Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Láb
konaného dňa 30.05.2022 v budove obecného úradu

Prítomní poslanci (6):
Mgr. Pavel Chmela, Michal Kain, Marián Kovár, Ján Mundok, Pavol Vajarský, Ing. Milan
Vorčák
Neprítomní poslanci (ospravedlnení) (3): Ing. arch. Laurie Ashley Farmer, Jozef Praženec,
Mgr. Daniel Prokop,
Prítomný 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 17:00 hod., privítal všetkých prítomných a ospravedlnil neprítomných poslancov.
Skonštatoval, že prítomných je 6 poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
Za členov návrhovej komisie navrhol starosta obce: Marián Kovár, Ing. Milan Vorčák
Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce: Michal Kain, Pavol Vajarský
Za zapisovateľa zápisnice určil starosta obce: p. Marián Moravčík
Uznesenie č. 7/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a)
schvaľuje členov návrhovej komisie pre zasadnutie ObZ dňa 30.05.2022:
p. Marián Kovár
p. Ing. Milan Vorčák
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 6: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 2
schvaľuje overovateľov zápisnice a uznesení zo zasadnutia ObZ konaného dňa
30.05.2022:
p. Michal Kain
p. Pavol Vajarský
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 6: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 2
Za zapisovateľa určil starosta obce: p. Marián Moravčík
b)

K bodu 2.
Schválenie programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Láb v roku 2022/Program
zasadnutia v zmysle pozvánky:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
2. Schválenie programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2022.
3. Spolufinancovanie projektu „Prístavba materskej škôlky“.
4. Záver
Uznesenie č. 8/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje program zasadnutia ObZ dňa 30.05.2022.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 6: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 3
Spolufinancovanie projektu „Prístavba materskej škôlky“.
Ide o preschválenie uznesenie č. 27/2021 časť B. zo dňa 21.10.2021 – Žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na zvýšenie kapacity Materskej školy a spolufinancovanie obcou.
V pôvodnom uznesení bol uvedený nesprávny názov projektu a aj suma spolufinancovania. Z
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sme obdržali výzvu na
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doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a z tohto dôvodu je potrebné preschváliť
pôvodné uznesenie.
Uznesenie č. 9/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a) ruší uznesenie č. 27/2021 časť B. písm. f), g), h), i), j)
b) schvaľuje
•
predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Prístavba materskej škôlky“
realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji (kód výzvy:
IROP-PO2-SC221-2022-94), ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce Láb a platným programom rozvoja obce (Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Láb na roky 2016 – 2022),
•
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
•
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške minimálne 5% a to 13 870,57 EUR,
•
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 6: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

K bodu č. 4
Záver.
Na záver starosta obce Marián Moravčík poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 17:45
hod. ukončil 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Láb v roku 2022.
Zapísal dňa 30.05.2022: Marián Moravčík
Zápisnicu overili:
Michal Kain, v.r.

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

Pavol Vajarský, v.r.

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

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