Zápisnica č.12/2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Látkach konaného
dňa : 30.11.2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––I.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina je súčasť zápisnice.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Bc. Ľubomír Bahleda, ktorý
skonštatoval, že zasadnutie bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmien, že na zasadnutí je prítomných
nadpolovičná väčšina poslancov a preto je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Požiadal
prítomných o schválenie programu:
1. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2. VZN o dani z nehnuteľnosti na r.2017, VZN miestne poplatky za komunálne
odpady na r. 2017, Poplatky za odber vody na r.2017
3. Návrh rozpočtu na r.2017-2019
4. Rôzne
5. Interpelácie, diskusia
6. Prijatie Uznesení OZ, Záver
Hlasovanie: Za : 6
Proti

Segeč, Michalovský, Segečová, Koristeková, Gondáš, Kamenský
:0
Zdržal sa : 0

1.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––a) Návrhová komisia v zložení:
1. Ing. Ivan Kamenský
2. Ing. Rudolf Michalovský
3. Ján Segeč
b) Overovatelia zápisnice v zložení:
1. Jozef Gondáš
2. Mgr. Martina Segečová
c) Zapisovateľka určená starostom obce – Jarmila Škopíková, zamestnankyňa OcÚ
Hlasovanie: Za : 6
Proti

Segeč, Michalovský, Segečová, Koristeková, Gondáš, Kamenský
:0
Zdržal sa : 0
II.

2. VZN o dani z nehnuteľnosti na r.2017, VZN miestne poplatky za komunálne odpady na r. 2017,
Poplatky za odber vody na r.2017

Predkladá starosta obce
––––––––––––––––––––
Starosta predložil Návrh VZN č.2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017 a VZN
č.3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2017. Poslanci návrh VZN č. 2 a 3/2016 schválili bez pripomienok. Ďalej predložil návrh na
poplatky za odber vody v roku 201, ktorý poslanci schválili so zmenou v bode č.3 jednorazový
poplatok za zamestnancov, ubytovaciu kapacitu a hospodárske zvieratá chované v RD Látky, vo
výške 2830,- €.
3. Návrh rozpočtu na r.2017-2019
Predkladá starosta obce
–––––––––––––––––––
Starosta predložil Návrh rozpočtu na r. 2017-2019, Poslanci zobrali na vedomie rozpočet na r.20182019. Rokovanie o rozpočte na r. 2017 preložili na 15.12.2016 o 16,00 hod., z toho dôvodu, že im
nebolo včas doručený.
Ing. Ivan Sivok , hlavný kontrolór obce predložil stanovisko k návrhu rozpočtu na r.2017-2019, kde
rozpočet je vyrovnaný a odporúča ho poslancom schváliť. Poslanci zobrali na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra.
4. Rôzne- rozpočtové opatrenie č.3/2016
Predkladá starosta obce
–––––––––––––––––––
Starosta predložil Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2016, presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky. Úprava rozpočtu v sume 105 265,-€ sa týka realizácie v r.2016 Kanalizácia
a ČOV. Poslanci rozpočtové opatrenie č.3 schválili.
– Informácia o kontrole –RÚVZ
Predkladá riaditeľka MŠ Jana Hazuchová
–––––––––––––––––––––––––––––––––Riaditeľka Materskej školy Jana Hazuchová informovala OZ o zázname z výkonu štátneho
zdravotného dozoru, ktorým sa ukladá:
1. dodržať kapacitu 16 detí
2. vyhradiť samostatný priestor – šatňu pre zamestnancov
3. zabezpečiť chýbajúce WC pre deti
4. doplniť stojany na uteráky pre deti
5. vyhradiť samostatný priestor na pedagogické pomôcky
6. zabezpečiť výmenu poškodeného, opotrebovaného nábytku v herni pre deti
7. zabezpečiť vymaľovanie šatne pre deti
8. zabezpečiť čistotu a poriadok v celej MŠ
Poslanci Oz odporučili závady odstrániť, prípadne požiadať RÚVZ o preloženie termínu, z dôvodu
podania žiadosti o rekonštrukciu a rozšírenie kapacity MŠ. Starosta a poslanci Segeč, Gondáš,
Kamenský a Segečová podpísali stanovisko, ktoré predložila riaditeľka MŠ, v ktorom OZ trvá
naďalej na tom, aby v MŠ ostal nezmenený počet zapísaných detí 22.

- priestory v prístavbe KD č.41
Predkladá starosta obce
–––––––––––––––––––
Starosta informoval OZ, že na základe Uznesenia č.26/2016 zo dňa 16.11.2016 obec ponúkla na
prenájom priestory na prevádzkovanie predajne v prístavbe KD č.41. Žiadosť o prenájom týchto
priestorov predložila Katarína Poliaková, Látky 139 a fi. Agrojas Látky – Katarína Chromeková.
Starosta zastáva názor, prevádzkovať obchod ako obecný, s možnosťou získať dotáciu na 3
pracovné miesta z ÚPSVaR. Poslanci schválili prenájom priestorov v prístavbe KD č.41 Kataríne
Poliakovej, Látky 139 od 1.1.2017 na dobu neurčitú v cene 200,-€/mesiac.
Jozef Kuvik, Látky 31
–––––––––––––––––- Petícia z 9.11.2016, zamedzenie výstavby provizórnych obydlí a nelegálne osídľovanie osady
Paseky, - čo sa konalo v tejto veci?
Starosta odpoveď - pre nedostatok času a pracovnej vyťaženosti, prvoradé v termíne do 30.11.2016
bolo zrealizovanie a vyúčtovanie dotácie na Kanalizáciu a ČOV Látky.
- požiada Spoločnú úradovňu Hriňová o vykonanie štátneho stavebného dohľadu
na „ čierne stavby“, zároveň požiada Úrad práce soc. vecí a rodiny o vykonanie šetrenia v akých
podmienkach žijú nelegálni obyvatelia s deťmi.
- písomne pozve p. Jána Ľalíka na zasadnutie OZ dňa 15.12.2016.
JUDr. Čontofalský, nájomca bytu v nadstavbe ZŠ a MŠ, 7bj.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
- kurička pre ZŠ berie a kúri drevom, ktoré je uložené a určené pre 7bj., čím zvyšuje náklady na
kúrenie 7bj čo sa odrazí vo vyúčtovaní kúrenia, znovu pripomína závady v bytoch
Starosta odpoveď - osobne problém vybaví s kuričkou.
- Výrub lipy pri ZŠ
Starosta odpoveď - pre nedostatok času a pracovnej vyťaženosti, prvoradé v termíne do 30.11.2016
bolo zrealizovanie a vyúčtovanie dotácie na Kanalizáciu a ČOV Látky, požiada spoločnú úradovňu
o výrub v najbližšom termíne.
- reklamáciu u zhotoviteľa nadstavby ZŠ a MŠ 7bj na nefunkčnosť sporáku dal
už v auguste a urgoval i telefonicky viac krát. Reklamácia na praskliny stien bude zaslaná písomne,
zhotoviteľa urgoval telefonicky.
5. Interpelácie, diskusia
–––––––––––––––––––––
- Telocvičňa ZŠ – odstrániť konzoly po umývadle
- Zábradlie ZŠ a MŠ – zabezpečiť bezpečnosť
- Svetlo ZŠ – opraviť
- Výrub drevín v RO Prašivá – požiadať o výrub príslušný úrad
- Odkaľovače a záchyt prameňa – čistiť pravidelne

- Štrk na posyp miestnych komunikácií – zabezpečiť
- Futbalové ihrisko „ Belkovci“ – je predbežné opatrenie
- Rigol od Tisoňa po Gombalu – práce pozastaviť z dôvodu nepriaznivého počasia
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce ústne informoval poslancov o spotrebe PHM za roky 2015
a 2016, bežné nákupy obce nevie posúdiť.
III.
9. Prijatie Uznesení OZ, Záver
K prejednaným bodom, návrhom boli prijaté nasledovné Uznesenia OZ v Látkach
U z n e s e n i a Obecného zastupiteľstva v Látkach zo dňa 30.11.2016
K bodu 2 VZN o dani z nehnuteľnosti na r.2017, VZN miestne poplatky za komunálne
odpady na r. 2017, Poplatky za odber vody na r.2017
Uznesenie č. 30/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 30. 11. 2016
----------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A.

schvaľuje

1. VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017 podľa priloženého návrhu.
Hlasovanie: Za : 6
Proti

Segeč, Michalovský, Segečová, Koristeková, Gondáš, Kamenský
:0
Zdržal sa : 0

2. VZN č.3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
kalendárny rok 2017 podľa priloženého návrhu.
Hlasovanie: Za : 6
Proti

Segeč, Michalovský, Segečová, Koristeková, Gondáš, Kamenský
:0
Zdržal sa : 0

3. Poplatky za odber vody na kalendárny rok 2017 podľa priloženého návrhu, zo zmenou v bode 3.
Jednorazový poplatok za zamestnancov, ubytovaciu kapacitu a hospodárske zvieratá chované v RD
Látky, stredisko Látky, vo výške 2830,00 €
Hlasovanie: Za : 6
Proti

Segeč, Michalovský, Segečová, Koristeková, Gondáš, Kamenský
:0
Zdržal sa : 0

K bodu 3.
Návrh rozpočtu na r.2017-2019
Uznesenie č.31/2016
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. B e r i e n a v e d o m i e

1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na r. 2017-2019
2. Rozpočty na roky 2018-2019
K bodu 4.
Rôzne
Uznesenie č.32/2016
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A.

schvaľuje

1. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2016 podľa priloženého návrhu.
Hlasovanie: Za : 6
Proti

Segeč, Michalovský, Segečová, Koristeková, Gondáš, Kamenský
:0
Zdržal sa : 0

2. Prenájom priestorov v prístavbe kultúrneho domu č.41 Kataríne Poliakovej, Látky 139
od 1.1.2017, na dobu neurčitú, v cene 200,-€/mesiac.
Hlasovanie: Za : 5
Proti
:0

Segeč, Michalovský, Segečová, Koristeková, Kamenský
Zdržal sa : 1 Gondáš,

B. d o p o r u č u j e
1. Odstrániť závady v MŠ Látky v zmysle záznamu z výkonu štátneho zdravotného dozoru
zo dňa 30.11.2016
Hlasovanie: Za : 6
Proti

Segeč, Michalovský, Segečová, Koristeková, Gondáš, Kamenský
:0
Zdržal sa : 0

Keďže viac bodov ani pripomienok neodznelo, predsedajúci ukončil zasadnutie OZ a poďakoval
prítomným za účasť.

v.r.
..................................
I. overovateľ:
Jozef Gondáš
poslanec OZ

v.r.
.........................................
II. overovateľ:
Mgr. Martina Segečová
poslanec OZ

v.r.
.....................................
starosta obce:
Bc. Ľubomír Bahleda

