Z á p i s n i c a č. 10/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 21. 09. 2016
_______________________________________________________________________________________
I.
Prítomní: - podľa prezenčnej listiny
Starosta obce Bc. Ľubomír Bahleda, otvoril rokovanie mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
zvolané e-mailovou 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. Voľba hlavného kontrolóra obce
– voľba volebnej komisie, ktorá bude riadiť priebeh volieb, zisťovať výsledky, spočíta hlasy
a vypracuje zápisnicu z voľby
- 10 min. prezentácia každého kandidáta
4. Vyhodnotenie cenovej ponuky na opravu tenisového ihriska
5. Vyhodnotenie cenovej ponuky na verejné obstarávanie na rozostavanú stavbu Kanalizácia a ČOV
obce Látky
6. Prijatie Uznesení OZ, Záver
Hlasovanie : Za 5
Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2 Bc. Kubiš, Gondáš
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
-------------------------------------------------------------1. Návrhová komisia: Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský
2. Overovatelia zápisnice: Segeč, Ing. Kamenský
Hlasovanie Za: 5 Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Bc. Kubiš, Gondáš
Zapisovateľka určená starostom: Melošová
II.
3. Voľba hlavného kontrolóra obce , – voľba volebnej komisie, ktorá bude riadiť prie beh volieb, zisťovať
výsledky, spočíta hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby, 10 min. prezentácia každého kandidáta
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
-------------------------------------------------------Starosta -informuje o podaných prihláškach, nesplnenom termíne podania prihlášky JUDr. Čontofalského.
Prílohou tejto zápisnice je zápisnica z posúdenia náležitostí podaných prihlášok kandidátov.
- návrh na členov volebnej komistie totožnej s návrhovou komisiou
Ing. Michalovský - požiadavka na starostu o objasnenie voľby hlavného kontrolóra, podmienky počtu hlasov a
objasnenie nesplnenia termínu podania prihlášky kandidáta, či je to zákonná prekážka a s tým spojená
možnosť spochybnenia volieb.
- návrh na predsedu volebnej komisie: Ing. Koristeková
Prišiel poslanec Bc. Kubiš, čas: 17.15 hod.
Po informáciách o zákonnej prekážke nedodržania termínu predloženia prihlášky a krátkej prezentácie
záujemcov o výkon funkcie hl. kontrolóra, boli poslancami navrhnutí kandidáti,ktorí splnili zákonné podmienky.
Zápisnica s voľby hlavného kontrolóra s počtami hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
4. Vyhodnotenie cenovej ponuky na opravu tenisového ihriska

Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
---------------------------------------------------------------------------------Starosta – informuje o došlých dvoch ponukách fi. VAAT, Žilinská Lehota a fi. MARO, Sučany, napriek zaslanej
výzve až 8-mim firmám.
Poslanci skonštatovali, že sa jednoznačne nedohodli na nevyhnutných oprách tenisového ihriska. Oprava
mala byť zabezpečená už počas prázdnin, aby kurt mohli využívať deti, cenové ponuky sú nad rámec
finančných možností obce a nadchádza zimné obdobie, nevhodné na práce a tak doporučili odpísať
zúčastneným firmám s poďakovaním za zaslanie ich cenových ponúk.
5. Vyhodnotenie cenovej ponuky na verejné obstarávanie na rozostavanú stavbu Kanalizácia a ČOV
obce Látky
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta – informuje o vyzvaní troch účastníkov na zaslanie cenovej ponuky: p. Mrocek z Detvy, Ing.
Ferjenčíka z B.Bystrice a fi. Verobs z B.Bystrice z ktorých sa vrátila ponuka len od fi. Verobs. Upozorňuje na
to že táto verejná súťaž bude sledovaná.
- informuje, že momentálne sa venuje vodpoprávnemu konaniu a zmene stavebného povolenia,
- trvá na tom, aby bol vybratý verejný obstarávateľ na zadanie verejnej súťaže do obchodného vestníka na
nového dodávateľa ČOV a kanalizácie
- nepodpísaná zmluva na poskytnutie dotácie, bola kompletne vrátená na envirofond
- žiadosť na rok 2017 o pridelenie dotácie je potrebné zaslať do 30. 10. 2016
- je potrebná inventarizácia kanalizácie
Ing. Sivok- považuje za dôležité upozorniť obecné zastupiteľstvo na neplatnosť posledného uznesenia,
pretože mimoriadne zastupiteľstvá zo zákona neexistujú a nebola splnená zákonná požiadavka zverejnenia
pozvánky, cituje precedens Kr. Súdu v BB.
- informuje, že čerpanie z EF je vždy do 30.11. príslušného kalendárneho roku, možnosti o predĺžení
čerpania v inom ako príslušnom rozpočtovom roku zatiaľ nie sú,
- termíny na vyhlásenie novej verejnej súťaže je 60 dní t.j. cca do 21. novembra a za 8 dní obec nezrealizuje
a nevyúčtuje dotáciu, ktorú mala, toto vystríhal už pri návrhu na odstúpenie od zmluvy s p. Hanulom.
Starosta – buď je to formálna chyba, alebo neformálna, ale on postupoval tak ako chcelo zastupiteľstvo,
dodávateľ nepredložil rozpočty a porušil zmluvu, konečne a jasne je potrebné vysporiadať sa s fi.p. Hanulu
Ing. Michalovský- zodpovednosť za prípadné nevyčerpanie dotácie nesieme my všetci poslanci,
- pripomenul poslancom, že starosta sa na poslednom zasadnutí vyjadril, že 100 tis. € dotáciu zachráni a
preto zahlasovali za vyhlásenie novej verejnej súťaže
- pripomienka na dodržiavanie lehôt, či už v doručovaní pozvánok, prípadne ich zverejňovaní
Na záver vystúpila Ing. Koristeková, ktorá upozornila na nevyvezený odpad z KUKA nádob na osade
Čechánky a vývoz VOK, ktorý znovu urguje.
6. Prijatie Uznesení OZ, Záver
---------------------------------------K prejednaným bodom boli prijaté nasledovné Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Látkach:
k bodu 3 - Voľba hlavného kontrolóra obce
Uznesenie č. 21/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 21. 09. 2016
----------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A. n a v r h u j e :
1. zoznam týchto kandidátov: Ing. Haršányi , Ing. Sivok, na hlasovací lístok,
pre vyhlásené voľby hlavného kontrolóra obce Látky, na deň 21. 9. 2016,
ktorí splnili zákonom predpísané podmienky.

Hlasovanie menovite: Za: 6 Bc. Kubiš Mário, Mgr. Segečová, Ing, Koristeková, Ing. Kamenský
Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
B. v o l í :
1. volebnú komisiu pre vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Látky
v zložení: Ing. Koristeková, Mgr. Segečová, Ing. Michalovský.
Predseda volebnej komisie: Ing. Koristeková
Hlasovanie menovite: Za: 5 Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Bc. Kubiš, Gondáš
2. Ing. Sivoka Ivana, za hlavného kontrolóra obce Látky,
s úväzkom 0,1 na 6 ročné funkčné obdobie, so začiatkom 1.10.2016
Hlasovanie menovite: Za: 6
Proti:

Bc. Kubiš Mário, Mgr. Segečová, Ing, Koristeková, Ing. Kamenský
Segeč, Ing. Michalovský
0
Zdržal sa: 0

C. b e r i e n a v e d o m i e:
1. výsledky volieb hlavného kontrolóra predložené volebnou komisiou
k bodu 4. - Vyhodnotenie cenovej ponuky na opravu tenisového ihriska
Uznesenie č. 22/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 21. 09. 2016
----------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A. o d m i e t l o :
1. preložené ponuky: 1. Maro - 41 392,70 s DPH
2. VAAT - 27 793,00 s DPH
Hlasovanie menovite:

Za: 6 Bc. Kubiš Mário, Mgr. Segečová, Ing, Koristeková, Ing. Kamenský
Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0

k bodu 5. - Vyhodnotenie cenovej ponuky na verejné obstarávanie na rozostavanú stavbu Kanalizácia a ČOV
obce Látky
Uznesenie č. 23/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 21. 09. 2016
----------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e :
1. verejného obstaraváteľa VEROBS, s.r.o., na zákazku "Verejné obstarávanie na
rozostavanú stavbu Kanalizácia a ČOV obce Látky"
Hlasovanie menovite: Za: 5 Bc. Kubiš Mário, Mgr. Segečová, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 1 Ing, Koristeková,

IV.
Keďže viac bodov, ani pripomienok neodznelo starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil.

I. Overovateľ:
Ing. Kamenský Ivan
poslanec OZ

II. Overovateľ:
Segeč Ján
poslanec OZ

Starosta obce
Bc. Ľubomír Bahleda,v.r.
dňa 11.10.2016

