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Prítomní poslanci (9): Ing. arch. Laurie Ashley Farmer, Mgr. Pavel Chmela, Michal Kain, 

Marián Kovár, Ján Mundok, Jozef Praženec, Mgr. Daniel Prokop, Pavol Vajarský, Ing. Milan 

Vorčák 

Prítomní novozvolení poslanci (9): Ing. Marián Benkovič, Marek Dufek, Mgr. Karolína 

Kovačovicová, Mária Kovárová, Ing. Janka Leskovská, Marián Moravčík, Mgr. Michal Palát, 

Mgr. Mária Petríková, Jana Zálesňáková 

Neprítomní poslanci (ospravedlnení) (0):  

Prítomný za obecný úrad: 

Marián Moravčík – starosta obce 

Bc. Štefan Fogl – novozvolený starosta obce 

Katarína Kovárová – ekonomický referent 

Ing. Silvia Kapášová – hlavná kontrolórka 

 

K bodu 1. a 2.  

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.  

 

Určenie zapisovateľa a pracovných komisií. 

Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce: p. Marián Kovár, p. Jozef Praženec 

Za zapisovateľa zápisnice určil starosta obce: p. Katarína Kovárová. 

 

Uznesenie č. 42/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe  

a) schvaľuje overovateľov zápisnice a uznesení z ustanovujúceho zasadnutia ObZ konaného 

dňa 23.11.2022:                   

p. Marián Kovár 

p. Jozef Praženec 
 

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

b) určuje za zapisovateľku zápisnice a uznesení z ustanovujúceho zasadnutia ObZ konaného 

dňa 23.11.2022 p. Katarína Kovárová 

 

K bodu 3., 4., 5. a 6.  

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva.  

S výsledkami volieb v obci na funkciu starostu a na funkcie poslancov ObZ oboznámila 

prítomných predsedníčka volebnej komisie Mgr. Ľubica Chovanová.   

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

Bc. Štefan Fogl prečítal sľub starostu. Podpisom pod prečítaný text sľubu zložil zákonom 

predpísaný sľub starosta obce Bc. Štefan Fogl. Predsedníčka volebnej komisie odovzdala 

novozvolenému starostovi obce Láb Bc. Štefanovi Foglovi „Osvedčenie o zvolení za starostu 

obce“. 
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5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Za poslancov prečítala sľub Mgr. Mária Petríková. Poslanci zložili sľub podpisom pod 

prečítaný text. Predsedníčka volebnej komisie odovzdala poslancom „Osvedčenia o zvolení za 

poslancov“. 

 

6. Vystúpenie starostu. 

Novozvolený starosta predniesol príhovor k poslancom o dôležitosti spoločnej práce                 

v nadchádzajúcom volebnom období. Zároveň poďakoval doterajším poslancom. 

 

K bodu 7.  

Schválenie návrhovej komisie. 

Za navrhovateľov uznesení starosta navrhol: p. Ing. Janka Leskovská, Mgr. Mária Petríková 

 

Uznesenie s bodu 7: 

Uznesenie č. 43/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

schvaľuje návrhovú komisiu ustanovujúceho zasadnutia ObZ konaného dňa 23.11.2022           

v zložení    

p. Ing. Janka Leskovská 

p. Mgr. Mária Petríková 
 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0 

 

Uznesenie k bodom 3 - 6 

Uznesenie č. 44/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

a) berie na vedomie  

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

b) konštatuje, že 

1. Novozvolený starosta obce Láb Bc. Štefan Fogl zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej 

funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“. 

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca: Ing. 

Marián Benkovič, Marek Dufek, Mgr. Karolína Kovačovicová, Mária Kovárová, Ing. Janka 

Leskovská, Marián Moravčík, Mgr. Michal Palát, Mgr. Mária Petríková, Jana Zálesňáková 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“. 
 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0  

 

K bodu č. 8  

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe. 

Starosta predniesol program ustanovujúceho zasadnutia ObZ v Lábe. 
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1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a pracovných komisií. 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.  

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

6. Vystúpenie starostu. 

7. Schválenie návrhovej komisie. 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.  

9. Návrh na vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce v súvislosti 

s ukončením funkčného obdobia 2018-2022. 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

11. Určenie sobášiacich poslancov a sobášnych dní v obci Láb. 

12. Odvolanie predsedov a členov komisií ObZ. 

13. Voľba predsedov a členov stálych komisií ObZ. 

14. Určenie platu starostovi obce. 

15. Odvolanie členov Rady školy pri Základnej škole Láb a členov Rady školy pri 

Materskej škole Láb za zriaďovateľa. 

16. Menovanie členov Rady školy pri Základnej škole Láb a členov Rady školy pri 

Materskej škole Láb za zriaďovateľa. 

17. Diskusia.  

18. Záver.  

 

Uznesenie č. 45/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia ObZ konaného dňa 23.11.2022 bez 

pripomienok  
 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0  

 

K bodu č. 9 

Návrh na vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostu v súvislosti 

s ukončením funkčného obdobia 2018 – 2022. 

Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie v zmysle Zákonníka práce, 

podľa ktorého sa primerane určuje rozsah a čerpanie dovolenky. Podľa §116 ods.3 Zákonníka 

práce jediná výnimka kedy možno zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú 

dovolenku je skončenie pracovného pomeru. Toto ustanovenie Zákonníka práce sa primerane 

použije aj pri skončení funkčného obdobia starostu a s použitím ustanovenia §2 ods. 2 zákona 

č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov o tom rozhodne Obecné zastupiteľstvo. 

Dôvody nevyčerpanej dovolenky: pracovná vyťaženosť, čerpanie dovolenky z predch. roka. 

Záver: Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem Obecnému zastupiteľstvu v Lábe schváliť 

vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 44 dní, s poukázaním na 

ustanovenie §2 ods. 2 a §7 ods.1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

nakoľko starosta nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch 

vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. 

Ing. Janka Leskovská: Zdôvodnenie nevyčerpanej dovolenky pracovnou vyťaženosťou 

a čerpaním časti dovolenky z minulého roka nepovažujem za preukázané. Vzhľadom na  
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vykonávanú prácu a ocenenie zástupcu starostu slušnou mesačnou sumou si starosta mohol 

čerpať dovolenku. Ďalší dôvod na čerpanie dovolenky bola skutočnosť, že starosta už v auguste 

vedel, že nebude kandidovať za starostu a volebné obdobie mu končí. Preto si mal čerpať 

dovolenku. Nie je dôvod na jej preplatenie. Žiaden zákon neurčuje, že odchádzajúcemu 

starostovi musíme preplatiť nevyčerpanú dovolenku. Starostovi bude vyplatené odstupné vo 

výške 4 platov  vo výške cca 10 600,00 EUR v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest .  

 

Uznesenie č. 46/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

schvaľuje vyplatenie náhrady platu starostu Mariána Moravčíka za nevyčerpanú dovolenku 

v rozsahu 44 dní 
 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za - 2, proti - 4, zdržal sa – 3 

Hlasovaním toto uznesenie nebolo schválené. 

  

K bodu č. 10 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Na ustanovujúcom zasadnutí ObZ si poslanci volia poslanca podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení, ktorý bude 

oprávnený viesť ObZ v prípade neprítomnosti starostu alebo v zákonom definovaných 

prípadoch. Starosta navrhol Mgr. Máriu Petríkovú. 

 

Uznesenie č. 47/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

poveruje poslankyňu Mgr. Máriu Petríkovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta 

a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 
 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 1  

 

K bodu č. 11 

Určenie sobášiacich poslancov a sobášnych dní v obci Láb. 

Právo sobášiť majú len starosta a poverení poslanci. Ich poverenie schvaľuje ObZ. 

 

Uznesenie č. 48/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

a) poveruje v prípade neprítomnosti starostu obce Bc. Štefana Fogla ako sobášiacich               

p. Mariána Moravčíka a p. Ing. Mariána Benkoviča  
 

b) schvaľuje sobášne dni: sobota v čase od 13:00 do 17:00 hod. 
 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 1  
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K bodu č. 12 

Odvolanie predsedov a členov komisií ObZ. 

ObZ má právo si vytvoriť komisie ako poradný orgán. 

 

Uznesenie č. 49/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

a) odvoláva predsedu: Ing. Milana Vorčáka a členov: Ing. arch, Laurie Ashley Farmera, Mgr. 

Pavla Chmelu, Michala Kaina, Pavla Vajarského - Komisia ekonomická, finančná, výstavby 

a životného prostredia, a sociálnych vecí 

 

b) odvoláva predsedu: Jozefa Praženca a členov: Mgr. Pavla Chmelu, Mariána Kovára, Jána 

Mundoka, Mgr. Daniela Prokopa - Komisia kultúrna a športu 

 

c) odvoláva predsedu: Mgr. Pavla Chmelu a členov: Mariána Kovára, Jána Mundoka - Komisia 

na ochranu verejného záujmu  
 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0  

 

K bodu č. 13 

Voľba predsedov a členov stálych komisií ObZ. 

ObZ má právo si vytvoriť komisie ako poradný orgán. 

 

Uznesenie č. 50/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

a) volí za predsedu Ing. Janku Leskovskú a členov Mgr. Karolínu Kovačovicovú, Mariána 

Moravčíka, Mgr. Michala Paláta, Mgr. Máriu Petríkovú  

Komisie finančnej, územného rozvoja a správy majetku 
 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 1  

 

b) volí za predsedu Máriu Kovárovú a členov Ing. Mariána Benkoviča, Mareka Dufeka, Mgr. 

Michala Paláta, Janu Zálesňákovú  

Komisie kultúrnej, životného prostredia a športu  
  
Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 1  

 

c) volí za predsedu Mgr. Karolínu Kovačovicovú a členov Ing. Mariána Benkoviča, Mareka 

Dufeka, Mgr. Máriu Petríkovú, Janu Zálesňákovú  

Komisie vzdelávanie a sociálnych vecí  
 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 4 

 

d) volí za predsedu Mgr. Máriu Petríkovú a členov Ing. Janku Leskovskú, Mariána Moravčíka  

Komisie na ochranu verejného záujmu  
 

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

 

e) ukladá starostovi aktualizovať rokovací poriadok komisií a vytvoriť štatút a predložiť ho na 

schválenie na najbližšie zasadnutie ObZ v Lábe 
 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0  
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K bodu č. 14 

Určenie platu starostovi obce. 

Jednou z úloh ustanovujúceho zasadnutia ObZ je určenie platu starostu obce. V zmysle 

ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

ObZ určuje plat starostovi obce, a podľa ust. § 3 ods.1 v zmysle ust. § 4 ods. 4 zákona              

č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov sa plat starostu obce raz ročne prehodnocuje vzhľadom na výšku 

priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva SR.  Plat určený podľa § 3 ods. 1 zákona              

č. 253/1994 Z.z. sa môže podľa § 4 ods. 2 tohto zákona zvýšiť až o 60 %. Priemerná mzda 

zamestnanca hospodárstva SR za rok 2021 je podľa výsledkov Štatistického úradu SR vo výške 

1 211,00 €. S účinnosťou od 23.11.2022 sa koeficient zvyšuje na hodnotu 2,20. Základný plat 

starostu tak bude s účinnosťou od 23.11.2022 vo výške:  1 211,00 € x 2,20 = 2 664,20 €, po 

zaokrúhlení 2 665,00 €. 

Marián Moravčík navrhol, aby sa plat starostu v prvom roku zvýšil o 20%. 

 

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh: Zvýšenie platu starostu o 20%. 
 

Hlasovanie – z celkového počtu poslancov 9: za – 4, proti – 1, zdržal sa – 4 
 

Hlasovaním tento pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 

Uznesenie č. 51/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

a) konštatuje, že prerokovalo v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat 

starostovi obce s účinnosťou od 23.11.2022 
 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 4  

 

b) určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostovi obce 

Láb Bc. Štefanovi Foglovi vo výške 2 665,00 EUR/mesačne/brutto (slovom 

dvetisícšesťstošesťdesiatpäť eur) s účinnosťou od 23.11.2022 
 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za - 6, proti - 1, zdržal sa - 2  

 

K bodu č. 15 

Odvolanie členov Rady školy pri Základnej škole Láb a členov Rady školy pri Materskej 

škole Láb za zriaďovateľa. 

V zmysle platnej legislatívy sú do Rady školy, ktoré pracujú pri Základnej škole Láb a 

Materskej škole Láb, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, ktorých počet musí byť rovnaký 

ako je počet delegovaných zástupcov za rodičov a zákonných zástupcov.   

Rada školy pri ZŠ Láb a MŠ Láb má 11 členov a počet členov za jednotlivé skupiny v 

školskom zariadení musí byť v zmysle platnej legislatívy nasledovný: 2 zástupcovia za 

pedagogických pracovníkov, 1 zástupca za nepedagogických pracovníkov, 4 zástupcovia za 

rodičov a zákonných zástupcov, 4 zástupcovia za zriaďovateľa. V prípade, ak má Rada školy 

menší počet členov, je školské zariadenie povinné dodržať uvedený pomer.  
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Uznesenie č. 52/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

a) odvoláva súčasných členov Rady školy pri Základnej škole v Lábe, ktorí boli delegovaní za 

zriaďovateľa: Ing. arch. Laurie Ashley Farmera, Mgr. Pavla Chmelu, Mariána Kovára, Mgr. 

Daniela Prokopa 
 

b) odvoláva súčasných členov Rady školy pri Materskej škole v Lábe, ktorý boli delegovaní za 

zriaďovateľa: Mgr. Pavla Chmelu, Jána Mundoka, Michala Kaina, Pavla Vajarského 
 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0  

K bodu 16. 

Menovanie členov Rady školy pri Základnej škole Láb a členov Rady školy pri Materskej 

škole Láb za zriaďovateľa.  

Ing. Janka Leskovská navrhla za člena Rady školy pri Základnej škole Mgr. Michala Paláta 

namiesto Mariána Moravčíka. 

 

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh: Menovať člena Rady školy pri Základnej škole Mgr. 

Michala Paláta. 

Hlasovanie – z celkového počtu poslancov 9: za – 5, proti – 3, zdržal sa – 1 

Hlasovaním tento pozmeňujúci návrh bol schválený. 

 

Uznesenie č. 53/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

a) menuje za členov Rady školy pri Základnej škole v Lábe, ktorí sú delegovaní za 

zriaďovateľa:  

p. Marek Dufek 

p. Mgr. Karolína Kovačovicová 

p. Mgr. Michal Palát 

p. Mgr. Mária Petríková 
 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za - 6, proti - 3, zdržal sa - 0 

 

b) menuje za členov Rady školy pri Materskej škole v Lábe, ktorí sú delegovaní za 

zriaďovateľa:  

p. Mgr. Karolína Kovačovicová 

p. Mária Kovárová 

p. Mgr. Mária Petríková 

p. Jana Zálesňáková 
 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 17. 

Diskusia. 

Starosta obce Bc. Štefan Fogl záverom pripomenul, že je veľmi dôležité, aby sme sa navzájom 

rešpektovali.  

 

 

 



 

 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Láb 

konaného dňa 23.11.2022 v budove obecného úradu  
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K bodu 18. 

Záver. 

Na záver starosta obce Bc. Štefan Fogl poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 17:50 

hod. ukončil ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Láb v roku 2022. 

    

 

Zapísala dňa 23.11.2022: Katarína Kovárová 

 

 

Zápisnicu overili: 

 

 

 

p. Marián Kovár     ................................................ 

 

 

 

 

p. Jozef Praženec     ................................................    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Bc. Štefan Fogl 

starosta obce 


