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Prítomní 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: 

Bc. Štefan Fogl – starosta obce 

Katarína Kovárová – ekonomický referent 

Daša Koledová – referent životného prostredia, daní, poplatkov a odpadového hospodárstva 

 

K bodu 1.  

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií. 

Otvorenie zasadnutia. 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Láb (ObZ) otvoril starosta obce – Bc. Štefan Fogl 

o 17:00 hod., privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že prítomných je 9 poslancov, obecné 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

Určenie zapisovateľa a pracovných komisií. 

Za členov návrhovej komisie navrhol starosta obce: Mgr. Karolínu Kovačovicovú, Mgr. 

Michala Paláta  

Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce: Máriu Kovárovú, Ing. Janku Leskovskú 

Za zapisovateľa zápisnice určil starosta obce: Dašu Koledovú 
 

Uznesenie č. 54/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe  

a) schvaľuje členov návrhovej komisie pre zasadnutie ObZ dňa 15.12.2022: 

Mgr. Karolínu Kovačovicovú 

Mgr. Michala Paláta 

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

b) schvaľuje overovateľov zápisnice a uznesení zo zasadnutia ObZ konaného dňa 

15.12.2022:                   

p. Máriu Kovárovú 

Ing. Janku Leskovskú 

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

Za zapisovateľa určil starosta obce: Dašu Koledovú 

 

K bodu 2.  

Schválenie programu 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Láb v roku 

2022/Program zasadnutia v zmysle pozvánky: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií. 

2. Schválenie programu 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2022. 

3. Informácia o menovaní zástupcu starostu. 

4. Schválenie Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva obce Láb. 

5. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2019, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 

1/2022, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Láb. 

6. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 
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7. Schválenie návrhu Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 

2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. 

8. Výpoveď zmluvy o nájme bytu nájomcom – p. Tomáš Žaludný. 

9. Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu – p. Janka Labošová Macíková. 

10. Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu – p. Hana Petríková. 
11. Rôzne.  
12. Záver. 

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

 

Uznesenie č. 55/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

schvaľuje program zasadnutia ObZ konaného dňa 15.12.2022 

 

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

 

K bodu č. 3  

Informácia o menovaní zástupcu starostu. 

Starosta obce navrhuje Mgr. Michala Paláta, ktorý mu bol najviac nápomocný.  

  

Uznesenie č. 56/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

berie na vedomie informáciu starostu obce o menovaní zástupcu starostu, ktorým je 

s účinnosťou od 01.12.2022  Mgr. Michal Palát 

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

 

K bodu č. 4 

Schválenie Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva Obce Láb. 

Materiál predniesla predsedkyňa Komisie finančnej, územného rozvoja a správy majetku, Ing. 

Janka Leskovská. Na predmetnej komisii sa dohodli vypustiť z pôvodného Rokovacieho 

poriadku čl. 2 ods. 8 a do čl.  7 doplniť nový odsek 5. Poslanec Marek Dufek mal pripomienku 

k ods. 5 čl. 7 tretia veta a žiadal ju upraviť nasledovne: „Nielen predseda komisie, ale aj 

členovia komisie – poslanci, majú právo vzhľadom k prejednávanej problematike pozvať aj iné 

právnické alebo fyzické osoby, uvedené je potrebné oznámiť predsedovi komisie.“  

O zapracovaní pripomienky M. Dufeka poslanci hlasovali nasledovne:  

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

 

Uznesenie č. 57/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

schvaľuje Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva Obec Láb s pripomienkou: 

upraviť v čl. 7 ods. 5 tretiu vetu.  

 

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

 

K bodu č. 5 

Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 12/2019, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022, ktorým 
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sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Láb.   

Pripomienky boli odsúhlasené na finančnej komisii a odporúčané ich zapracovať.  

 

Uznesenie č. 58/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 12/2019, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022, ktorým sa 

určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Láb so zapracovanými pripomienkami 

 

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

 

K bodu č. 6 

Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

Návrh VZN bol predložený a pripomienkovaný na finančnej komisii. Bolo odporúčané schváliť 

s pripomienkami.  

 

Uznesenie č. 59/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady so zapracovanými pripomienkami: navrhnuté zvýšenie o 10% sa nebude realizovať, 

poplatky za vývoz komunálneho odpadu sa oproti roku 2022 nezmenia. 

 

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

 

K bodu č. 7 

Schválenie návrhu Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 

2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. 

Materiál k rozpočtu predniesla predsedkyňa Komisie finančnej, územného rozvoja a správy 

majetku,  Ing. Janka Leskovská. Komisia zasadala k rozpočtu dva krát a vzniesli pripomienky, 

ktoré boli zapracované. Stanovisko k rozpočtu zaslala aj hlavná kontrolórka, ktorá namieta 

niektoré skutočnosti, ktoré sú v rozpočte uvedené. K návrhu rozpočtu bolo vznesených 

niekoľko pripomienok a pozmeňujúcich návrhov:  

1. Odložiť rokovanie o rozpočte na ďalšie zasadnutie ObZ.  

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

nebol prijatý. 

2. Zapracovať do rozpočtu spolufinancovanie z externých zdrojov - z úveru.  

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

bol prijatý.  

3. Upraviť príjmovú položku – výnos dane z príjmov (tzv. podielové dane) na sumu 

schváleného rozpočtu na rok 2022 MF SR. Stiahnuť z návrhu všetky očakávané 

projekty so spoluúčasťami.  

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

nebol prijatý.  
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4. Pripraviť nový návrh rozpočtu so zapracovaním pripomienok, zverejniť a schvaľovať až 

30.12.2022.  

Hlasovanie – z celkového počtu poslancov 9: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 – tento návrh 

bol prijatý.   

 

Uznesenie č. 60/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

schvaľuje pripraviť nový návrh rozpočtu so zapracovaním pripomienok, zverejniť 

a schvaľovať 30.12.2022 

 

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

 

K bodu č. 8 

Výpoveď zmluvy o nájme bytu nájomcom – p. Tomáš Žaludný. 

Predložená výpoveď na finančnej komisii a odsúhlasená. 

 

Uznesenie č. 61/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

berie na vedomie výpoveď zmluvy o nájme bytu nájomcom p. Tomáš Žaludný k 31.12.2022. 

 

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

 

K bodu č. 9 

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu – p. Janka Labošová Macíková. 

Žiadosť predložená a odsúhlasená na finančnej komisii. 

 

Uznesenie č. 62/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

schvaľuje pridelenie bytu č. 5 (3-izbový, 2. poschodie) v obecnom nájomnom dome Láb č. 666 

žiadateľke p. Janke Labošovej Macíkovej na obdobie od 01.02.2023 do 31.01.2026. 

 

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

 

K bodu č. 10 

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu – p. Hana Petríková. 

Žiadosť predložená na finančnej komisii a odsúhlasená na obdobie 1 rok.  

 

Uznesenie č. 63/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

schvaľuje pridelenie bytu č. 7 (3-izbový, podkrovie) v obecnom nájomnom dome Láb č. 666 

žiadateľke p. Hane Petríkovej na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023, na základe § 12 odsek 

6. zákona č. 443/2010: Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v § 

22 ods. 3 (poznámka: iná oprávnená osoba), môže žiadateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s inou 

fyzickou osobou najviac na jeden rok. 

 

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

 

  

 

 



 

 

Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Láb 

konaného dňa 15.12.2022 v budove obecného úradu  

 

 

5 

K bodu 11. 

Rôzne. 

Starosta Bc. Štefan Fogl informoval občanov o havarijnej situácii na hlavnej prečerpávačke – 

porucha odstránená. Poďakoval občanom za trpezlivosť pri vzniknutej situácii. Aktuálne nám 

situáciu komplikuje ešte aj vysoká chorobnosť zamestnancov obecného dvora.  

Informoval o nefunkčnosti obecného dvora pri nástupe do funkcie.  

 

Ing. Marián Benkovič odporúča poslancom a starostovi návrh na zaujatie stanoviska 

k cestovnému poriadku spoločnosti Arriva. Odporučil vypracovať sociálnej komisii analýzu 

k dostupnosti.  

Starosta obce už oslovil dopravcu – evidujú sťažnosti občanov, prebieha rekonštrukcia.  

 

Ing. Mária Hasičková – kedy sa bude vážiť komunálny odpad v obci?  

Reagoval starosta obce – vážiaci systém Sensoneo nefunguje tak ako má. Firma FCC 

Slovensko bude meniť firmu na nové čipovanie odpadových nádob.  

 

Pán Marián Kovár hovoril v mene DHZ – vysvetľoval nadmernú spotrebu elektrickej energie. 

Nadmerná spotreba bola pred výmenou elektromera, na budove hasičskej zbrojnice sú 

vysielače firmy Radiolan. Z dotácie od DPO SR majú presne stanovené čo môžu zakúpiť 

v danom roku nové.  

Reagovala Ing. Janka Leskovská – materiál si preštudovala pred finančnou komisiou a hľadali 

rezervy a možnosti ako znížiť náklady na prevádzku aby mohli uspokojiť záujemcov o dotácie.  

 

Pán Mundok chcel informáciu ohľadom renovácie budovy starej školy – či budú fungovať 

masážne stroje pre občanov? Ako je to s príspevkami zárobkových subjektov obecnému úradu?  

Či sa bude ďalej pokračovať v rekonštrukcii starej školy – strecha, byty, vonkajšia 

rekonštrukcia budovy.  

Reagoval starosta obce – najskôr musíme riešiť veci podľa priorít.  

Obhliadka obecných budov s poslancami bude v roku 2023.  

 

Pán Ján Mundok sa pýtal ohľadom vyrezaných stromov pri kostole, či na to bolo povolenie 

a od koho lebo má informáciu a fotografie, že to boli zdravé stromy.  

Reagovala pani Mária Kovárová, že to bola havarijná situácia pri kostole. Stromy ohrozovali 

okoloidúcich, boli to tri suché tuje. Odsúhlasila to pani zo životného prostredia a jednota 

dôchodcov si urobila brigádu na úpravu okolia pri kostole.  

 

Pán Adamovič sa pýtal či dotácie poskytnuté OÚ budú zverejnené na obecnej stránke a či 

občania budú informovaní akej organizácii bola dotácia poskytnutá a v akej výške?  

Reagovala Ing. Janka Leskovská – všetky informácie ohľadom poskytnutej dotácie budú 

samozrejme zverejnené.   

 

K bodu 12. 

Záver. 

Na záver starosta obce Bc. Štefan Fogl poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19:30 

hod. ukončil 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Láb v roku 2022. 

     

 

Zapísala dňa 15.12.2022: Daša Koledová 

 

 



 

 

Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Láb 

konaného dňa 15.12.2022 v budove obecného úradu  

 

 

6 

 

Zápisnicu overili: 

 

Mária Kovárová, v.r.     ................................................ 

 

 

Ing. Janka Leskovská, v.r.    ................................................    

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Bc. Štefan Fogl, v.r. 

starosta obce 


