Z á p i s n i c a č. 2/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 26. 04. 2017
_______________________________________________________________________________________
I.
Prítomní: - podľa prezenčnej listiny
Starosta obce Bc. Ľubomír Bahleda, otvoril rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolané
písomnou pozvánkou na deň 12. 4. 2017 a písomne preložené na deň 26. 4. 2017. 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. Návrh Záverečného účtu obce za r. 2016 a Individuálna výročná správa obce za r. 2016
– www.obeclatky.sk, časť úradná tabuľa, správa audítora k záverečnému účtu a výročnej správe,
správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
5. Rôzne - prejednanie žiadostí – odpredaj drevenice – Gibala Ján
odpredaj pozemkov v rekreačnej oblasti – Svorad M., Dinaj Ľ.
Rozšírenie programu - žiadosť Mgr. Škvarkovej Márie, Látky 105
- Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole
6. Informácia o projekte „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a parkový zón v obci“
7. Interpelácie, diskusia
8. Prijatie Uznesení OZ, Záver
Hlasovanie : Za: 5 Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2 Ing. Kamenský, Gondáš
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
1. Návrhová komisia: Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
2. Overovatelia zápisnice: Bc. Kubiš, Mgr. Segečová
Hlasovanie Za: 5 Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zapisovateľka určená starostom: Melošová
II.
3.Kontrola plnenia Uznesení OZ
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
Uznesenie č. 6/2017, bod A, č. 1 – informácia starostu o veľkoodberateľovi el. energie RD Látky kôli
lyžiarskym vlekom, prípade odberu obce by musel byť maloodber, celá projektová dokumentácia
a po skončení maloodberu SsE nezaručuje zaradenie odberného miesta znovu do veľkoodberu
- vyriešené podpísaním dohody s LESY SR, š.p., o odbere energie z "hájenky" do 18. 4. 2017 po tomto
dátume má zariadenie v prenájme p. Podhora,
- informácia o stále pretrvávajúcej poruche a úbytku vody
č. 2 – informácia starostu, že štatistika o bytoch je opravená, ministerstvo berie údaje z viacerých zdrojov a,
vyhodnocuje ich vlastným programom pre výzvu
P. Segeč – dostať do štatistiky údaje o čakateľoch na umiestnenie v MŠ, tieto údaje mali byť odkontrolované
č. 3 – plní sa,
č. 4 – informácia starostu - reklamácia uplatnená písomne, prisľúbená reklamácia spočívajúca vo vyhádzaní a
uložení rigolov nanovo
bod C, č. 1 – informácia starostu - správca p. Hazucha upovedomený o interpeláciách poslancov OZ,záchyty

tento mesiac 2x upravované a pravidelne sa vykonáva čistenie, ináč by voda netiekla
č. 2 – informácia starostu - rozpisy vývozu TKO zaslané na osady Čechánky- p. Slovák, Polianky- p.Priatka,
Mláky - p. Melicher
č. 3 – notebook neprinesený
Poslankyňa Mgr. Segečová – otázka ohľadom opravy miestnej komunikácie pod cintorínom pri výstavbe ČOV,
či bola zaslaná reklamácia. Starosta – obhliadka reklamácie prebehla, ešte nie je obaľovacia zmes.
4. Návrh Záverečného účtu obce za r. 2016 a Individuálna výročná správa obce za r. 2016 zverejnená
www.obeclatky.sk, časť úradná tabuľa, správa audítora k záverečnému účtu a výročnej správe,
správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
Návrh záverečného účtu obce za r. 2016, výročná správa obce za r. 2016, správa autítora k
zaverečnému účtu a výročnej správe a správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu tvorí neddeliteľnú
súčasť tejto zápisnice. Ing. Michalovský otázka na hl. kontrolóra, či záverečný účet je v poriadku aj napriek
správe, ktorú budú prejednávať. Hl. kontrolór uvádza, že záverečný účet spočíva v zaúčtovaní všetkých
účtovných prípadov týkajúcich sa r. 2016, správa vyčísľuje nezrovnalosti týkajúce sa nakladania a
hospodárenia obce. Pripomína, že zastupiteľstvo je zákonotvorcom a starosta vykonávateľom uznesení, ktoré
má dodržiavať. Návrh a vysporiadanie výsledku hospodárenia bol poslancami schválený.
5. Rôzne
Predkladá: Bc. Ľubomír Bahleda, starosta obce
Gibala Ján, Čechánky 30 – žiadosť o odpredaj drevenice pri obecnom úrade
- informácia starostu že pozemok pod drevenicou nie je vo vlastníctve obce, informuje o písomných
korešpondencii s p. Poliakom k odpredaju pozemku a on napriek tomu odpredal pozemok p. Kamenskej
- Mgr. Segečová informuje, že p. Kamenská chce otvoriť stánok s darčekovými predmetmi, odporúča
oboznámiť p. Gibalu, že pozemok nie je vo vlastníctve obce, 6 r. mala obec možnosť odkúpenia pozemku
Svorad Marián, Lučenec, Dinaj Ľuboslav, B, Bystrica
- poslanci sa zhodli na obhliadke terénu, z dôvodu plnenia uznesenia o odlesnení obecných pozemkov
pred ich predajom
Rokovanie opustil poslanec Bc. Kubiš – čas 17:50 hod.
Mgr. Škvarková Mária, Látky – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Martu Hazuchovú za
poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti na Drábsku, z dôvodu nepostačujúceho príjmu menovanej a
reálnych nákladov za poskytované služby
- starosta návrh 20-30 € mesačne, príp. poskytnúť jednorázový príspevok, je to naša občianka so ZŤP
- p. Segeč konštatovanie, že žiadateľka mala príjem na pokrytie nákladov aj z urbáru, výplatou podielu
- informácia hl. kontrolóra o výške príjmu na starších občanov v obce vo výške 5% z celkového
mesačného príjmu podielových daní,čo pri čiastke 12 tis. € mesačne reálne predstavuje cca 6 € na
osobu staršiu ako 62r.
Zakúpenie zariadenia do MŠ a ŠJ
- starosta predlkladá prieskum trhu a cenové ponuky, informuje o objednaní vnútorného zariadenia v sume
cca 2500 € do MŠ a 1700 € do kuchyne, kde výroba trvá 6-8 týždňov, objednané drevené stoličky
- p. Segeč – keď sú vytvorené v rozpočte prostriedky na rekonštrukciu tak zatiaľ neobjednávať zariadenie,
pripraviť do prázdnin dodávateľa na rekonštrukciu priestorov (stierky v triede a aj schody) ktorú vykonať
cez prázdniny a ak neprejde projekt zateplenia MŠ tak riešiť aj výmenu okien, následne nalepiť gumu a
zariadiť novým nábytkom
Prišiel poslanec Bc. Kubiš – čas 18:55 hod.
Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole
Predkladá v písomnej forme Ing. Ivan Sivok
- správa tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice spoločne s fotokópiami dokladov z účtovníctva týkajúcich
sa kontrolovaných záležitostí
- starosta vyjdrenie, že využíva možnosť písomne sa vyjadriť v zákonnej lehote do 30 dní k predloženej
správe a uviedol, že zároveň požiadal dodávateľa prác prístrešku a rigolov tiež o písomné vyjadrenie,

k GPS systému uvádza, že v aute bola zlá batéria, častokrát sa auto muselo roztláčať, aby bolo pojazdné a
počas servisu bola aj vymenená, stanovisko k rozdielu v km by mal zaujať prevádzkovateľ systému
- Mgr. Chromeková, požaduje starostu o vyjadrenie k rozdielu zistenému počas inventrizácie keď boli
poslanci v aute dňa 15.2.2017 - to bolo 1 800 km a rozdielu v čase od 17. 3. - 31. 3. 2017, kedy auto bolo
umiestnené v servise na prehliadku a vráteného zo servisu už s rozdielom 2 400 km, keby starosta písal
knihu jázd nemuseli by sa týmto problémom zaoberať.
- starosta k rozdielu km a GPS systému uvádza, že v aute bola zlá batéria, častokrát sa auto muselo roztláčať,
aby bolo pojadzné a počas servisu bola batéria aj vymenená, pravdepodobne výpadkom pripojenia do siete
vznikol rozdiel a stanovisko k rozdielu v km by mal zaujať prevádzkovateľ systému
Písomným stanoviskom od firmy poskytujúcej monitoring poverili poslanci hl. konrolóra.
Súťaž dobrovoľnej požiarnej ochrany
– informácia starostu o súťaži dobrovoľných požiarníkov posledný májový týždeň v našej obci
- informácia o zadaní požiarnej striekačky do opravy v Zv.Slatine prieskumom trhu z troch firiem vo výške cca
3,5 tis.€ a jednanie s predsedom BBSK za účelom dotácie na opravu, kde boli z jeho strany prisľúbené nejaké
financie, žiadosť o dotáciu zaslaná
Oprava miestnej komunikácie Nový Svet
– informácia starostu o zvolaní majiteľov chát z tejto časti obce na základe žiadosti p. Bahledu Ivana a Jána,
- návrh starostu na nákup 1–3 fúry štrku, technika z RD Látky aj keď cesta nie je majetko právne
vysporiadaná, informácia, že aj v minulosti vybavil na opravy komunikácií od Lesov 15 tis. €.
- Ing. Michalovský upresnil informácie starostu, že ani jeden chatár a majiteľ lesa neprisľúbil pomoc, starosta
využil agendu, ktorú si dal pripraviť na ocú pre vlastnú potrebu, uviedol, že na vlastné náklady navozil štrk
a nepripravenosť starostu na stretnutí.
6. Informácia o projekte „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a parkový zón v obci“
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
- informácia starostu o získaní súhlasu majiteľov pozemku KN – C par.č. 120/3 o výmere 118 m2 za 10 €/1m2
a rozpracovanom projekte miestnej komunikácie – hlavná ulica od kultúrneho domu
- p. Segeč – zamieta kúpu, odkúpenie je momentálne zbytočné, možno v budúcnosti bude riešené komplexne
nejaké námestíčko
7. Interpelácie, diskusia
P. Segeč – požiadavka na verejné ospravedlnenie sa od starostu, za osočovanie, že pozastavil práce na
rigole keď po zimnom období je viditeľné že rigol sa zasypáva zeminou a mal byť uložený do štrku
- futbalové ihrisko - pasúce sa ovce, žiada doviesť zostatok preliva z oplotenia cintorína na Poliankach do
šatne na futbalové ihrisko a riešiť jeho nové oplotenie
- požiadavka na starostu riešiť v prvom rade obec a spravovať hospodárne majetok obce, s ohľadom na úctu
voči občanom a neosočovať poslancov
- pokladá si za povinnosť informovať o výrube drevín firmou Ján Segeč, 1 kamión dreva odpredaný, zostatok
zložený pod Kerametalom, do cca 5.5. 2017 bude hotové vyúčtovanie 55 – 60 m3 dreva
- informuje poslancov o úhrade 1 tis. € faktúry pre právničku JUDr. Bariakovú, za právne služby spojené za
spor Svoboda výrub drevín z jeho pozemku, pričom si myslí, že bude vytýčené súdne jednanie, znovu
poukazuje na zbytočne vyhodené prostriedky s tým, že keby jeho firma nebola obvinená, starosta
nepokladal za povinnosť informovať poslancov o poskytnutí plnej moci bez schválenia zastupiteľstva pre
JUDr. Bariakovú, osobne by mala objasniť poslancom záležitosť ohľadom výrubu a uviesť možnosti pre
obec. Informuje, že má vedomosť o tom, že starosta je obvinený ako súkromná osoba v tomto spore a
prednáša návrh na zaplatenie súdnych poplatkov v prípade prehratého súdneho sporu osobne starostom.
Vyjadrenie starostu – k žiadnej dohode so Svobodom nedôjde a nemá na to dôvod, stavebný úrad vytyčoval
a vyznačoval stromy na výrub, on háji záujmy obce,
Ing. Sivok – pripomína že JUDr. Bariaková bola schválená len na spisovanie kúpnych zmlúv, teraz zastupuje
starostu ako súkromnú osobu a tiež obec
Ing. Michalovský – dotaz či sa uplatnila reklamácia za 7 bj
– interpelácia na starostu o vyjadrenie sa k verejnej súťaži na dokončenie ČOV

ako sme ukončili doterajšiu zmluvu s p. Hanulom
či je potrebné stále prečerpávanie vody, osobne bol pozrieť záchyt prameňov, uviedol, že úbytok vody
môže byť aj napojením chát v Bratkovici pred vodojemom a "Belkova polianka", bolo by vhodné
premerať prítok vody a podľa prepočtu spotreby na obyvateľov, určiť slabý prítok, alebo poruchu
Vyjadrenie starostu – verejná súťaž ČOV – najnižšiu cenu ponúkli Vodohospodárske stavby Bratislava, voči
súťaži boli podané námietky takže výsledok vyhodnotenia bol zrušený a nie je vysúťažený žiaden dodávateľ
- zmluva s p. Hanulom – nie je ukončená
- prečerpávanie je potrebné, obec má pripravenú novú dohodu o odbere el. energie s p. Podhorom
Mgr. Segečová – žiada ukončiť zmluv s p. Hanulom zákonným spôsobom, čo najskôr
JUDr. Čontofalský – ponuka vypracovania kúpnych zmlúv pre obec bezplatne
–
–

8. Prijatie Uznesení OZ, Záver
K prejednaným bodom a správam boli prijaté nasledovné Uznesenia OZ v Látkach, zo dňa 26. 4. 2017
k bodu 4. Návrh Záverečného účtu obce za r. 2016 a Individuálna výročná správa obce za r. 2016
– www.obeclatky.sk, časť úradná tabuľa, správa audítora k záverečnému účtu a výročnej správe,
správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Uznesenie č. 7/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 26. 4. 2017
--------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. berie na vedomie :
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2016
B. schvaľuje:
1. Celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad
Hlasovanie: Za: 5 – Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Usporiadanie prebytku rozpočtu vo výške 32 695,44 €, z ktorého sa podľa § 16, ods. 6 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. vylučujú:
- finančné prostriedky fondu opráv mezonetových bytov v sume 1 690,00
- finančné prostriedky fondu opráv 7 bj. Nadstavby budovy ZŠ a MŠ v sume 1 103,53 €
Hlasovanie: Za: 5 – Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Zostatok finančných operácií vo výške 29 901,91 €
- do rezervného fondu sa pridelí 29 901,91 €
Hlasovanie: Za: 5 – Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Tvorba a použitie rezervného fondu
a.) počiatočný stav k 01.01.2016 v sume 6700,00 €
b.) tvorba 29 901,91 €
c.) konečný stav ku dňu schválenia záverečného účtu obce v sume 36 601,91 €
Hlasovanie: Za: 5 – Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 5. Rôzne - prejednanie žiadostí – odpredaj drevenice – Gibala Ján
odpredaj pozemkov v rekreačnej oblasti – Svorad M., Dinaj Ľ.
Uznesenie č. 8/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 26. 4. 2017
---------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. p r e k l a d á :
1. riešenie žiadosti o odpredaj drevenice na ďalšie OZ
Hlasovanie: Za: 5 – Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. žiadosti o odpredaj pozemkov na ďalšie zasadnutie OZ. Do tohto termínu
bude vykonaná obhliadka a geometrické zameranie pozemkov s poslancom p. Segečom
Hlasovanie: Za: 5 – Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
B. d o p o r u č u j e :
1. starostovi obce písomne informovať p.Gibalu J., že pozemok pod drevenicou
nie je vo vlastníctve obce
Hlasovanie: Za: 5 – Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
C. s c h v a ľ u j e :
1. doplatiť rozdiel sumy za opravu požiarnej striekačky obecného hasičského zboru
do celkovej predpokladanej sumy 3 200 – 3 500 €, s využitím dotácie v VÚC
Hlasovanie: Za: 5 – Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6. Informácia o projekte „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a parkový zón v obci“
Uznesenie č. 9/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 26. 4. 2017
--------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. z a m i e t a :
1. žiadosť o odkúpenie pozemku č. 120/3 (pri p. Bulíkovej)
Hlasovanie: Za: 5 – Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 7. Interpelácie, diskusia
Uznesenie č. 10/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 26. 4. 2017
--------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. s c h v a ľ u j e :
1. jednorázový príspevok pre p. Hazuchovú, vo výške 250,00 € na účet DDS Drábsko
Hlasovanie: Za: 4 –Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný v čase hlasovania: Bc. Kubiš
2. rekonštrukciu MŠ a Šk. Kuchyne v mesiacoch júl, august 2017,
vrátane montáže nového nábytku, kuchynského zariadenia, podlahových krytín
Hlasovanie: Za: 5 – Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. dopraviť zakúpené pletivo (zostatkové z cintorína Polianky), na tribúnu futbalového
ihriska a premerať skutočnú dĺžku, uskladniť + napínací drôt a ďalší materiál
Hlasovanie: Za: 5 – Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
B. b e r i e n a v e d o m i e :

C.

D.

1. správu starostu o objednaní nábytku a kuchynského zariadenia
doporučuje :
1. starostovi obce urobiť prieskum trhu ohľadom stavebných prác v MŠ, šk. kuchyni
T: do 31. 05. 2017
Hlasovanie: Za: 5 – Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
ukladá :
1. hlavnému kontrolórovi obce preveriť nezrovnalosti v stave tachometra a GPS obecného
vozidla u firmy GPSMonitor, s.r.o. Bratislava, k 15. 2. 2017 a v čase servisu auta,
servis 17. 3. - 31. 3. 2017
Hlasovanie: Za: 5 – Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

I. Overovateľ:
Bc. Mário Kubiš, poslanec

II. Overovateľ:
Mgr. Martina Segečová, poslankyňa

Starosta obce
Bc. Ľubomír Bahleda

