Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Láb
konaného dňa 21.10.2021 v budove obecného úradu

Prítomní poslanci:
Ing. arch. Laurie Ashley Farmer, Mgr. Pavel Chmela, Michal Kain, Marián Kovár, Ján
Mundok, Jozef Praženec, Mgr. Daniel Prokop, Pavol Vajarský
Neprítomní poslanci (ospravedlnení): Ing. Milan Vorčák
Prítomní za obecný úrad:
Marián Moravčík – starosta obce
Ing. Silvia Kapášová – hlavný kontrolór
Katarína Kovárová – ekonomický referent
K bodu 1.
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií
Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Láb (ObZ) otvoril starosta obce - Marián Moravčík
o 17:30 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: Jozef Praženec, Pavol Vajarský
Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce: Michal Kain, Marián Kovár
Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce: p. Katarína Kovárová
Uznesenie č. 23/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a)
schvaľuje členov návrhovej komisie pre zasadnutie ObZ dňa 21.10.2021:
p. Jozef Praženec
p. Pavol Vajarský
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 2
schvaľuje overovateľov zápisnice a uznesení zo zasadnutia ObZ konaného dňa
21.10.2021:
p. Michal Kain
p. Marián Kovár
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 2
b)

Za zapisovateľku určil starosta obce: p. Katarína Kovárová.
K bodu 2.
Schválenie programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Láb v roku 2021/Program
zasadnutia v zmysle pozvánky:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
2. Schválenie programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2021.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Návrh na 3. zmenu rozpočtu obce Láb na rok 2021.
5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacity Základnej školy
a spolufinancovanie obcou.
6. Žiadosť o pridelenie bytu – p. Olah.
7. Návrh VZN obce Láb, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017 o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Láb.
8. Schválenie prenájmu na základe dôvodu hodného osobitného zreteľa pre potreby
umiestnenia ZBOXu.
9. Rôzne.
10. Záver
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Uznesenie č. 24/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje program zasadnutia ObZ dňa 21.10.2021.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
Starosta navrhol vymeniť poradie bodov programu 4. a 5. a doplniť do bodu 5. aj žiadosť
o NFP na navýšenie kapacity Materskej školy.
Doplnený a zmenený program 5. zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
2. Schválenie programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2021.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacity Základnej školy
a spolufinancovanie obcou a žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie
kapacity Materskej školy a spolufinancovanie obcou.
5. Návrh na 3. zmenu rozpočtu obce Láb na rok 2021.
6. Žiadosť o pridelenie bytu – p. Olah.
7. Návrh VZN obce Láb, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017 o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Láb.
8. Schválenie prenájmu na základe dôvodu hodného osobitného zreteľa pre potreby
umiestnenia ZBOXu.
9. Rôzne.
10. Záver
K bodu 2.
Schválenie doplnenia programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Láb v roku
2021.
Uznesenie č. 25/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje doplnený a zmenený program 5. zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
2. Schválenie programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2021.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacity Základnej školy
a spolufinancovanie obcou a žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie
kapacity Materskej školy a spolufinancovanie obcou.
5. Návrh na 3. zmenu rozpočtu obce Láb na rok 2021.
6. Žiadosť o pridelenie bytu – p. Olah.
7. Návrh VZN obce Láb, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017 o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Láb.
8. Schválenie prenájmu na základe dôvodu hodného osobitného zreteľa pre potreby
umiestnenia ZBOXu.
9. Rôzne.
10. Záver
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 3
Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta.
Uznesenie č. 26/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
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Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 4
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacity Základnej školy a
spolufinancovanie obcou a žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacity
Materskej školy a spolufinancovanie obcou.
Bratislavský kraj v rámci programu IROP vyhlásil výzvu IROP–PO7–SC74–2021-73
na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít základných škôl. Súčasťou podkladov je
nutné 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. Na základe dožiadania
BSK je pôvodne schválené uznesenie potrebné zmeniť a rozšíriť. Do 30.10.2021 chceme podať
aj žiadosť o NFP na zvýšenie kapacít materských škôl.
Uznesenie č. 27/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
A.
Obecné zastupiteľstvo v Lábe:
a)
schvaľuje predloženie ŽoNFP (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok) v rámci výzvy
na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja
IROP–PO7–SC74–2021-73 za účelom realizácie projektu „ZŠ Láb – prístavba“, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
b) schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c)
schvaľuje návrh podania ŽoNFP (Žiadosti o nenávratný finančný príspevok);
d) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie obcou Láb na
realizáciu projektu „ZŠ Láb - prístavba“ vo výške 5% zo žiadaného nenávratného
finančného príspevku, a to vo výške 84 696,09 €
Zdroje financovania projektu:
Celkové výdavky projektu (bez DPH)
Celkové výdavky projektu (s DPH)
Celkové oprávnené výdavky projektu
Spolufinancovanie – 5%
Požadovaná výška dotácie - 95%

1 411 601,55 €
1 693 921,86 €
1 693 601,55 €
84 696,09 €
1 608 905,46 €

e) schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce.
B.
Obecné zastupiteľstvo v Lábe:
f)
schvaľuje predloženie ŽoNFP (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok) v rámci výzvy
na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít materských škôl Bratislavského kraja
za účelom realizácie projektu „MŠ Láb – prístavba“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
g)
schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
h) schvaľuje návrh podania ŽoNFP (Žiadosti o nenávratný finančný príspevok);
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i)

schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie obcou Láb na
realizáciu projektu „MŠ Láb - prístavba“ vo výške 5% zo žiadaného nenávratného
finančného príspevku, a to vo výške 11 160,81 €

Zdroje financovania projektu:
Celkové výdavky projektu (bez DPH)
Celkové výdavky projektu (s DPH)
Celkové oprávnené výdavky projektu
Spolufinancovanie – 5%
Požadovaná výška dotácie - 95%

186 013,50 €
223 216,20 €
223 216,20 €
11 160,81 €
212 055,39 €

j) schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 5
Návrh na 3. zmenu rozpočtu obce Láb na rok 2021.
Do návrhu 3. zmeny rozpočtu boli zapracované ďalšie investície, napr. revitalizácia budovy
starej školy, havarijný stav strechy domu smútku, navýšili sa výdavky na opravu ciest
a chodníkov – oprava výtlkov a projekt a realizácia dopravného značenia pri ZŠ a MŠ.
V tejto zmene rozpočtu boli vynechané investičné položky, ktorých čerpanie nepredpokladáme
v tomto roku. Budú zaradené do rozpočtu v roku 2022.
Uznesenie č. 28/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje tretiu zmenu rozpočtu obce Láb vrátane rozpočtových organizácií na rok 2021
nasledovne:
Bežné príjmy
1 832 627,00 €
Kapitálové príjmy
83 448,00 €
Príjmové finančné operácie
244 477,61 €
Bežné výdavky
1 732 759,92 €
Kapitálové výdavky
420 642,00 €
Výdavkové finančné operácie
7 020,00 €
Výsledok hospodárenia
130,69 €
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu č.6
Žiadosť o pridelenie bytu – p. Olah.
Predmetný byt- bezbariérová garsónka: obce neeviduje žiadosť občana ZŤP. Pán Olah má byt
v prenájme od r.2020 a požiadal o ďalšie predĺženie nájmu. Komisia odporučila nájom
schváliť.
Uznesenie č. 29/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje nájom bytu č. 1 v obecnom nájomnom dome Láb č. 666 žiadateľovi Patrikovi
Olahovi na obdobie 1 roka do 30.11.2022.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
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K bodu č.7
Návrh VZN obce Láb, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017 o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Láb.
Týmto VZN sa určuje názov ulice Na bahnách – predĺženie existujúcej ulice.
Uznesenie č. 30/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje predložený návrh VZN obce Láb, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Láb.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu č.8
Schválenie prenájmu na základe dôvodu hodného osobitného zreteľa pre potreby
umiestnenia ZBOXu.
Zámer prenájmu bol schválený ObZ.
Uznesenie č. 31/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje prenájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Láb, parcela č. 671/12, druh
pozemku záhrada o výmere 0,68 m², evidovanom na LV č. 664 ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov nájomcovi spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o. so sídlom:
Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, za účelom vybudovania a
užívania samoobslužných výdajných a podacích miest ako alternatívu poštovej služby, na dobu
neurčitú, za nájomné 1,- € bez DPH jednorazovo za každý aj načatý rok. Dôvod hodný
osobitného zreteľa: Nájom pozemku bude slúžiť na umiestnenie samoobslužných výdajných
miest, ktorými sa skvalitnia a sprístupnia v neobmedzenom čase poštové služby pre obyvateľov
obce Láb. Iný spôsob prenájmu vzhľadom na službu obyvateľstvu by nebol účelný.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 8: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu č.9
Rôzne.
Starosta obce informoval: Zúčastnil sa spolu so zástupcom na stretnutí starostov, kde rokovali
o spolupráci v BSK, o projektovom období 2021-2017 a o pláne obnovy. Išlo hlavne
o prerozdeľovanie finančných prostriedkov z eurofondov na budovanie rozšírenia kapacít
materských a základných škôl, budovanie kanalizácií v obciach bratislavského kraja.
Ďalej informoval o možnosti očkovania na Covid-19 priamo v našej obci. Obec zistí záujem
občanov, nakoľko je potrebných minimálne 30 občanov. Bude aj možnosť výberu vakcíny.
Dokončuje sa cesta na Zohor, ešte chýba maľovanie, ktoré by malo byť zrealizované cca do 2
týždňov.
Obec zrealizovala osadenie bezpečnostného prechodu pri Bahnách.
Opravil sa informačný merač rýchlosti pri vstupe do obce od Zohoru.
Občianka p. V. Lukáčková informovala o stretnutí seniorov (Jednota dôchodcov) v rámci
októbra, mesiaca úcty k starším, v priestoroch spoločnosti Pospo, kde okrem iného, PhDr.
Brezina prezentoval knihu „Prvá svetová vojna na Záhorí“.
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Občianka Mária Kovárová mala niekoľko otázok a pripomienok, napr. či sa bude robiť aj cesta
v Ambrovom mlyne; nedorozumenie ohľadom nedávneho prerušenia distribúcie elektrickej
energie; na novej webovej stránke sú nesprávne uvedené údaje ohľadom klubu dôchodcov; či
by v obci nemohol byť bankomat. V závere poďakovala obci za vybudovanie petangového
ihriska.
Starosta odpovedal: Postupne sa začínajú v celej obci opravovať všetky výtlky, dorobíme celú
obec; Ohľadom oznámenia o prerušení distribúcie elektrickej energie: obec dostala oznámenie
od spol. Západoslovenská distribučná (ZSD) v takom znení, a akom bolo aj zverejnené, ZSD
nevedela obci zaslať predmetné oznámenie zrozumiteľnejšie, než v akom znení bolo
zverejnené; Ohľadom bankomatu – starosta rokoval s niekoľkými bankovými inštitúciami,
avšak v súčasnosti nie je možné v obci umiestniť bankomat, ak by to bolo možné, už by ho
obce dávno mala.
K bodu č.10.
Záver.
Na záver starosta obce Marián Moravčík poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 18:25
hod. ukončil 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Láb v roku 2021.
Zapísala dňa 21.10.2021: Katarína Kovárová
Zápisnicu overili:
Michal Kain, v.r.

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

Marián Kovár, v.r.

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

...........................................
Marián Moravčík, v.r.
starosta obce
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