, Mgr. Daniel Prokop, Pavol Vajarský, Ing. Milan Vorčák 

Neprítomní poslanci (ospravedlnení): Jozef Praženec  

Prítomní za obecný úrad: 

Marián Moravčík – starosta obce 

 

K bodu 1.  

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií  

Otvorenie zasadnutia. 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Láb (ObZ) otvoril starosta obce - Marián Moravčík 

o 18:00 hod., privítal všetkých prítomných a ospravedlnil neprítomných poslancov.    

Skonštatoval, že prítomných je 8 poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Určenie zapisovateľa a pracovných komisií. 

Za členov návrhovej komisie navrhol starosta obce: Marián Kovár, Pavol Vajarský 

Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce: Michal Kain, Ján Mundok 

Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce: p. Katarína Kovárová 
 

Uznesenie č. 20/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe  

a) schvaľuje členov návrhovej komisie pre zasadnutie ObZ dňa 28.09.2021: 

p. Marián Kovár 

p. Pavol Vajarský 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 2  
 

b) schvaľuje overovateľov zápisnice a uznesení zo zasadnutia ObZ konaného dňa 

28.09.2021:                   

p. Michal Kain 

p. Ján Mundok 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 2  

Za zapisovateľku určil starosta obce: p. Katarína Kovárová. 

 

K bodu 2.  

Schválenie programu 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Láb v roku 2021/Program 

zasadnutia v zmysle pozvánky: 
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií. 
2. Schválenie programu 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2021. 
3. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacity Základnej školy 

a spolufinancovanie obcou. 
4. Rôzne. 

5. Záver 

Uznesenie č. 21/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

schvaľuje program zasadnutia ObZ dňa 28.09.2021. 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu č. 3  

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacity Základnej školy 

a spolufinancovanie obcou. 

Starosta oboznámil poslancov ObZ, že Bratislavský kraj v rámci programu IROP vyhlásil 

výzvu IROP–PO7–SC74–2021-73 na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít 
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základných škôl. Obec Láb má záujem sa do tejto výzvy prihlásiť. Podklady sú pripravené 

k podaniu žiadosti. Súčasťou podkladov je však nutné ešte predložiť uznesenie ObZ 

o schválení podania žiadosti a súhlasu so spolufinancovaním projektu vo výške 5 % z výšky 

projektu.  

Obec Láb má nestále zvyšujúci sa počet detí s povinnou školskou dochádzkou, ktoré spadajú 

do školského obvodu obce Láb. Obec Láb je  povinná uvedeným žiakom poskytnúť primárne 

vzdelávanie a pri existujúcich kapacitách ZŠ ide do budúcna bez rozšírenia kapacity ZŠ 

o trvalo neudržateľný stav.  

 

Uznesenie č. 22/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

a) schvaľuje podanie návrhu žiadosti o dotáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 

o NFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja IROP–PO7–SC74–

2021-73  

b) schvaľuje spolufinancovanie obce Láb na projekte „ZŠ Láb - prístavba“ vo výške 5% zo 

žiadaného nenávratného finančného príspevku 

Zdroje financovania projektu: 

Celkové výdavky projektu (bez DPH) 1 411 601,55 € 

Celkové výdavky projektu (s DPH) 1.693 921,86 € 

Celkové oprávnené výdavky projektu 1.693 601,55 € 

Spolufinancovanie – 5%       84 696,09 € 

Požadovaná výška dotácie - 95% 1.608 905,46 € 
 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu č. 4    

Rôzne.  

Starosta informoval prítomných o prebiehajúcich výzvach na podávanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok, napr, na rozšírenie kapacity materskej školy v Lábe, kapacity ČOV. 

Zástupca občanov sa informoval, či je možné vybudovať zábradlie pri novom chodníku 

vedúcemu do základnej školy.   

 

K bodu 5.  

Záver. 

Na záver starosta obce Marián Moravčík poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 18:45 

hod. ukončil 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Láb v roku 2021. 

     

Zapísala dňa 28.09.2021: Katarína Kovárová 

Zápisnicu overili: 

Michal Kain, v.r.     ................................................ 

 

Ján Mundok, v.r.     ................................................    

 

 

 

.................................... 

   Marián Moravčík, v.r. 

starosta obce 


