Z á p i s n i c a č. 1/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 14. 03. 2017
_______________________________________________________________________________________
I.
Prítomní: - podľa prezenčnej listiny
Starosta obce Bc. Ľubomír Bahleda, otvoril rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolané
písomnou pozvánkou a skonštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a sú
uznášania schopní. Požiadal prítomných o schválenie programu:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu, príp. jeho zmena
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia Uznesení OZ
4. Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu – viď príloha
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 – návrh v prílohe aj s dôvodom
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce r. 2016
7. Predložené projekty obce na čerpanie eurofondov
- zateplenie budovy ZŠ a MŠ
- žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR
8. Rôzne – žiadosť p. Poliaková
- zateplenie Ocú a KD
- cesta Čechánky
- bezpečnostný projekt cez cestu
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
9. Diskusia
10. Prijatie Uznesení OZ, Záver
Hlasovanie : Za: 6 Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský, Gondáš
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1 Bc. Kubiš
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
1. Návrhová komisia: Segeč, Ing. Michalovský, Ing. Kamenský
2. Overovatelia zápisnice: Ing. Koristeková, Gondáš
Hlasovanie Za: 6 Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský,Gondáš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Bc. Kubiš,
Zapisovateľka určená starostom: Melošová
II.
3.
Kontrola plnenia Uznesení OZ
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
Uz. č. 36/2016 – odstavenie služ. auta – plní sa.
Ing.Koristeková - opätovná požiadavka na vedenie knihy jázd. Rozdiel tachometra oproti gps o cca 1800 km,
dňa 15.2.2017.
Uz. č. 32/2016, B, č.1 – odstránenie závad v MŠ - požiadali sme o predĺženie termínu.
Poslanci opätovne žiadajú riešenie závad, ktoré vieme sami zabezpečiť a nie žiadať o predĺženie termínu.
4. Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu – viď príloha
Predkladá: Bc. Ľubomír Bahleda, starosta obce
Informácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice spoločne s dôvodom vykonaných zmien v rozpočte na r.
2017-2019.

5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 – návrh v prílohe aj s dôvodom
Predkladá: Bc. Ľubomír Bahleda, starosta obce
Rozpočtové opatrenie tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice spoločne so zdôvodnením návrhu.
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce r. 2016
Predkladá: Bc. Ľubomír Bahleda, starosta obce
Správa tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Požiadavka poslancov na vypracovanie písomnej správy o
kontorolnej činnosti v zmysle uznesenia č. 28/2016, bod G, č. 1. Skonštatovanie poslancov, že predložená
správa je nepresná a nič nevystihuje.
7. Predložené projekty obce na čerpanie eurofondov
- zateplenie budovy ZŠ a MŠ
- žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR
Predkladá: Bc. Ľubomír Bahleda, starosta obce
Zateplenie budovy ZŠ a MŠ – prostriedky z Environmentálneho fondu, max. výška podpory do 200 tis. €,
spoluúčasť obce 5% čo predstavuje cca 11 tia. € podľa rozpočtu projektu. Prílohou žiadosti aj projekt overený
v stavebnom konaní, vybavené stavebné povolenie, projekt doplnený o tepelnoenergetický posudok, žiadosť
zaslaná dňa 13.3.2017. Základné požiadavky – výmena okien, dverí, zateplenie plášťa budovy, výmena
rádiátorov, zabezpečenie teplej vody a pec na peletky. Ukončenie projektu 30.11.2017. Starosta urobil všetko
preto, aby bol projekt úspešný.
Dotácia z MF SR – max. výška dotácie 12,5 tis. €, spoluúčasť obce 5%, vyriešenie sociálneho zariadenia a
kuchynky v budove obecného úradu.
8. Rôzne – žiadosť p. Poliaková , - zateplenie Ocú a KD, - cesta Čechánky, - bezpečnostný projekt cez cestu
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Predkladá: Bc. Ľubomír Bahleda, starosta obce
- Poliaková Katarína, Látky 139 – žiadosť o odpustenie nájmu za mesiace 01., 02/2017 vo výške 400,00 €.
Starosta doporučuje OZ, aby žiadosť schválili.
- Zateplenie Ocú a KD – prostriedky z MŽP SR, termín podania žiadosti do 31. 5. 2017, znovu potrebný
tepelnoenergetický posudok, projekt rieši bezbariérový vstup do budovy zo spodu od ulice,
výmenu strešnej krytiny, výmenu okien a dverí, prestrešenie vstupu od obchodu aby
nezatekalo, výmena kúrenia a zabezpečenie teplej vody, max. výška dotácie nie je ohraničená,
spoluúčasť 5%. Ukončenie tohto projektu do XI.2017.
- cesta Čechánky – miestne šetrenie 8.3.2017 od "Pacoňovej kaplnky" až po p. Gánovskú, zaevidovaná
oprava na BBSK ako potreba opráv, opätovne bude riešené preplátanie úsekov, aby došlo k
zvýšenej zjazdnosti. Ing. Koristeková uvádza, že na jednanie bola prizvaná aj p. Vančová, ktorá
urgovala zjazdnosť predmetnej cesty písomne na BBSK.
- bezpečnostný projekt cez cestu – zabezpečenie bezpečnosti chodcov na zastávke SAD a pri
prechode na futbalové ihrisko a RD aj občanom, ktorí využívajú bicykel na dopravu do zamestnania a
to posunutím označenia obce a tým zníženie rýchlosti na 50 km a tiež signalizačným zariadením.
Projekt bezpečnostného značenia vypracovaný, čaká sa na súhlas Ok.úradu v Zvolene s umiestnením.
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – zvýšenie dotácie na dobrovoľný hasičský zbor z 2 tis. € na 3 tis. €,
možnosť získania dotácie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo výške 30 tis.€, predbežná žiadosť
zaslaná. Odzneli pripomienky poslancov na doriešenie vzťahov s poľovným združením, ktoré si
pristavilo garáž a opravuje si priestory v tejto budove, už uložené uznesením OZ.
- informácia starostu o pridelení financií na ČOV aj tento rok
9. Diskusia
Ing. Koristeková – požiadavka na hl. kontrolóra skontrolovať množstvo dreva použitého na prístrešok na drevo
pre byty na škole
- prekontrolovať bločky za cement na rigoly a faktúru použitého materiálu na rigoly od fi.
Šufliarsky a fi. Melicher Jozef, nesúhlasia dátumy ukončenia prác a preplatenia materiálu

- požiadavka na zdôvodnenie rozdielu medzi skutočným stavom tachometra a uvádzaným v
gps systému
* - žiada doplniť zistený údaj pri inventarizácii obecného majetku: osobný automobil, rozdiel medzi
skutočným stavom tachometra a uvádzaným v GPS systéme vo výške 1829 km dňa 15.2.2017 o 17,15
hod. * zápisnicu doplnila Ing. Koristeková, dňa 05. 04. 2017
starosta - robí veľa, robí pre túto dedinu a pre obec prinesie 200 tis. €,
- k rozdielu km zaujme stanovisko po rozhovore s dodávateľom GPS a na ďalšie zasadnutie
vytlačí z GPS označí a zdôvodní jazdy, momentálne je auto v servise, vypadáva baterka, čo môže
byť dôsledok výpadku evidencie km
Mgr. Segečová – pre dokončenie inventarizácie požaduje priniesť od starostu notebook, zostávajúci vyradený
drobný majetok bol pri inventarizácii k dispozícií.
- požiadavka na starostu,aby svoje manažérske schopnosti využíval a nejazdil v priebehu dňa
2x do Zvolena
- tiež trvá na písaní knihy jázd
- návrh na vyhlasovanie vývozu smetí 2 dni pre termínom v miestnom rozhlase
- informuje sa za pozemkové úpravy, o ktorých starosta hovoril v miestnom rozhlase
- opätovne prosí o vyčistenie "Sihly" vyzvaním vlastníkov a aj prostredníctvom VPP, keďže aj
obec tam vlastní pozemky
- konštatuje, že starosta za 6 r. nevybavil žiadne stavebné pozemky pre mladých
- dotaz na kvalitu vody, avizovali občania žalúdočné problémy, je potrebné riešiť základné veci
v obci a nie parkové zóny pri zdravotnom stredisku a ďalšiu 10 bytovú jednotku
p. Gondáš – informuje, že každý 2 deň sa tlačí voda do obecného rezerváru z družstevného. Od 10.12.2016
by obec bola bez vody, tlačí sa cez el.čerpadlo na družstevný odber elektriky, po ukončení zimnej
sezóny sa elektrika z vleku odhláša. Podáva návrh na doriešenie prehlásením odberného miesta
na obec, aby sa nemusel ťahať kábel z "hájenky".
starosta - potvrdzuje informácie p. Gondáša, je informovaný od vodára p. Hazuchu o situácii,
- informuje o veľkej odbere vody, ktorý niekoľkokrát vyhlasoval v rozhlase, nevie sa zistiť porucha
p. Segeč – záchyty prameňov nevykosené min 5 rokov, neohradené,
- informuje o nezrealizovanom projekte rozšírenia kapacity v materskej škole z dôvodu nahlásenia
zlých štatistických údajov o počte detí, ktoré majú byť čakatelia na umiestnenie, keďže momentálna
kapacita je 14 detí a prijatých je 22, ten nadstav mal byť riešený ako nevyhovené žiadosti o
umiestnenie detí, aj keby chodili "načierno". Požaduje spätne opraviť údaje zamestnancom obce,
ktorý je zodpovedný za tento stav a taktiež opraviť údaje o dokončených bytových jednotkách v obci
uvedené sú 3 a v skutočnosti bolo skolaudovanch 11 bytov. Opravu vykonať pre budúcu výzvu na
opravu indexu investičnej účinnosti, ako prílohy č. 8 výzvy, aj za cenu vycestovania na patričné
úrady.
Starosta – všetky štatistické údaje sú správne uvedené, riaditeľku MŠ sme nútili, aby zobrala do stavu všetky
deti. Pod bytovou jednotkou sa môže rozumieť stavba ako taká a nie počet bytov v nej, štatistiky
stavieb sa robia na stavebnom úrade v Hriňovej
p. Segeč – rigoly, tak ako avizoval v novembri a požadoval zastavenie prác, sú zanesené zeminou, pod
úrovňou cesty, štrk nepreviazaný, okraje nespevnené, palety z rigolov nevrátené, výsledkom je
bahno, starosta nebol schopný sa priznať, že už podpísal objednávku s fi. Melicher na práce, aj keď
na zastupiteľstve sa zhodli, že práce je potrebné vykonať v jarných mesiacoch a nie v zime.
starosta – zaujme stanovisko keď zavolá fi. Melichera Jozefa
Mgr. Segečová – vyznať fi. Spolstav-Hanula, na reklamáciu prechodu cez miestnu komunikáciu pri cintoríne
- nepodporí žiadne kroky na nového dodávateľa ČOV a kanalizácie, pokiaľ nebude ukončená
zmluva s fi. Spolstav-Hanula.
p. Segeč – starosta sľúbil, že fi. Spolstav-Hanula odstúpi od zmluvy, nemali byť vyplatené prostriedky pokiaľ
sme nemali písomné odstúpenie. Poslanci boli prítomní pri otváraní obálok verejného obstarávania
a o ďalej o ničom nevedia
- informuje že fi. Segeč, nastupuje na výrub stromov v RO 98 ks, podľa vyhodnotenia cenovej
ponuky. Starosta mal zabezpečiť, aby sa mohli zároveň vyrúbať aj 3 ks stromov žiadateľov

10.

Bárdiovcov, ktorí oslovili každého poslanca písomne a súhlasili s výrubom na ich pozemku
- vyzýva starostu, aby zjednal nápravu s VPP, v prípade potreby aj výmenou koordinátora,aby robili
a pre prespech a podieľali sa na rozvoji obcePrijatie Uznesení OZ, Záver
K prejednaným bodom boli prijaté nasledovné Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Látkach:

k bodu - 4. Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu – viď príloha
Uznesenie č. 1/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 14. 03. 2017
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu na r. 2017 – 2019
bez zmenenia schválenej hodnoty, z dôvodu aktualizácie ekonomickej klasifikácie
podľa prílohy
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Chromeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 – návrh v prílohe aj s dôvodom
Uznesenie č. 2/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 14. 03. 2017
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. s c h v a ľ u j e :
1. rozpočtové opatrenie č. 1/2017 – presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
podľa návrhu
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Chromeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce r. 2016
Uznesenie č. 3/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 14. 03. 2017
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za r. 2016
k bodu 7. Predložené projekty obce na čerpanie eurofondov
- zateplenie budovy ZŠ a MŠ
- žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR
Uznesenie č. 4/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 14. 03. 2017
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. podanie žiadosti na zateplenie budovy ZŠ a MŠ v Látkach z Envirofondu

(5% spoluúčasť obce)
2. podanie žiadosti z MF SR na rekonštrukciu kuchynky a sociálneho zariadenia na Ocú
3. zadanie žiadosti + prílohy (projektu) na zateplenie budovy OÚ a KD z MŽP
(5% spoluúčasť obce )
k bodu 8. Rôzne – žiadosť p. Poliaková
Uznesenie č. 5/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 14. 03. 2017
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. s c h v a ľ u j e :
1. žiadosť Kataríny Poliakovej, bytom Látky 139, o odpustenie nájomného
za prenájom predajne Zornička, za obdobie 2 mesiacov – 01. a 02. 2017
vo výške 400,00 €
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Chromeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 9. Diskusia
Uznesenie č. 6/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 14. 03. 2017
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. d o p o r u č u j e :
1. starostovi obce doriešiť zmenu nájomcu (užívateľa) odberného miesta (elektromeru)
z RD Látky na Obec Látky, rezervár vody, od 1. 4. - 30. 11. 2017.
(zriadenie nového odberného miesta-Obec Látky)
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Chromeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. starostovi obce opraviť prílohu č. 8 k projektovému zámeru vnútorná rekonštrukcia MŠ,
aby sa splnil index investičnej účinnosti min. 7,5 (oprava štatistických údajov) r. 2016
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Chromeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. starostovi obce, aby pri predaji pozemkov obce boli plochy odlesnené
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Chromeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. starostovi obce prekontrolovať práce a uplatniť reklamáciu ohľadom prác – rigol
(Šufliarky, Melicher)
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Chromeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
B. b e r i e n a v e d o m i e :
1 . informáciu na podanie žiadosti na MV SR – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Látkach
C. u k l a d á :
1. obecnému úradu zabezpečiť obhliadku a následnú nutnú údržbu ohľadom vyčistenia
záchytov vody – vodojemov v obci
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Chromeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. obecnému úradu zabezpečiť, aby koordinátorka cez VPP zabezpečila kontrolu vývozu
smetí podľa harmonogramu vývozu smetí určeným obcou
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Chromeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. starostovi obce zabezpečiť, aby majetok obce určený na vyradenie bol fyzicky sústredený
v budove OÚ (k inventarizácií)
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Chromeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
IV.
Keďže viac bodov, ani pripomienok neodznelo starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil.

I. Overovateľ:
Gondáš Jozev
poslanec OZ

II. Overovateľ:
Ing. Marta Koristeková
poslankyňa OZ

Starosta obce
Bc. Ľubomír Bahleda

