Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Látkach zo dňa 05.12.2012
K bodu 3.
Schválenie priameho odpredaja pozemkov v rekreačnej oblasti Prašivá, v počte 23
Uznesenie č.26/2012
Obecné zastupiteľstvo :
A. S ch v a ľ u j e
1. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par. č.
461/124 o výmere 118 m2, ostatné plochy, vedenej na LV č. 747, vlastník Obec Látky, pre: Ing. Ján
Császár, r.č.
a manželka Viola, rod. Šichmanová, r.č.
, bytom Babindol 102, v podiele 1/1, do
BSM, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna cena je vyššia ako cena určená znaleckým
posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
2. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
461/123, o výmere 154 m2, ostatné plochy, vedenej na LV č. 747, vlastník Obec Látky , pre: Jozef
Kamenský, r.č. a manž. Margita, rod. Lutáková, r. č. , bytom Vidiná, 1.mája 432/44, v podiele
1/1., do BSM, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna cena je vyššia ako cena určená
znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
3. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
461/113, o výmere 66 m2, ostatné plochy, vedenej na LV č. 747, vlastník Obec Látky, pre: Jozef
Horniak, r.č.
a manželka Ružena, rod. Bellová, r.č.
, bytom Detva -sídlisko, Námestie mieru
1395/29 v podiele 1/1, do BSM, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna cena je vyššia ako
cena určená znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
4. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
461/111, o výmere 164 m2, ostatné plochy, vedenej na LV č. 747, vlastník Obec Látky, v rovnakom
podiele po ½, pre: Ing. Peter Drábik, r.č. , bytom Bratislava – Ružinov, Hraničná 336/3 a Ing.
Richard Drábik, r.č. ,bytom Lučenec, Partizánska 2292/7, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom
kúpna cena je vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
5. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
461/122, o výmere 180 m2, ostatné plochy, vedená na LV č. 747, vlastník Obec Látky, pre:
Koloman Tóth, r.č.
a manž. Mária, rod. Galambová, r. č.
, bytom Lučenec, Gagarinova
2613/15, v podiele 1/1, do BSM, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna cena je vyššia ako
cena určená znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
6. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
461/116, o výmere 151 m2, ostatné plochy, a KNC par.č. 461/117, o výmere 18 m2, ostatné plochy,
vedených na LV č. 747, vlastník Obec Látky, pre: Ing. Ľuboslav Dinaj, r.č. , a manž. MUDr. Eva,
rod. Otiepková, r.č. , bytom Banská Bystrica, Moskovská 517/30, v podiele 1/1, do BSM, za
kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna cena je vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č.
53/2012 zo dňa 30.11.2012.

7. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
461/115, o výmere 263 m2, ostatné plochy, vedenej na LV č. 747, vlastník Obec Látky , pre Ing.
Katarína Boďová, rod. Kozáková, r.č.
, bytom Lučenec, Adyho 2969/26, v podiele 1/1, do
výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna cena je vyššia ako cena určená
znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
8. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par. č.
461/112, o výmere 90 m2, ostatné plochy, vedenej na LV č. 747, vlastník Obec Látky , pre: Mgr.
Dagmar Biróová, rod. Cihlářová, r.č.
, bytom Lučenec, Vajanského 2983/17, v podiele 1/1, do
výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna cena je vyššia ako cena určená
znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
9. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
461/121, o výmere 30 m2, ostatné plochy, vedenej na LV č. 747, vlastník Obec Látky, pre:
Stanislav Spišiak, r.č.
a manž. Oľga, rod. Macková, r.č.
, bytom Lučenec, V.V.
Majakovského 1418/12, v podiele 1/1, do BSM, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna
cena je vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
10. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
461/105, o výmere 334 m2, ostatné plochy, vedenej na LV č. 747, vlastník Obec Látky, pre: Mgr.
Milan Beľa, r.č.
a manželka Mgr. Natália, rod. Gurtlová, r.č. , bytom Detva, Dolinky 1335/4,
v podiele 1/1, do BSM, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna cena je vyššia ako cena určená
znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
11. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
1138/7, o výmere 134 m2, zastavané plochy, vedenej na LV č. 1, vlastník Obec Látky, v rovnakom
podiele 1/2, pre: Miroslav Krnáč, r.č. , bytom Stará Halič č.58 a Jozef Krnáč, r.č. , bytom Stará
Halič, Hlavná 58/97 za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna cena je vyššia ako cena určená
znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
12. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
1138/8, o výmere 127 m2, zastavané plochy, ktorá je vedená na LV č. 1, vlastník Obec Látky, pre:
Ing. Ján Sirotka, r.č.
, bytom Bratislava -Ružinov, Nezábudková 808/14, v podiele 1/1, do
výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna cena je vyššia ako cena určená
znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
13. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
1118/22, o výmere 278 m2, zastavané plochy, ktorá je vedená na LV č. 1, vlastník Obec Látky, pre:
Pavol Kvasna, r.č.
a manželka Anna, rod. Klibániová, r.č.
, bytom Banská Bystrica Rokytovce, Smreková 5186/66, v podiele 1/1, do BSM, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom
kúpna cena je vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
14. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
1120/7, o výmere 77 m2, zastavané plochy, ktorá je vedená na LV č. 1, vlastník Obec Látky, pre:
Pavol Badinský, r.č.
, a manž. Anna, rod. Chmelková, r.č.
, bytom Banská Bystrica,
Povstalecká cesta 6453/12, v podiele 1/1, do BSM, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna

cena je vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
15. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
461/114, o výmere 153 m2, ostatné plochy, ktorá je vedená na LV č. 747, vlastník Obec Látky,
pre: Jaroslav Grác, r.č. a manželka Mgr. Jarmila, rod. Hukelová, r.č. , bytom Zvolen, M.M.
Hodžu 2417/13, v podiele 1/1, do BSM, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna cena je
vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
16. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
461/109 , o výmere 90 m2, ostatné plochy a KNC par.č. 461/110, o výmere 28 m2, ostatné plochy,
ktoré sú vedené na LV č. 747, vlastník Obec Látky, pre: Jozef Ostertag, r.č. a manželka Eva, rod.
Mišíková, r.č.
, bytom Nitra - Chrenová, Nábrežie Mládeže 569/83, v podiele 1/1, do BSM, za
kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna cena je vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č.
53/2012 zo dňa 30.11.2012.
17. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
461/107, o výmere 298 m2, ostatné plochy, ktorá je vedená na LV č. 747, vlastník Obec Látky, pre:
Katarína Szabóová, rod. Fajdová, r.č.
, bytom Lučenec, J. Bottu 2831/2, v podiele 1/1, do
výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna cena je vyššia ako cena určená
znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
18. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
461/106, o výmere 115 m2, ostatné plochy, ktorá je vedená na LV č. 747, vlastník Obec Látky,
pre: Ján Tóčik, r.č. a manželka. Emília, rod. Sojková, r.č. , bytom Kalinovo, Partizánska
387/53, v podiele 1/1, do BSM, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna cena je vyššia ako
cena určená znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.dňa 30.11.2012.
19. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
461/108, o výmere 205 m2, ostatné plochy, ktorá je vedená na LV č. 747, vlastník Obec Látky, pre:
Ladislav Ružinský, r.č.
a manželka Gabriela, rod. Gramantíková, r.č.
, bytom Lučenec,
Rúbanisko II. 421/31, v podiele 1/1, do BSM, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna cena je
vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
20. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
461/118, o výmere 402 m2, ostatné plochy, ktorá je vedená na LV č. 747, vlastník Obec Látky ,
pre: Ján Vrabec, r.č.
a manž. Ing. Darina, rod. Gabľasová, r.č. , bytom Lučenec - Malá Ves,
Mesačná 208/ 6 v podiele 1/1, do BSM, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna cena je vyššia
ako cena určená znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
21. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
461/119, o výmere 1 m2, ostatné plochy a KNC par.č. 461/120, o výmere 50 m2, ostatné plochy,
ktoré sú vedená na LV č. 747, vlastník Obec Látky , pre: Július Galád, r.č. a manž. Miloslava,
rod. Oravcová, r.č. , bytom Točnica 15, v podiele 1/1, do BSM, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2,
pričom kúpna cena je vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
22. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
1118/21, o výmere 35 m2, zastavané plochy, ktorá je vedená na LV č. 1, vlastník Obec Látky, pre:

Ing. Denisa Šuhajová, rod. Šuhajová, r.č. , bytom Veľký Krtíš, Lučenecká 402/69 v podiele 1/1,
do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna cena je vyššia ako cena
určená znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
23. v zmysle § 9a, ods.1, pís. c. , zákona č. 138/1991 Z.z. v znp. priamy odpredaj KNC par.č.
461/94, o výmere 112 m2, ostatné plochy, ktorá je vedená na LV č. 747, vlastník Obec Látky ,
v rovnakom podiele ½, pre: Ján Purdek, r.č. , bytom Veľká Ves 110 a Mgr. Jana Purdeková, rod.
Purdeková, r.č.
, bytom Veľká Ves 110, za kúpnu cenu 10,00 € /1m2, pričom kúpna cena je
vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 30.11.2012.
Hlasovanie:

Schválili : 4

Proti

:0

Zdržal sa : 1 -Michalovský

K bodu 4.
VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
Uznesenie č.27/2012
Obecné zastupiteľstvo :
A. S ch v a ľ u j e
1. VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
Hlasovanie:

Schválili : 5

Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu 5.
Poplatky za odber vody z obecného vodovodu
Uznesenie č.28/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A. S ch v a ľ u j e
1. Maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Látky na
obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 v sume :
10,50€ / fyzická osoba/domácnosť/rok
10,50€ /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 ( pohostinstvo, bufet, penzión )
2. Jednorazový poplatok za zamestnancov, ubytovaciu kapacitu a hospodárske
zvieratá chované v RD Látky, stredisko Látky, vo výške 4 200,00 €
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: 15 dní od doručenia faktúry a do
30.9.2013
4. Úľavu pre rok 2013, vo výške 50% zo stanovenej ročnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom v obci Látky pre :

- poplatníka, ktorý študuje alebo pracuje mimo obce a z týchto dôvodov je ubytovaný mimo
obce
Doklady potrebné pre uznanie zníženia poplatku:
- u študentov potvrdenie z ubytovacieho zariadenia, alebo potvrdenie o návšteve školy
- u pracujúcich potvrdenie z ubytovacie zariadenia, alebo čestné prehlásenie, že pracuje a je
ubytovaný mimo obce
5. Poplatok odpustí za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci Látky pre :
- a) poplatníka, ktorý sa v určenom období nachádza dlhodobo v zahraničí
- b) poplatníka, ktorý sa v určenom období nachádza v domove dôchodcov, resp. v inom
sociálnom zariadení
Doklady potrebné pre uznanie odpustenia poplatku:
- k bodu (a) – čestné prehlásenie občana, že sa nachádza dlhodobo v zahraničí
- k bodu (b) – rozhodnutie, potvrdenie o umiestnení občana do domova dôchodcov,
resp.v iného sociálneho zariadenia
6. Jednorazový poplatok vo výške 6,30 €/domácnosť, za výrobu a dodávku pitnej vody verejným
vodovodom pre Obec Látky na obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013, v ktorej sa chovajú
hospodárske zvieratá (kravy, ošípané a ovce).
7. Doklady preukazujúce dôvod zníženia poplatku je poplatník povinný predložiť správcovi
poplatku v lehote do 30 dní od skutočnosti zakladajúcej zníženie poplatku
Hlasovanie:

Schválili : 5

Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu 6.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu na r. 2013-15
Uznesenie č.29/2012
Obecné zastupiteľstvo :
A. B e r i e na v e d o m i e
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu na r. 2013-15
Hlasovanie:

Schválili : 5

K bodu 7.
Programový rozpočet na r. 2013 - 2015
Uznesenie č.30/2012
Obecné zastupiteľstvo :
A. S ch v a ľ u j e

Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0

1.Programový rozpočet na r. 2013
Hlasovanie:

Schválili : 5

Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0

B. B e r i e na v e d o m i e
1. Programový rozpočet na r. 2014 - 2015
K bodu 8.
Rôzne
Uznesenie č.31/2012
Obecné zastupiteľstvo :
A. S ch v a ľ u j e
1. Odmenu pre vodohospodára za správu obecného vodovodu vo výške 50,00 €/mesiac od
1.1.2013 do 31.12.2013
Hlasovanie:

Za : 5

Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0

2. Jednorazovú odmenu vo výške 100,00 € pre Ing. Ivana Sivoka, hlavného kontrolóra obce
Hlasovanie:

Za : 4

Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 1 Koristeková

3. Výšku nájmu pre Ivetu Kamenskú, Látky 147, vo výške 200,- €/ mesiac od 1.1.2013 do
31.12.2013
Hlasovanie:

Za : 3

Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 2 Kšiak, Segeč

4.Vyradenie drobného hmotného majetku podľa priloženej správy v celkovej výške 2 308,- €.
Hlasovanie:

Za : 5

Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0

5. Odpustiť nedoplatok za odber vody pre predajňu Jozef Gondáš v sume 285,00 € z r.2010
Hlasovanie:

Za : 5

Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2013
Hlasovanie:

Za : 5

Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0

B. B e r i e na v e d o m i e
1. Výsledky kontroly povinného zverejňovania zmlúv, objednávky, faktúry , zákazky s nízkou
2. Správu o výsledku fyzickej inventúry majetku.
K bodu 9.

Interpelácie, diskusia
Uznesenie č.32/2012
Obecné zastupiteľstvo :
A. D o p o r u č u j e
1. Starostovi obce aby dohliadol na výber nedoplatkov na miestnych daniach a miestnych
poplatkoch aj formou exekúcie
2. Vyzvať písomne pána Drugdu zo Žabice z k.ú Detvianska Huta, ktorý vozí komunálny odpad do
nášho k.ú do kontajnerov v RO Prašivá aby tak nerobil.
3. Dokončiť miestnu komunikáciu v miestnej časti Nový Svet.
Hlasovanie: Schválili : 5

Proti

:0

Zdržal sa hlasovania : 0

Keďže viac bodov ani pripomienok neodznelo, boli prečítané a prijaté všetky uznesenia.
Predsedajúci ukončil zasadnutie OZ a poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala : Jarmila Škopíková

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

Ľubomír Bahleda, starosta obce

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

1. Overovateľ :Ján Segeč, zástupca starostu

2. Overovateľ: Ing. Rudolf Michalovský, poslanec OZ

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

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

