Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Láb
konaného dňa 22.06.2022 v budove obecného úradu

Prítomní poslanci (5): Mgr. Pavel Chmela, Marián Kovár, Ján Mundok, Pavol Vajarský, Ing.
Milan Vorčák
Neprítomní poslanci (ospravedlnení) (4): Ing. arch. Laurie Ashley Farmer, Michal Kain,
Jozef Praženec, Mgr. Daniel Prokop
Prítomný za obecný úrad:
Marián Moravčík – starosta obce
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 17:00 hod., privítal všetkých prítomných a ospravedlnil neprítomných poslancov.
Skonštatoval, že prítomných je 5 poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
Za členov návrhovej komisie navrhol starosta obce: p. Pavol Vajarský, p. Ing. Milan Vorčák
Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce: p. Mgr. Pavel Chmela, p. Ján Mundok
Za zapisovateľa zápisnice určil starosta obce: p. Katarína Kovárová
Uznesenie č. 10/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a)
schvaľuje členov návrhovej komisie pre zasadnutie ObZ dňa 22.06.2022:
p. Pavol Vajarský
p. Ing. Milan Vorčák
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 2
schvaľuje overovateľov zápisnice a uznesení zo zasadnutia ObZ konaného dňa
22.06.2022:
p. Mgr. Pavel Chmela
p. Ján Mundok
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 2
Za zapisovateľa určil starosta obce: p. Katarína Kovárová
b)

K bodu 2.
Schválenie programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Láb v roku
2022/Program zasadnutia v zmysle pozvánky:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
2. Schválenie programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2022.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Záverečný účet obce Láb za rok 2021.
5. Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2022.
6. Žiadosť o pridelenie bytu v obecnom nájomnom dome – p. Ranincová.
7. Žiadosť o pridelenie bytu v obecnom nájomnom dome – p. Kopáčová.
8. Žiadosť o pridelenie bytu v obecnom nájomnom dome – p. Sovadina.
9. Prehodnotenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra od 1.1.2022.
10. Vstupná správa PHSR.
11. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti a prevod vlastníckych práv – VILADOMY.
12. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Engelmayer.
13. Pozemok na Bahnách a na Školskej ulici.
14. Rôzne.
15. Záver.
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Starosta navrhol doplniť do programu niekoľko bodov a program je nasledovný:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
2. Schválenie programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2022.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Záverečný účet obce Láb za rok 2021.
5. Zníženie poplatku za mimoriadne čistenie zariadení a zvýšenie poplatku za vývoz
septikov.
6. Odkúpenie pozemkov v lokalite Zastávky-Stránky.
7. Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2022.
8. Spolufinancovanie projektu „Zvýšenie kapacity triedeného zberu a zhodnocovania
odpadov v obci Láb“.
9. Žiadosť o pridelenie bytu v obecnom nájomnom dome – p. Ranincová.
10. Žiadosť o pridelenie bytu v obecnom nájomnom dome – p. Kopáčová.
11. Žiadosť o pridelenie bytu v obecnom nájomnom dome – p. Sovadina.
12. Prehodnotenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra od 1.1.2022.
13. Vstupná správa PHSR.
14. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti a prevod vlastníckych práv – VILADOMY.
15. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Engelmayer.
16. Pozemok na Bahnách a na Školskej ulici.
17. Schválenie volebného obvodu, počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu obce
na obdobie 2022-2026.
18. Rôzne.
19. Záver.
Uznesenie č. 11/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje program zasadnutia ObZ dňa 22.06.2022.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 3
Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta. Navrhol vypustiť zo sledovania uznesenie č.
34/2020, ktoré bolo na programe zasadnutia 14.12.2021.
Uznesenie č. 12/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s pripomienkou: vypustiť zo sledovania uznesenie
č. 34/2020.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 4
Záverečný účet obce Láb za rok 2021.
O spracovaní Záverečného účtu za rok 2021 a celoročnom hospodárení obce Láb informovala
p. Katarína Kovárová. Uviedla, že Záverečný účet bol spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákonov. Hlavný kontrolór odporúča ObZ schváliť Záverečný účet a celoročné
hospodárenie bez výhrad. Účtovná závierka bola auditovaná a audítor nezistil žiadne
pochybenia. Obec Láb dosiahla za rok 2021 výsledok hospodárenia vo výške 118 390,24 €,
ktorý navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. K návrhu Záverečného účtu neboli
vznesené žiadne pripomienky.
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Uznesenie č. 13/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a) schvaľuje záverečný účet obce Láb za rok 2021 a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez
výhrad;
b) berie na vedomie, že prebytok bežného a kapitálového rozpočtu zistený podľa ustanovenia
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
upravuje – znižuje o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov vo výške 48 273,10
EUR;
c) schvaľuje, že prebytok hospodárenia znižujú v zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na účely tvorby peňažných fondov pri
usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona:
• nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 16 931,00 EUR, a to na prenesený výkon štátnej
správy v oblasti školstva;
• nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku a to dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v
sume 844,98 EUR;
• nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na prenesený výkon v oblasti školského
stravovania v sume 13 070,40 EUR;
• nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu
podľa ustanovenia §140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 4 214,95 EUR; a školného (poplatky
rodičov za ŠKD a MŠ) v sume 320,00 EUR;
• nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj účelovo určené na kapitálové výdavky podľa §
16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. v sume 25 962,17 EUR;
d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 podľa § 15 ods. 1
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 118 390,24 EUR na tvorbu
rezervného fondu;
e) berie na vedomie:
- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021;
- Správu nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky k 31.12.2021;
f) schvaľuje zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu obce Láb pre
rok 2022 s cieľom financovania investičných projektov.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0
K bodu č. 5
Zníženie poplatku za mimoriadne čistenie zariadení a zvýšenie poplatku za vývoz
septikov.
Obci stúpajú náklady na PHM na traktor na vývoz septikov, preto je potrebné zvýšiť aj cenu za
vývoz septikov nasledovne: do 5m³ zo sumy 12,00 € na 15,00 €; do 8m³ zo sumy 20,00 € na
25,00 €. Čo sa týka poplatku za mimoriadne čistenie zariadení, náklady na opravy sa znížili
takmer o polovicu, čo nám umožňuje znížiť tento poplatok zo sumy 0,30 €/m³ na sumu 0,15
€/m³. K tomuto je potrebné vypracovať nové VZN.
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Uznesenie č. 14/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
ukladá starosti obce vypracovať Všeobecne záväzné nariadenie o znížení poplatku za
mimoriadne čistenie zariadení a zvýšenie poplatku za vývoz septikov.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0
K bodu č. 6
Odkúpenie pozemkov v lokalite Zastávky-Stránky.
Ide o pozemky medzi týmito dvomi lokalitami. Lokalita Zastávky má len jednu únikovú cestu
pre motorové vozidlá (Lipová ulica). Vlastníkom predmetných pozemkov, ktoré má obec
záujem odkúpiť, je súkromná osoba. Znalecký posudok vyčíslil hodnotu týchto pozemkov vo
výške 64 500,00 €. S vlastníkom pozemkov sa obec dohodla na odkupnej cene 32 000,00 €.
Uznesenie č. 15/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje odkúpenie pozemkov:
-parcela reg. E KN parc. číslo 1631/2 druh pozemku orná pôda o výmere 76 m²
-parcela reg. E KN parc. číslo 1632 druh pozemku orná pôda o výmere 137 m²
-parcela reg. E KN parc. číslo 1633/1 druh pozemku orná pôda o výmere 61 m²
-parcela reg. E KN parc. číslo 1634/1 druh pozemku orná pôda o výmere 49 m²
-parcela reg. E KN parc. číslo 1635 druh pozemku orná pôda o výmere 63 m²
-parcela reg. E KN parc. číslo 1636 druh pozemku orná pôda o výmere 64 m²
vedené na LV 3579
-parcela reg. E KN parc. číslo 1631/1 druh pozemku orná pôda o výmere 682 m²
vedené na LV 3271
spolu o výmere 1 132 m² za cenu 32 000,00 EUR v prospech Obce Láb. Obec Láb nadobudne
pozemky v zmysle VZN č. 4/2015 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce časť
3, § 12, ods. 1 písm. b).
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0
K bodu č. 7
Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2022.
O zmenách v rozpočte informovala p. Katarína Kovárová. Informovala o dôležitých zmenách,
ktoré boli zapracované do rozpočtu, napr. odkúpenie pozemkov v lokalite Zastávky-Stránky,
o zvýšených nákladov na rekonštrukciu budovy starej školy, o plánovanej inštalácii
fotovoltaiky na budovu čističky odpadových vôd.
Uznesenie č. 16/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a) schvaľuje prvú zmenu rozpočtu obce Láb vrátane rozpočtových organizácií na rok
2022 nasledovne:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

1 854 595,83
2 370 156,26
224 485,95
1 702 496,28
2 739 173,05
7 020,00

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
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b) ukladá starostovi obce zapracovať do zmeny rozpočtu aj spolufinancovanie projektu
„Zvýšenie kapacity triedeného zberu a zhodnocovania odpadov a to nasledovne: do
príjmovej časti sumu dotácie vo výške 198 340,23 € a do výdavkovej časti čerpanie
dotácie vo výške 198 340,23 € a 5% spoluúčasť obce vo výške 9 917,01 €.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 8
Spolufinancovanie projektu „Zvýšenie kapacity triedeného zberu a zhodnocovania
odpadov v obci Láb“
Obec podáva žiadosť na Ministerstvo životného prostredia na triedený zber komunálnych
odpadov. Z dotácie by sa zakúpili veľkokapacitné kontajnery, traktor, čelný nakladač,
štiepkovač, hákový nosič kontajnerov.
Uznesenie č. 17/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje
• predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kapacity triedeného zberu
a zhodnocovania odpadov v obci Láb“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na triedený zber komunálnych
odpadov (kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72), 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 9.917,01 EUR,
• zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 9
Žiadosť o pridelenie bytu v obecnom nájomnom dome – p. Ranincová.
Komisia prerokovala predmetnú žiadosť a odporučila ju ObZ schváliť.
Uznesenie č. 18/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje pridelenie bytu č. 3 (3-izbový, 1. poschodie) v obecnom nájomnom dome Láb č. 666
žiadateľke p. Andrea Ranincová na obdobie od 01.07.2022 do 30.06.2025.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 10
Žiadosť o pridelenie bytu v obecnom nájomnom dome – p. Kopáčová.
Komisia prerokovala predmetnú žiadosť a odporučila ju ObZ schváliť.
Uznesenie č. 19/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje pridelenie bytu č. 4 (2-izbový, 1. poschodie) v obecnom nájomnom dome Láb č. 666
žiadateľke p. Katarína Kopáčová na obdobie od 01.07.2022 do 30.06.2025.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
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K bodu č. 11
Žiadosť o pridelenie bytu v obecnom nájomnom dome – p. Sovadina.
Komisia prerokovala predmetnú žiadosť a odporučila ju ObZ schváliť.
Uznesenie č. 20/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje pridelenie bytu č. 2 (1-izbový, prízemie) v obecnom nájomnom dome Láb č. 666
žiadateľovi p. Michal Sovadina na obdobie od 01.07.2022 do 30.06.2025.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 12
Prehodnotenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra od 1.1.2022.
Plat starostu je v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest a plat hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením
§ 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 21/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a) konštatuje, že prerokovalo v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. plat
starostovi obce a hlavného kontrolóra podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Plat starostu nebude zvýšený v zmysle §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.
b) schvaľuje plat starostovi obce Láb Mariánovi Moravčíkovi vo výške 2 665,00 €/
mesačne/brutto (slovom dvetisíc šesťsto šesťdesiatpäť eur) s účinnosťou od 01.01.2022.
c) schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce Láb vo výške 1 865,00 €/mesačne/brutto
(slovom jedentisíc osemsto šesťdesiatpäť eur) s účinnosťou od 01.01.2022.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 13
Vstupná správa PHSR.
Ide o strategický dokument o podpore regionálneho rozvoja obce.
Uznesenie č. 22/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje Vstupnú správu pre spracovanie/aktualizáciu strategického dokumentu PHSR na
plánovacie obdobie 2023 -2030
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 14
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti a prevod vlastníckych práv - VILADOMY.
Ide o pozemky, komunikácie a spevnené plochy, verejné osvetlenie a splašková kanalizácia
v lokalite Bahná, ktoré vybudovala spol. VILADOMY a nevykazuje známky chybovosti.
Uznesenie č. 23/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje odkúpenie
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pozemku parcela reg. C KN parcelné číslo 1442/28 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 473 m²
- pozemku parcela reg. C KN parcelné číslo 1442/30 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 5 m²
- komunikácie a spevnené plochy vybudované na p.č. 1442/28
- verejné osvetlenie vybudované na p.č. 1442/28 a p.č. 1442/30
- splašková kanalizácia vybudovaná na p.č. 1442/28 v celkovej dĺžke 67,1 m
za dohodnutú cenu 1,00 € v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo
dňa14.12.2020 uzavretej medzi Obec Láb (budúci kupujúci) a VILADOMY s.r.o. (budúci
predávajúci).
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
-

K bodu č. 15
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Engelmayer.
Ide o dokúpenie a predaj pozemkov (lokalita Lipová ulica). Pán Engelmayer s manželkou sú
vlastníkmi pozemku parc.č. 1513/11. Obec Láb je vlastníkom pozemku parc.č. 1637.
Geometrickým plánom boli oddelené pozemky na kúpu a predaj.
K predaju a odkúpenie predmetných pozemkov je potrebné dať vypracovať Znalecký posudok,
ktorý určí cenu pozemkov.
Uznesenie č. 24/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a) vyhlasuje
- časť pozemku reg. E KN parc.č. 1637, druh pozemku orná pôda, o výmere 32 m² ,
zapísaného na LV č. 2035 pre k. ú. Láb, za prebytočný majetok
b) schvaľuje predaj
- časti pozemku reg. E KN parc.č. 1637, druh pozemku orná pôda o výmere 32 m²
ako novovzniknutú parcelu č. 1513/22, druh pozemku vodná plocha
žiadateľovi Jozef Engelmayer a manželka Andrea v podiele 1/1 za cenu vo výške
Znaleckého posudku. Všetky náklady spojené s prevodom hradí nadobúdateľ.
Uvedený pozemok bol oddelený Geometrickým plánom č. 47/2022 vyhotoveného
Ing. Tomášom Kozárom, Bratislava, IČO: 51109051 zo dňa 13.04.2022.
c) schvaľuje odkúpenie
- časti pozemku reg. C KN parc.č. 1513/11, druh pozemku vodná plocha o výmere 32
m², vedený na LV č. 3430, ako novovzniknutú parcelu č. 1513/21, druh pozemku
vodná plocha v prospech obce Láb za cenu vo výške Znaleckého posudku.
Uvedený pozemok bol oddelený Geometrickým plánom č. 47/2022 vyhotoveného
Ing. Tomášom Kozárom, Bratislava, IČO: 51109051 zo dňa 13.04.2022.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
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K bodu č. 16
Pozemok na Bahnách a na Školskej ulici.
Pozemok na Bahnách – ide o posledný voľný pozemok, ktorého vlastníkom je obecná
spoločnosť Lábinvest, s.r.o.. Na pozemok na Školskej ulici bola vydaná Územno-plánovacia
informácia.
Uznesenie č. 25/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a) schvaľuje na základe § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob a podmienky predaja nehnuteľného majetku obce:
pozemku parcely reg. „E“ č. 1314/1, druh pozemku Trvalé trávne porasty o výmere 476
m² vedený na LV č. 2035 pre k. ú. Láb obchodnou verejnou súťažou.
b) súhlasí s predajom pozemku parcela reg. C KN parcelné číslo 1500/13 druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m², ktorého vlastníkom je obecná spoločnosť
Lábinvest, s.r.o.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 17
Schválenie volebného obvodu, počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu obce
Láb na obdobie 2022-2026.
Schvaľovanie povinných uznesení pred „komunálnymi voľbami“.
Uznesenie č. 26/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a) určuje v súlade s § 8 ods. 1 až 3 zákona Národnej rady SR č. 180/2014 o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do
obecného zastupiteľstva jeden volebný okrsok.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
b) určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie
2022-2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Láb 9 (deväť).
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
c) určuje v súlade s § 11 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie
2022-2026 rozsah funkcie starostu obce Láb takto: 100 % úväzok.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 5: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 18
Rôzne.
Starosta informoval o zmenách, ktoré nastanú v zbere, likvidácii a poplatkov za komunálny
odpad od roku 2023.
Problémy s kanalizáciou a prečerpávacou stanicou v lokalite Zastávky. Obec má dôvodné
podozrenie, že do kanalizácie ide aj dažďová voda, preto sa vykoná kontrola na vytypovaných
domoch. Obec uvažovala aj o nainštalovaní prietokomeru do prečerpávacej stanice v tejto
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lokalite. Cena takého prietokomeru je vo výške 17-tis. €. Keďže však obec nie je vlastníkom
predmetnej prečerpávacej stanice, nemôže vynakladať verejné financie do cudzieho majetku.
Ďalej starosta informoval, že obec získala dotáciu od spol. Nafta na zakúpenie odpadových
košov na psie exkrementy.
K bodu č. 19
Záver.
Na záver starosta obce Marián Moravčík poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 18:45
hod. ukončil 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Láb v roku 2022.
Zapísala dňa 22.06.2022: Katarína Kovárová
Zápisnicu overili:
Mgr. Pavel Chmela, v.r.

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

Ján Mundok, v.r.

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

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