Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Láb
zo zasadnutia konaného dňa 04.08.2022
č. 27/2022
K bodu 1.
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií.

Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a)

schvaľuje členov návrhovej komisie pre zasadnutie ObZ dňa 04.08.2022:
p. Jozef Praženec
p. Ing. Milan Vorčák

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 2
b)

schvaľuje overovateľov zápisnice a uznesení zo zasadnutia ObZ konaného dňa
04.08.2022:
p. Mgr. Pavel Chmela
p. Marián Kovár

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 2
Za zapisovateľa určil starosta obce: Mgr. Pavel Chmela

Marián Kovár, v.r.
overovateľ

Mgr. Pavel Chmela, v.r.
overovateľ

Marián Moravčík, v.r.
starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Láb
zo zasadnutia konaného dňa 04.08.2022
č. 28/2022
K bodu 2.
Schválenie programu 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2022.
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje program zasadnutia ObZ konaného dňa 04.08.2022
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
2. Schválenie programu 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2022.
3. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Láb, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Láb č. 5/2007 O určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej
vody pre domácnosť a iných odberateľov v znení Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Láb č. 2/2020.
4. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Láb.
5. Žiadosť o odpredaj pozemkov p. Ing. Žilavého.
6. Žiadosť HOME IS LAND s.r.o. o stanovisko k projektu.
7. Rôzne.
8. Záver.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za – 9, proti - 0, zdržal sa – 0

Marián Kovár, v.r.
overovateľ

Mgr. Pavel Chmela, v.r.
overovateľ

Marián Moravčík, v.r.
starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Láb
zo zasadnutia konaného dňa 04.08.2022
č. 29/2022
K bodu 3.
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Láb, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Láb č. 5/2007 O určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej
vody pre domácnosť a iných odberateľov v znení Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Láb č. 2/2020.
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Láb č. 5/2007 O určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre
domácnosť a iných odberateľov v znení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Láb č. 2/2020.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 1

Marián Kovár, v.r.
overovateľ

Mgr. Pavel Chmela, v.r.
overovateľ

Marián Moravčík, v.r.
starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Láb
zo zasadnutia konaného dňa 04.08.2022
č. 30/2022
K bodu 4.
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Láb.
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
a) schvaľuje vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra
obce Láb v zmysle § 18 ods. 1 a §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
b) vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Láb 14.09.2022
c) určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške 50%
d) konštatuje, že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa §18a ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §3 ods. 1 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
e) stanovuje náležitosti prihlášky nasledovne:
e1) prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 31.08.2022 do 12:00 hod. na adresu
obecného úradu,
e2) v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa §10 ods. 4 písm. a)
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt
a súhlas so spracovaním osobných údajov
e3) súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
a životopis uchádzača
e4) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
f) zriaďuje komisiu v zložení Mgr. Pavel Chmela, Marián Kovár, Ján Mundok na
posúdenie zákonných náležitostí podaných prihlášok, ktorá predloží svoje závery
obecnému zastupiteľstvu do 7 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra
g) každý z kandidátov bude mať možnosť najviac 2-minútového vystúpenia na svoju
prezentáciu, a to v abecednom poradí
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za – 7, proti – 1, zdržal sa – 1

Marián Kovár, v.r.
overovateľ

Mgr. Pavel Chmela, v.r.
overovateľ

Marián Moravčík, v.r.
starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Láb
zo zasadnutia konaného dňa 04.08.2022
č. 31/2022
K bodu 5.
Žiadosť o odpredaj pozemkov od Ing. Žilavého.
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
schvaľuje odkúpenie pozemkov parcela reg. „C“ č. 1513/18, druh pozemku vodná plocha,
o výmere 245 m² a parcela reg. „C“ č. 1627/540, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 27 m²,
spolu za cenu 1,00 € (slovom jedno euro) do vlastníctva obce Láb.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za – 7, proti – 1, zdržal sa – 1

Marián Kovár, v.r.
overovateľ

Mgr. Pavel Chmela, v.r.
overovateľ

Marián Moravčík, v.r.
starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Láb
zo zasadnutia konaného dňa 04.08.2022
č. 32/2022
K bodu 6.
Žiadosť HOME IS LAND s.r.o. o stanovisko k projektu.
Obecné zastupiteľstvo v Lábe
súhlasí s vydaním súhlasného stanoviska k projektu na územné rozhodnutie na komunikácie a
inžinierske siete v časti Vŕšok za predpokladu, že uvedený projekt bude spracovaný v súlade s
platným Územným plánom obce Láb.
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za – 7, proti – 1, zdržal sa – 1

Marián Kovár, v.r.
overovateľ

Mgr. Pavel Chmela, v.r.
overovateľ

Marián Moravčík, v.r.
starosta obce

