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Prítomní poslanci (7): Ing. Marián Benkovič,  Mgr. Karolína Kovačovicová, Mária Kovárová, 

Ing. Janka Leskovská, Marián Moravčík, Mgr. Michal Palát, Jana Zálesňáková 

Neprítomní poslanci (ospravedlnení) (2): Marek Dufek, Mgr. Mária Petríková  

Prítomný za obecný úrad: 

Bc. Štefan Fogl – starosta obce 

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 10:00 hod., privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že prítomných je 7 poslancov, obecné 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

Určenie zapisovateľa a pracovných komisií. 

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

Moravčíka  

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

Za zapisovateľa zápisnice určil starosta obce: Dašu Koledovú 
 

Uznesenie č. 64/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe  

a) schvaľuje členov návrhovej komisie pre zasadnutie ObZ dňa 30.12.2022: 

Mgr. Karolínu Kovačovicovú 

p. Mariána Moravčíka  

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 7: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 2     
 

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

30.12.2022:                   

p. Máriu Kovárovú 

Ing. Janku Leskovskú 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 7: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 2     

Za zapisovateľa určil starosta obce: Dašu Koledovú 

 

K bodu 2.  

Schválenie programu 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Láb v roku 

2022/Program zasadnutia v zmysle pozvánky: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií. 

2. Schválenie programu 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2022. 

3. Schválenie návrhu Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 

2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. 

4. Schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti pre šk. rok 2021/2022. 
5. Rôzne.  
6. Záver. 

 

7. Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 7: za – 7 , proti – 0  , zdržal sa – 0   
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Uznesenie č. 65/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

schvaľuje program zasadnutia ObZ konaného dňa 30.12.2022 
 

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

 

K bodu č. 3 

Schválenie návrhu Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 

2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025.  

Hlavná kontrolórka Ing. Silvia Kapášová podala súhlasné ústne stanovisko starostovi obce. 

 

Uznesenie č. 66/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 a viacročného 

rozpočtu na roky 2024 a 2025; 

b) schvaľuje rozpočet obce Láb, vrátane škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Láb, ako aj použitie peňažných fondov obce Láb na rok 2023 nasledovne:   

Bežné príjmy      1 916 213,82 € 

Kapitálové príjmy     5 892 646,59 € 

Príjmové finančné operácie          215 917,01 € 

Bežné výdavky     1 901 470,05 € 

Kapitálové výdavky     6 115 434,17 € 

Výdavkové finančné operácie                 7 333,00 € 

 

c) schvaľuje poskytnutie dotácií pre právnické a fyzické osoby pôsobiace na území obce Láb 

z rozpočtu obce Láb na rok 2023. 

d) berie na vedomie výhľad príjmov a výdavkov rozpočtu obce Láb, vrátene škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Láb, ako aj použitie peňažných fondov obce Láb 

na roky 2024 a 2025 nasledovne:   

rozpočet 2024   rozpočet 2025 

Bežné príjmy   1 967 233,82 €   1 981 733,82 €      

Kapitálové príjmy         1 000,00 €          1 000,00 €   

Príjmové finančné operácie               0,00 €                 0,00 €              

Bežné výdavky   1 887 159,55 €   1 902 064,05 €   

Kapitálové výdavky                0,00 €                                      0,00 €   

Výdavkové finančné operácie        7 400,00 €            7 490,00 €             

 

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

 

K bodu č. 4 

Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2021/2022.  

Komisia pre vzdelávanie a soc. veci odporúča správu schváliť. 

 

Uznesenie č. 67/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

berie na vedomie správu o výchovno- vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2021/2022.   
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Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 7: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0  

 

K bodu č. 5 

Rôzne. 

Pán starosta informoval o podaní projektu rozšírenia materskej školy na plán obnovy dňa 

28.12.2022.  

Pán poslanec Marián Moravčík len pripomenul - že na komisii sa dohodli, že veci sa budú 

postupne objasňovať a rozpočet sa bude meniť.  

Pán Štefan Adamovič – prečo boli dotácie požiarnikom krátené a komu išlo navýšenie?  

Ing. Janka Leskovská reagovala: krátenie dotácie nebolo zo strany obce (chceli 1000 €, dostali 

1000 €), dotáciu budú žiadať ešte zo štátneho rozpočtu, kde dostanú na základné potreby pre 

DHZ Láb.  

Pán Štefan Adamovič – kto dostal od obce koľko na dotáciách a dôvod?  

Reagovala Ing. Janka Leskovská – dotácie boli rozdelené podľa možností: hasiči 1000 €, 

športový klub - 16 300 €, jednota dôchodcov -1500 €, footgolf – 1200 € (Gabriš-300 €, Galajda 

– 300 €, Čermáková – 600 €, reprezentácia Lábu).  

p. Kečkéš – poďakoval starostovi a poslancom za doterajšiu prácu.  

p. Valúchová – poďakovala v mene všetkých občanov za doterajšiu prácu a zaželala úspešný 

rok 2023.  

p. Gerthofer – ako bude pokračovať športový klub – či zostáva staré vedenie, či tam nastáva 

nejaká zmena?  

Reagoval pán starosta, že nemá nové informácie či by sa tam malo niečo meniť, všetko zostáva 

bez zmien.  

 

K bodu 6. 

Záver. 

Na záver starosta obce Bc. Štefan Fogl poďakoval všetkým prítomným za účasť, zaželal všetko 

dobré do Nového roka 2023 a o 10:30 hod. ukončil 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

obce Láb v roku 2022. 

     

Zapísala dňa 30.12.2022: Daša Koledová 

 

 

Zápisnicu overili: 

 

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

 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

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

   Bc. Štefan Fogl v.r. 
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starosta obce 


