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Prítomní poslanci: 

Ing. arch. Laurie Ashley Farmer, Mgr. Pavel Chmela, Michal Kain, Ján Mundok, Jozef 

Praženec, Pavol Vajarský, Ing. Milan Vorčák, Marián Kovár 

Ospravedlnený : Mgr. Daniel Prokop  

Prítomní za obecný úrad : 

Marián Moravčík – starosta obce  

Mgr. Helga Csalavová – prednostka obecného úradu 

Ing. Silvia Kapášová – hlavný kontrolór obce 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií : 

  

Otvorenie zasadnutia. 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Láb (ObZ) otvoril starosta obce - Marián Moravčík 

a privítal všetkých prítomných.    

Skonštatoval, že prítomných je 8 poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

Určenie zapisovateľa a pracovných komisií. 

Za členov návrhovej komisie navrhol starosta obce : Mariána Kovára a Michala Kaina. 

Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce : Jána Mundoka a Jozefa Praženca. 

Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce Mgr. Helgu Csalavovú. 

 

Uznesenie č. 55 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe  

a) schvaľuje členov návrhovej komisie pre zasadnutie ObZ dňa 05.09.2019 : 

p. Marián Kovár  

p. Michal Kain 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za – 6 , proti - 0, zdržal sa –  2 

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

05.09.2019:                   

p. Ján Mundok  

p. Jozef Praženec 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9:  za – 6 , proti - 0 , zdržal sa – 2 

Za zapisovateľku určil starosta obce Mgr. Helgu Csalavovú. 

 

K bodu 2. Schválenie programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Láb v roku 

2019 :  

 

Program zasadnutia v zmysle pozvánky: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií 
2. Schválenie programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2019 

3. Úprava výšky investície pri realizácii rekonštrukcie futbalového ihriska 

4. Navýšenie kapacity školskej jedálne 

5. Rôzne   

6. Záver 

Z prítomných poslancov k tomuto návrhu programu nemal nikto námietky, starosta požiadal 

poslancov, aby o ňom hlasovali. 
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Uznesenie č. 56 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe  

schvaľuje program zasadnutia ObZ dňa 05.09.2019. 

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

 

K bodu 3. Úprava výšky investície pri realizácii rekonštrukcie futbalového ihriska : 

 

Starosta obce uviedol k tomuto bodu programu, že obyvatelia obce majú možnosť  vidieť, že 

realizácia rekonštrukcie futbalového štadióna sa blíži v týchto dňoch k záveru. Rekonštrukcia je 

realizovaná z veľkej časti svojpomocne a sčasti subdodávateľsky firmami pôsobiacimi v obci. 

V čase naplánovania realizácie rekonštrukcie nebolo celkom zrejmé v akom rozsahu bude obec 

schopná realizovať práce vo vlastnej réžii. V súčasnosti je potrebné dokončiť práce na fasáde 

tribúny, terénne úpravy a betonárske práce, treba dokončiť zábradlie, vo vnútorných 

priestoroch chýbajú podlahy, dvere. Ďalej starosta obce vysvetlil, že keďže hospodárenie obce 

je ekonomicky vyrovnané, dofinancovanie prostriedkov, ktoré chýbajú k dokončeniu 

rekonštrukcie môže obec realizovať zo schváleného rozpočtu obce presunutím položiek v rámci 

rozpočtu. Upozornil prítomných, že v sume, ktorá je navrhnutá na dofinancovanie 

rekonštrukcie nie je zahrnutá nová (vrchná ) časť tribúny, ktorú tento rok už asi nebude možné 

realizovať. 

Na záver sa opýtal prítomných, či majú pripomienky alebo podnety do diskusie k tomuto bodu. 

Prítomní poslanci sa v diskusii nevyjadrili, starosta ich vyzval k hlasovaniu o tomto bode 

programu. 

 

Uznesenie č. 57 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe  

schvaľuje rozpočtové opatrenie – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, v zmysle § 14, ods. 2, písm. a) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

 

Presun rozpočtových prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov  

program 
funkčná 

klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 
zdroj položka v rozpočte 

presun 

rozp. 

položiek 

2 0111 635 002 41 Údržba výpočtovej techniky -800,00 € 

8 0810 717 002 41 
Modernizácia budovy na 

ihrisku 
800,00 € 

9 0620 637 027 41 Odmeny na dohodu -3 000,00 € 

8 0810 717 002 41 
Modernizácia budovy na 

ihrisku 
3 000,00 € 

9 0620 620 41 
Odmeny na dohodu-poistné, 

odvody 
-1 056,00 € 

8 0810 717 002 41 
Modernizácia budovy na 

ihrisku 
1 056,00 € 

10 1070 642 014 41 Dávky sociálnej pomoci  -200,00 € 

8 0810 717 002 41 
Modernizácia budovy na 

ihrisku 
200,00 € 
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Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov  

program 
funkčná 

klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 
zdroj položka v rozpočte 

presun 

rozp. 

položiek 

2 0620 716 41 

Kapitálové investície-ostatné-

projektové dokumentácie, 

povinné spoluúčasti na projektoch 

.. 

-13 522,00 € 

8 0810 717 002 41 
Modernizácia budovy na 

ihrisku 
13 522,00 € 

2 620 716 46 

Kapitálové investície-ostatné-

projektové dokumentácie, 

povinné spoluúčasti na projektoch 

.. 

-11 478,00 € 

8 0810 717 002 46 
Modernizácia budovy na 

ihrisku 
11 478,00 € 

 

 

Presun rozpočtových prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov  

Dokončovacie práce pri výstavbe garáže PZ = 1 928,00 €  

program 
funkčná 

klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 
zdroj položka v rozpočte 

presun rozp. 

položiek 

11 0111 637 005 41 Projektové práce -500,00 € 

4 0320 717 002 41 
Dokončovacie práce pri 

výstavbe garáže PZ 
500,00 € 

11 0111 637 005 41 Geometrické práce -500,00 € 

4 0320 717 002 41 
Dokončovacie práce pri 

výstavbe garáže PZ 
500,00 € 

11 0111 632 003 41 Telekomunikačné služby -438,00 € 

4 0320 717 002 41 
Dokončovacie práce pri 

výstavbe garáže PZ 
438,00 € 

11 0112 637 012 41 Poplatky banke -490,00 € 

4 0320 717 002 41 
Dokončovacie práce pri 

výstavbe garáže PZ 
490,00 € 

 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za – 8  , proti - 0, zdržal sa – 0 
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K bodu 4: Navýšenie kapacity školskej jedálne : 

 

Starosta obce k tomuto bodu programu uviedol, že technológia školskej jedálne je po rokoch 

zastaralá a nie je ani kapacitne postačujúca. Na rokovaniach sa s vedúcou školskej jedálne 

a riaditeľkou základnej školy dohodli, že investície rozdelia na dve etapy. V prvej budú 

nakúpené technológie a zariadenia, ktoré sú v súčasnosti úplne nevyhnutné. V druhej etape 

špecifikujú v akom rozsahu sú potrebné ďalšie investície. V návrhu uznesenia je určená suma 

na navýšenie financií v sume 11 000 Eur. Tieto financie sú takisto ušetrené v rámci 

schváleného rozpočtu. 

Poslanec p. Farmer položil otázku, čo konkrétne je potrebné teraz kúpiť. 

Starosta obce informoval, že multifunkčný robot a výdajný pult. 

Poslanec p. Farmer uviedol ďalej, že má informáciu, že obec nevie poskytnúť v súčasnosti 

obedy dôchodcom. 

Starosta obce ho požiadal, aby túto tému presunuli do časti diskusie v rôznom, keďže teraz je 

diskusia o odsúhlasení dofinancovania jedálne, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie kapacity 

prevádzky jedálne. 

Keďže žiadne ďalšie pripomienky neboli, starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu. 

 

 

Uznesenie č. 58 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

schvaľuje rozpočtové opatrenie – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, v zmysle § 14, ods. 2, písm. a) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

 

Presun rozpočtových prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov  

 

program funkčná 

klasifik

ácia 

ekonomická 

klasifikácia 

zdroj položka v rozpočte presun rozp. 

položiek 

1 0111 633 016 41 Príspevky novorodencom -150,00 € 

7 0912 713 004 41 Technologické vybavenie 

školskej jedálne pri ZŠ Láb 

150,00 € 

1 0112 637 005 41 Audit -200,00 € 

7 0912 713 004 41 Technologické vybavenie 

školskej jedálne pri ZŠ Láb 

200,00 € 

2 0111 637 005 41 Právne služby, služby verejného 

obstarávania 

-2 500,00 € 

7 0912 713 004 41 Technologické vybavenie 

školskej jedálne pri ZŠ Láb 

2 500,00 € 

2 0111 633 006 41 Materiál - tonery, pásky... -800,00 € 

7 0912 713 004 41 Technologické vybavenie 

školskej jedálne pri ZŠ Láb 

800,00 € 

3 0840 635 006 41 Dom smútku - údržba, drobné 

opravy 

-1 000,00 € 
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7 0912 713 004 41 Technologické vybavenie 

školskej jedálne pri ZŠ Láb 

1 000,00 € 

5 0520 635 004 41 Údržba zariadení ČOV -4 000,00 € 

7 0912 713 004 41 Technologické vybavenie 

školskej jedálne pri ZŠ Láb 

4 000,00 € 

6 0451 635 006 41 Údržba ciest, drobné opravy -1 500,00 € 

7 0912 713 004 41 Technologické vybavenie 

školskej jedálne pri ZŠ Láb 

1 500,00 € 

11 0111 637 004 41 Všeobecné služby -850,00 € 

7 0912 713 004 41 Technologické vybavenie 

školskej jedálne pri ZŠ Láb 

850,00 € 

 

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

 

 

K bodu 5. Rôzne : 

 

Starosta obce informoval, že školská jedáleň v minulosti zabezpečovala stravu aj pre 

dôchodcov. Táto činnosť bude pokračovať v októbri. V septembri ju nebolo možné zabezpečiť, 

dôvod súvisí s realizáciou tzv. „obedov zadarmo“. Štát poskytol dotáciu na náklady na jedlo. 

Všetky ostatné náklady ponechal na samosprávach. V súčasnosti má škola 188 stravníkov 

a mohlo sa stať, že sa na obed prihlásia všetci, lebo je obed zadarmo. Obec je povinná 

zabezpečiť jedlo všetkým žiakom. Pri súčasných podmienkach preto nie je možné zabezpečiť 

jedlo aj dôchodcom. Preto sa vedenie obce spolu s vedúcou školskej jedálne dohodli, že 

v septembri sa ukáže vývoj situácie a zatiaľ budeme poskytovať jedlo iba žiakom. Teraz sa dá 

povedať, že situácia nie je katastrofálna, preto podľa odhadov a po nákupe technológie by mala 

byť obec schopná poskytnúť dôchodcom obedy od októbra. Starosta obce ďalej vysvetlil, prečo 

obedy nie sú vlastne zadarmo. Štát prispieva dotáciou iba na jedlo, neposkytol financie, ktoré 

pokryjú náklady na personál a energie, ktoré súvisia so zvýšením počtu stravníkov. Požiadal 

vedúcu školskej jedálne, aby vyčíslila energie, ktoré musí obec uhrádzať. Upozornil na to, že 

zmluva na dodávku elektriny končí a nová cena elektriny bude o cca 30% drahšia, čo súvisí 

s rastom cien energií. Cena za obed musí zohľadniť aj tieto náklady. Cena obeda pre 

dôchodcov bude tiež vyššia ako doterajších 2,21 Eur, mala by byť pod 3,- Eur. 

 

Poslanec, p. Farmer žiadal od starostu obce náhradné riešenie pre dôchodcov do októbra. 

Starosta obce reagoval, že verí, že situácia je pre nich riešiteľná tak, ako počas školských 

prázdnin.  

Poslanec, p. Farmer sa vyjadril, že podľa neho v zmysle platného všeobecne záväzného 

nariadenia má obec prispieť všetkým dôchodcom na obed.  

Starosta obce upresnil, že sa jedná o dôchodcov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni. 

Poznamenal, že to nie je prvý krát, čo si pán Farmer nie vykladá znenie všeobecne záväzného 

nariadenia podľa seba. Zdôraznil, že podľa platného všeobecne záväzného nariadenia majú 

nárok na túto sociálnu službu – príspevok na obed iba dôchodcovia, ktorí odoberajú obedy 

v školskej jedálni, majú vek aspoň 70 rokov alebo sú v dôchodkovom veku a sú osamelí.  

Poslanec, p. Farmer opätovne požadoval, aby obec prispela dôchodcom na obedy do času 

obnovenia poskytovania obedov v jedálni. 

Poslanec, p. Mundok poznamenal, že obec aj rozváža obedy dôchodcom. Niektorí túto službu 

aj zneužívajú, lebo v princípe nie sú imobilní, aby si nemohli ísť po obed do jedálne. Na 
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rozvážanie obedov treba zamestnancov, náklady na pohonné hmoty, auto.  

Starosta obce vysvetlil, že prvotne bola myšlienka pomôcť imobilným dôchodcom, ktorí mali 

problém dostať sa do školskej jedálne. V budúcnosti sa bude musieť spôsob a rozsah tejto 

služby prehodnotiť tak, aby sa pomohlo naozaj tým, ktorí to potrebujú. 

Poslanec, p. Praženec tiež doplnil, že poslancom vysvetľovala situáciu aj pani riaditeľka školy 

a vedúca školskej jedálne. Objasnili im ako je problematické zabezpečiť túto službu tak, aby 

neporušovali zákon.  

Starosta obce informoval, že predpisy umožňujú už iba taký systém, že ktokoľvek si príde po 

pre obed, bude mu vyložený na tanier a sám si ho bude musieť naložiť do obedára. Hygienické 

predpisy to takto vyžadujú. Obedáre by nemuseli byť 100%-ne čisté, po naložení obeda by sa 

mohli preniesť baktérie do obedov, ktoré sú pre všetkých a vznikol by problém. Je to 

iracionálne, lebo aj tanier bude treba umyť navyše, také sú však predpisy.  

 

Obyvateľ obce, p. Kovačovič sa informoval v troch záležitostiach : 1. či sa myslí na lavičky na 

detskom ihrisku pri futbalovom štadióne a nejaké tieniace komponenty, lebo tam nie je tieň, 2. 

chodníky sú v zlom stave, napríklad aj chodník od školy do školskej jedálne, 3. ohľadom 

čiernej stavby na Topoľovej ulici; pamätá si, že na zastupiteľstve v minulosti im bolo sľúbené, 

že v tejto lokalite bude postavených jedenásť rodinných domov. Podľa situácie, ktorá je tam 

dnes, je tam 17 prípojok. 

Starosta obce : Čo sa týka stavby na Topoľovej ulici, bol uskutočnený štátny stavebný dohľad, 

boli vyzvaní na zastavenie stavebných prác do okamihu, kým budú všetky doklady predložené 

a stavebný úrad im nevydá riadne povolenie. Ak konajú inak, a obyvatelia o tom vedia,  môžu  

to nahlásiť polícii. Pokiaľ ide o počet domov, uviedol, že nemá vedomosť o projekte v tejto 

lokalite. Keď bola v minulosti rozprava o bytovke v danej lokalite, obec podľa neho  nemohla 

dať vyhlásenie ohľadom tohto projektu, keďže nie je stavebníkom a neobjednávala projekt.  

p. Kovačič sa ďalej domáhal realizácie prísľubu druhého výjazdu na cestu, ktorý sa bude 

napájať oproti Bahnám. Momentálne, v situácii, v ktorej je zakreslený plynovod, ktorý sa tam 

má budovať, je na pozemku, kde mala byť cesta, prípojka pre dvojdom.  

Starosta obce sa vyjadril, že keďže sa jedná o čiernu stavbu, nemá obec k dispozícii žiadne 

výkresy, aby sa mohol k danej veci vyjadriť. Pripomenul, že keď bude mať stavebný úrad 

k dispozícii projektovú dokumentáciu a všetky podklady, bude posudzovať stavbu aj z hľadiska 

územného plánu. Ak bude stavba v súlade s územným plánom, povolí ju. 

K lavičkám pri detskom ihrisku informoval, že lavičky, ktoré tam boli predtým, sa znovu 

inštalujú, tienenie tam v minulosti nebolo. Zatiaľ o ňom neuvažovali. Pri bufete je prístrešok, 

z ktorého je vidno na ihrisko. Obec má v pláne na jeseň opravovať najmä cesty, z obce Zohor 

bude mať zapožičaný stroj na vysprávku výtlkov. Na chodníky je to investícia v niekoľkých sto 

tisícoch eur, toto je možné realizovať, ak bude vyhlásená nejaká výzva na dotácie.   

Poslanec, p. Chmela sa vyjadril k rekonštrukcii štadiónu. Uviedol, že rekonštrukcia sa realizuje 

aj preto, že štadión slúži všetkým občanom, najmä deťom a muži postúpili do 4. ligy, ktorá 

potrebuje iné parametre, požiadavky. Nepovažuje za vhodné, aby obmedzili možnosť 

športovcov reprezentovať obec vo vyššej lige.  

Obyvateľka p. Farmerová oznámila, že 13.marca opätovne založili zastúpenie Slovenského 

červeného kríža. Ďalej žiadala vysvetlenie, že ak môže iná obec prispievať dôchodcom na 

obedy, napríklad v Zohore, kde sa stravujú v reštaurácii, prečo to tak nemôže fungovať aj 

v našej obci. Podľa nej je to len otázka strategického plánovania. Žiada o informáciu, akým 

spôsobom sa vykryje obdobie, keď opäť dôchodcovia budú dostávať obedy; buď zo školskej 

jedálne alebo doplatok, aby si mohli dovoliť menu v reštaurácii. Ďalej sa dotazovala na to, ako 

je postarané o dôchodcov, ktorí sú nevládni. Je potrebné mať prehľad o takýchto dôchodcoch. 

Červený kríž môže byť nápomocný. 
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Poslanec, p. Kain poznamenal, že nie je možné porovnávať Láb so Zohorom, keď Zohor 

dostáva milión eur za skládku. Má oveľa viac financií.  

Starosta obce odpovedal na otázku príspevku na obedy dôchodcov tak, že príspevok dostanú tí 

dôchodcovia, ktorí odoberajú obed v školskej jedálni. O tých občanov, ktorí majú nárok na 

sociálnu pomoc, sa obec stará v zmysle zákona. 

Poslanec, p. Mundok sa vyjadril k starostlivosti o nevládnych dôchodcov. Informoval sa 

o imobilných dôchodcoch, podľa jeho zistení sú tak jeden alebo dvaja. Ostatní sú schopní si 

obedy nejak zabezpečiť. 

 

Obyvateľka, p. Mračková, pripomenula z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, že pri prerokovaní bodu o štúdii k lokalite B8 – Kút bolo spomenuté, že šírka 

hlavnej cesty má byť 12 m a že starosta obce doplnil, že by zapracoval do textovej časti štúdie 

podmienku, aby vlastníci pozemkov ustúpili z časti svojho pozemku za účelom vybudovania 

cesty, tak, aby šírka pozemku pre budúcu cestu aj v najužšom bode dosahovala 12 m. V lokalite 

Malá lúka toto umožnené nebolo, a že dostali vyjadrenie od obce, že kým nebude cesta 

vybudovaná, nebudú stavby domov povoľované. Dotazovala sa, prečo nie je riešená lokalita 

Malá lúka.  

Ďalej žiadala informáciu vo veci budovania kanalizácie v obci v súvislosti s novým vedením 

BVS, a.s.. 

Opýtala sa starostu obce, či obec neuvažuje o vydaní zákazu parkovania na niektorých 

miestach, lebo situácia je už dosť vážna. 

 

Starosta obce sa vyjadril tak, že zopakoval to, čo k veci povedal na predchádzajúcom zasadnutí 

zastupiteľstva. Osloví p. Mračkovú, aby si spoločne pripravili materiál a objasnili vlastníkom 

pozemkov situáciu. Znovu budú vlastníci oslovení, či sú ochotní spolupracovať, aby sa uvedená 

lokalita otvorila. 

K otázke budovania kanalizácie informoval, že nové vedenie BVS, a.s. nastúpilo a zvolalo 

valné zhromaždenie, ktorého programom je prerokovanie rozpočtu. Vysvetlil opätovne, že buď 

BVS, a.s. bude investovať do kanalizácie alebo si obec vezme úver zhruba 3 mil. Eur. Je 

otázka, či sa úver splatí z tých poplatkov, ktoré obec vyberie za odvádzanie splaškovej vody.  

K problematike parkovania v obci, požiadal poslancov, aby sa zamysleli nad tým, či nechcú 

v obci zaviesť pravidlá, parkovaciu politiku všeobecne záväzným nariadením. Pripustil, že 

situácia je miestami naozaj neúnosná.  

 

Obyvateľ, p. Vicen sa opýtal na plán obce so stavom ulice tzv. cigánej uličky, ktorá je 

v katastrofálnom stave. Okrem toho je aj veľmi úzka. 

Starosta obce poznamenal, že tá ulička nespĺňa žiadne parametre a obec s ňou nemá zatiaľ 

žiadne plány. Skonštatoval, že ak si niekto vybudoval obrubník, obec o tom nemá vedomosť. Je 

aj otázka, či je na to obecnom pozemku.  

 

Poslanec, p. Kovár poznamenal, že niektorí obyvatelia lokality, kde býva aj on, sa vôbec 

nestarajú o svoje predzáhradky a je to podľa neho veľmi smutné. Podľa jeho názoru nie je 

podstatné, či je to obecný pozemok, ľudia sa v minulosti starali o okolie svojho domu. 

 

Nasledovala diskusia o rôznych témach, ktoré sa týkali konkrétnych občanov a ich záležitostí. 

 

Na záver starosta obce Marián Moravčík poďakoval všetkým prítomným za účasť a o  

19:20 h. ukončil 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Láb v roku 2019. 



 

 

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Láb 

konaného dňa 05.09.2019 v sobášnej miestnosti OcÚ  
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Zapísala dňa 05.09.2019:  Mgr. Helga Csalavová 

 

Zápisnicu overili : 

 

Ján Mundok, v. r.    

Jozef Praženec, v. r.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marián Moravčík, v. r.                  Mgr. Helga Csalavová, v. r.              

starosta obce        prednostka obecného úradu 

 


