UZNESENIE č. 7/2010 Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 24. novembra 2010
________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. s c h v a ľ u j e :
1. Návrh na zmenu rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 2/2010
Hlasovanie: Za: 5
2. Návrh na zmenu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 3/2010
Hlasovanie: Za: 5
3. Návrh na zmenu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 4/2010
Hlasovanie: Za: 5
4. Návrh na zmenu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 5/2010
Hlasovanie: Za: 5
5. Rozpočtové provizórium na r. 2011
Hlasovanie Za : 5
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Látky č. 3/2010
Hlasovanie Za : 5
okrem § 43, pís. a) kde bolo o sadzbe poplatku vo výške 10,00 €/ FO osoba
hlasované : Za:
3 Kučerová, Kršiak, Segečová
Proti:
0
Zdržal sa: 2 Pisár, Šustek
7. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej
vody dodávanej verejným vodovodom pre Obec Látky,
stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, Bratislava,
číslo 0052/2011/V, číslo spisu: 4366-2010-BA pre Obec Látky na rok 2011 je:
1. Maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom pre Obec Látky na obdobie
od 1.1.2011 do 31.12.2011 v sume :
5,00€ / fyzická osoba/domácnosť/rok
5,00€ /právnická osoba/ rok, pričom prepočet pre PO je nasledovný:
počet zamestnancov + kapacita zariadenia (stoličky, lôžka) + 50%
pričom schválené % znamená zvýšenie za prevádzky náročné na vodu,
ktorými sú: Gondáš Jozef, Látky 109 a Kamenská Iveta, Látky 147
2. jednorázový poplatok za zamestnancov, ubytovaciu kapacitu a hospodárske
zvieratá chované v RD Látky, stredisko Látky, vo výške 2000,00 €
táto cena je v súlade s rozhodnutím URSO, Bratislava,
č. 0052/2011/V, číslo spisu: 4366-2010-BA, zo dňa: 3. 11. 2010
3. Termín platieb pre stanovenú maximálnu cenu za výrobu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom pre FO a PO Obce Látky
2 x ročne a to: k 30. 6. 2011 a 31. 12. 2011
4. úľavu pre rok 2011, vo výške 50% zo stanovenej ročnej ceny
za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci Látky
pre FO študentov, študujúcich a ubytovaných
v ubytovacom zariadení, pričom dokladom je potvrdenie o ubytovaní
predložený najneskôr v termíne do 31. 03. 2011
5. úľavu pre rok 2011, vo výške 50% zo stanovenej ročnej ceny
za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci Látky

pre FO pracujúce mimo obce, prípadne zdržiavajúce sa dlhodobo v zahraničí,
pričom dokladom je čestné prehlásenie o takomto pobyte, predložené
najneskôr v termíne do 31. 3. 2011
6. jednorazový poplatok vo výške 3,00 €/domácnosť,
za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
pre Obec Látky na obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011,
v ktorej sa chovajú hospodárske zvieratá (kravy, ošípané a ovce)
Hlasovanie Za: 4 Kršiak, Kučerová, Šustek, Pisár
Proti: 1 Segečová
8. Návrh na určenie poplatku za miestny rozhlas
Hlasovanie: Za: 5
B. s ú h l a s í :
1. s odpredajom z časti C-KN par.č. 461/1, v okolí C-KN par.č 461/13, podľa
žiadosti a náčrtu p. Gombalu Jána, bytom Hriňová, na základe GP a
znaleckého posudku vyhotoveného na vlastné náklady žiadateľa
C. s c h v a ľ u j e :
1. priamy odpredaj C-KN par.č. 461/76, ostatné plochy,
o výmere 461 m2 vedenej na LV č. ...., Obec Látky, pre Juraja Ďalogu, rod.č.
480526/193, rozvedený, bytom Čurgov 288, Opatová, Lučenec,
za kúpnu cenu 6,64€/1m2, pričom kupujúci nie je osobou v zmysle §9a,
odst. 6, zákona č. 138/1991 Z.z., v znp
Hlasovanie: Za: 5
2. priamy odpredaj C-KN par.č. 484, ostatné plochy,
o výmere 393 m2 a C-KN par.č. 461/77, ostatné plochy, o výmere
72 m2, vedených na LV č. ...., Obec Látky, pre Ing. Júliusa Kamenského
nar. 21. 10.1954 a mnž. Ing. Annu, rod. Svoreňovú, nar. 2. 11. 1953
obaja bytom Mlynská 839/27, Kalinovo, za kúpnu cenu 6,64€/1m2, pričom kupujúci
nie sú osobami v zmysle §9a, odst. 6, zákona č. 138/1991 Z.z., v znp
Hlasovanie: Za: 5
3. priamy odpredaj C-KN par.č. 461/75, ostatné plochy, o výmere
213 m2, vedených na LV č. ...., Obec Látky, pre Ing. Milana Blažíčka ,
nar. 29. 11.1969 a manž. Mgr. Janu Blažíčkovú, rod. Koščovú, nar. 26. 2. 1972
obaja bytom Drobného 1905/24, Bratislava, za kúpnu cenu 6,64€/1m2, pričom
kupujúci nie sú osobami v zmysle §9a, odst. 6, zákona č. 138/1991 Z.z., v znp
Hlasovanie: Za: 5
4. priamy odpredaj C-KN par.č. 461/78, ostatné plochy, o výmere
276 m2, vedených na LV č. ...., Obec Látky, pre Františka Lénarda, nar.
12. 2. 1986, slobodného, bytom Málinec 518, za kúpnu cenu 6,64€/1m2, pričom
kupujúci nie sú osobami v zmysle §9a, odst. 6, zákona č. 138/1991 Z.z., v znp
Hlasovanie: Za: 5
5. odmenu do výšky 320,00€/ rok pre vodohospodársky dozor
ktorým je Hazucha Ján, Látky 132, pričom bude tento
zdokladovaný odpracovanámi hodinami
Hlasovanie: Za: 5
6. vyradenie inventáru vedeného v OTE MŠ Látky v zmysle návrhu riaditeľky
Hlasovanie: Za: 5
D. r u š í :

1. Uznesenie č. 6/2010, Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 24. septembra 2010, bod C, číslo 1
Hlasovanie: Za: 5
E: d o p o r u č u j e :
1. vyhotovenie súdnoznaleckého posudku k odpredaju
nepotrebného a nevyužívaného majetku obce – Drevenice, súpisné číslo: 35,
postavenej na C-KN par.č.5, vedenej na LV 747, Obec Látky,
bez pozemku
Hlasovanie: Za: 5
2. vyžiadať od MUDr. Hazuchovej Anny, majiteľky Unimo bunky v strede obce
doklad o začatí stavebného konania stavby rodinného domu
Termín: do 30 6. 2011
Hlasovanie: Za: 5
3. informovanie občanov s ich povinnosťou zabezpečovať
si vývoz žúmp do ČOV v Hriňovej, prostredníctvom firmy
Eko Salmo, Zvolenská Slatina, s ktorou má obec podpísanú zmluvu
len po predložení dokladu o takomto vývoze pristúpi miestne
RD Látky k ďalšiemu vývozu
Hlasovanie: Za: 5
4. vyradený inventár zo školských zariadení zlikvidovať verejnou burzou
pre občanov v letných mesiacoch roku 2011, s prednostným právom pre
zamestnancov školstva
F: b e r i e n a v e d o m i e :
1. predložený prehľad plnenia rozpočtových príjmov a výdavkov obce
2. zníženie faktúry od Fi. Remonta, Zvolenská Slatina, za neoprávnené náklady
vodovodných prípojok pri Rekonštrukcii vodovodu v obci Látky-I.etapa
3. informáciu o vykonanej kontrole preplatenia druhej žiadosti o platbu z PPA Zvolen
a hodnote zaradeného vodovodu do majetku obce vo výške cca 241 tis. €
5. informáciu o šetrení Inšpekcie životného prostredia v B.Bystrici, ohľadom výrubu
drevín v rekreačnej oblasti
6. informáciu o odmietnutí p. Hazuchu Emila, Látky 80, o umiestnení do
domova sociálnych služieb
7. informáciu o výške ponuky od fi. JIM-Stav, Očová, v sume 27 064 tis. € s DPH
za vysprávku miestnej komunikácie po ukončení rekonštrukcie vodovodu-I.etapa
8. informáciu o výške faktúry za konečné zameranie vodovodu v sume 1 833,00 €
Ing. Jozefom Strakom, geodetické práce, Korytárky
Martin Škopík, v.r.
starosta obce

