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.......................................
.......................................
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Váš list zo dňa
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Naša značka
575/2018

Vybavuje
starosta obce

Látky
04. 10. 2018

POZVÁNKA
V zmysle § 12, zákona č. 369/90 Z. z., o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien
a doplnkov, Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Látkach, ktoré sa uskutoční dňa:
11. októbra (štvrtok) 2018 o 16.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu Látky.

Mgr. Ľubomír Bahleda
starosta obce

Návrh odporúčaného programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Voľba do orgánov samosprávy – rozsah výkonu funkcie starostu
4. Oprava miestnej komunikácii – sumu 5000 € na opravu cesty od ZŠ k Segečovi Jožkovi (Kuviková)
Cca 210m. Rozsah prác – odstránenie výkopovej zeminy, dovoz a rozvoz štrku, uvalcovanie. Ďalšia
oprava cesty v priebehu v r. 2019.
5. Preložiť kameru z Prašivej na futbalové ihrisko do 31. 8. 2018
6. Diskusia
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Dôvodová správa k zasadnutiu OZ v Látkach dňa 11. 10. 2018

K bodu 3. Voľba do orgánov samosprávy – rozsah výkonu funkcie starostu
- k tomuto bodu, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obenom zriadení, § 13 som výkon tohto uznesenia
pozastavil
K bodu 4. Oprava miestnej komunikácii – sumu 5000 € na opravu cesty od ZŠ k Segečovi Jožkovi
(Kuviková) Cca 210m. Rozsah prác – odstránenie výkopovej zeminy, dovoz a rozvoz štrku,
uvalcovanie. Ďalšia oprava cesty v priebehu v r. 2019.
- výkon tohto uznesenia bol pozastavený a to z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadnu v znení neskorších zmien a predpisov. Jedná
sa hlavne o to, že v telese eventuálnej cesty sa nachádzajú inžinierske siete a keďže sa plánuje
vybudovanie korektnej cesty musia byť splnené všetky zákonom stanovené podmienky. Odvoz zeminy po
havarijnom stave výmeny vodovodného potrubia sa uskutočnil.
K bodu 5. Preložiť kameru z Prašivej na futbalové ihrisko do 31. 8. 2018
- k tomuto bodu, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 13 som výkon tohto uznesenia
pozastavil

