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Prítomní poslanci: 

Mgr. Pavel Chmela, Michal Kain, Marián Kovár, Ján Mundok, Jozef Praženec, Pavol Vajarský, 

Ing. Milan Vorčák 

Neprítomní poslanci (ospravedlnení): Ing. arch. Laurie Ashley Farmer, Mgr. Daniel Prokop 

Prítomní za obecný úrad: 

Marián Moravčík – starosta obce  

Katarína Kovárová – ekonomický referent 

 

K bodu 1.  

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 a ospravedlnil neprítomných poslancov.    

Skonštatoval, že prítomných je 7 poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Určenie zapisovateľa a pracovných komisií. 

Za členov návrhovej komisie navrhol starosta obce: Mgr. Pavel Chmela, Ján Mundok 

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

Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce: Katarína Kovárová 

 

Uznesenie č. 6/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe  

a) schvaľuje členov návrhovej komisie pre zasadnutie ObZ dňa 29.04.2021: 

p. Mgr. Pavel Chmela 

p. Ján Mundok 

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

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

29.04.2021:                   

p. Marián Kovár 

p. Jozef Praženec 

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

Za zapisovateľku určil starosta obce: p. Katarína Kovárová. 

 

K bodu 2.  

Schválenie programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Láb v roku 2021/Program 

zasadnutia v zmysle pozvánky: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií. 

2. Schválenie programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2021. 

3. Návrh prvej zmeny rozpočtu obce Láb na rok 2021. 

4. Žiadosť o predĺženie nájmu ornej pôdy – Michal Kovár. 
5. Rôzne  

6. Záver 

  

Uznesenie č. 7/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

schvaľuje program zasadnutia ObZ dňa 29.04.2021. 
 

Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 7: za – 7, proti - 0, zdržal sa – 0  
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K bodu č. 3  

Návrh prvej zmeny rozpočtu obce Láb na rok 2021 

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bola 

vypracovaná prvá zmena rozpočtu obce Láb na rok 2021 vrátane rozpočtových organizácií. 

Najvýznamnejšie zmeny sú nasledovné:  

-príjmová časť (bežné príjmy): zvýšenie výnosu dane z príjmov o 30-tis. €, príjem z úhrad za 

dobývací priestor o takmer 4-tis. €, príjem za prenájom priestorov – potraviny (priestory 

bývalého hostinca), upravené príjmy – transfery v rámci verejnej správy, finančné prostriedky 

z MV SR za vykonávanie testovania na ochorenie Covid-19.  

-príjmová časť (kapitálové príjmy): predpokladaný príjem – dotácia na zateplenie starej školy 

vo výške 180-tis. €, upravený príjem za predaj pozemkov. 

-výdavková časť (bežné výdavky): program 2-dobudovanie sociálnych zariadení v klube JDS 

na 3-tis. €, tvorba novej web stránky obce 6-tis. €, program 5-zakúpenie smetných košov 

a košov na psie exkrementy vo výške 3-tis. €, program 5-údržba a opravy zariadení, čistenie 

šácht, ČOV na sumu 17-tis. €. 

-výdavková časť (kapitálové výdavky): program 2-rozvoj obce-zateplenie starej školy dotácia 

a spoluúčasť obce vo výške 189-tis. €, PD na rekonštrukciu-rozšírenie ČOV vo výške 20-tis. €, 

PD na rozšírenie materskej školy 15-tis. €, program 3-rekonštrukcia a modernizácia miestneho 

rozhlasu 20-tis. €, program 6-oprava, rekonštrukcia ciest a chodníkov 100-tis. €. 

 

Uznesenie č. 8/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

schvaľuje prvú zmenu rozpočtu obce Láb vrátane rozpočtových organizácií na rok 2021 

nasledovne:  

Bežné príjmy    1 807 401,63 € 

Kapitálové príjmy            763 200,00 € 

Príjmové finančné operácie          152 012,61 €  

Bežné výdavky   1 744 693,93 €  

Kapitálové výdavky        970 200,00 €   

Výdavkové finančné operácie        7 040,00 € 

Výsledok hospodárenia            680,31 €  

 

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

 

K bodu č. 4    

Žiadosť o predĺženie nájmu ornej pôdy – Michal Kovár. 

Komisia ekonomická, finančná, výstavby a životného prostredia, a sociálnych vecí odporúča 

ObZ schváliť predĺženie nájmu ornej pôdy na ďalšie 3 roky za rovnakých podmienok ako 

predchádzajúci nájom. 

Starosta navrhol zapracovať do zmluvy podmienku podpísanie dohody so Základnou školou 

Láb na poskytovanie služieb pre žiakov. 

 

Uznesenie č. 9/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Lábe 

a) schvaľuje prenájom časti obecného pozemku parcela reg. „E“ číslo 5784/14 o výmere 

3007 m², druh pozemku orná pôda, vedený na LV obce Láb č. 2035 na dobu 3 rokov za 

cenu 1,00 €/rok pre žiadateľa Michala Kovára, bytom Drahy 418/46, 900 67 Láb, pre 

účely chovu hospodárskych zvierat s využitím na hipoterapiu a výchovu a vzdelávanie 

detí a mládeže.  
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b) ukladá starostovi obce vypracovať nájomnú zmluvu. 

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

 

K bodu 5.  

Rôzne.  

Starosta informoval o demografickom vývoji obce (nárast obyvateľstva s trvalým pobytom 

v obci) a o stúpajúcom počte narodených detí. Bude nutné pristúpiť k rozšíreniu kapacity 

materskej školy, čo však zvýši aj náklady obce vynaložené na prevádzku MŠ. V súčasnosti sú 

náklady obce na jedno dieťa umiestnené v MŠ cca 3-tis. € ročne. Pri rozšírení kapacity MŠ 

o ďalších cca 40 detí, budú náklady obce vyššie o ďalších 120-tis. €. Obec bude zrejme nútená 

zvýšiť poplatky rodičov na prevádzku škôlky.  

Starosta požiadal stavebnú komisiu, aby sa zaoberala prípadnou zmenou územného plánu 

a zaujala stanovisko.  

Ďalej starosta informoval o možnosti získať dotáciu zo spol. Nafta na projekt Interakcia 

v pohybe, tzn. dostupnosť pohybových aktivít prostredníctvom plánovaných rekonštrukcií,, 

vytvárania či revitalizácie ihrísk a športovísk. 

Poslanec J. Praženec – predložil niekoľko zaujímavých nápadov ako skrášliť a zefektívniť obec 

napr. umiestnením odpadkových košov v obci, obnoviť plot na cintoríne, upraviť vjazd cesty 

k ČOV, na trhovisko umiestniť fotografie obce, krojov, zber kuchynského odpadu na miestnom 

zbernom dvore... Svoje návrhy dopracuje a predloží na najbližšie zasadnutie komisie.  

 

 

K bodu 6. 

Záver. 

Na záver starosta obce Marián Moravčík poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 18:30 

hod. ukončil 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Láb v roku 2021. 

     

 

Zapísala dňa 29.04.2021: Katarína Kovárová 

 

 

Zápisnicu overili: 

 

Marián Kovár, v.r.     ................................................ 

  

 

Jozef Praženec, v.r.     ................................................    

 

 

 

 

 

 

 

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

Marián Moravčík, v.r. 

starosta obce 


