Z á p i s n i c a č. 3/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 16. 08. 2018
I.
Prítomní: - podľa prezenčnej listiny
Počet zvolených poslancov: 7.
Starosta obce Mgr. Ľubomír Bahleda, po odznení hymny SR, otvoril rokovanie obecného
zastupiteľstva zvolané písomnou pozvánkou a skonštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov a preto je uznášania schopné.
Starosta požiadal prítomných poslancov o schválenie programu v zmysle zaslanej pozvánky:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.6.2018 – zverejnené na www.obeclatky.sk
časť úradná tabuľa
4. Komunitný plán sociálnych služieb obce Látky 2018-2022 - návrh, zverejnený na www.obeclatky.sk
časť úradná tabuľa
5. Voľby do orgánov samosprávy – určenie počtu poslancov a volebného obvodu, rozsah výkonu funkcie
starostu
6. Prejednanie žiadostí
- Jozef Hazucha, Poltár – odpredaj pozemku
7. Rôzne – návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2018
- zámer k odpredaju 4-och pozemkov v rekreačnej oblasti – KN-C par.č. 461/182, 461/43, 461/24,461/23
- kúpa pozemku KN-C par. č. 120/3 od Hazuchu Milana a spol., Sliač
- asfaltovanie ciest
8. Interpelácie, diskusia
9. Prijatie Uznesenia OZ, Záver
Mgr. Segečová – n á v r h na doplnenie programu rokovania o bod – Kontrola plnenia uznesení,
doplnenie programu do bodu 8.
Hlasovanie za návrh Prítomí: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za: Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč
Hlasovanie za program po doplnení:
Prítomí: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za: Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predkladá: Mgr. Ľ. Bahleda, starosta obce
Návrhová komisie: Segeč, Ing. Michalovský, Bc. Kubiš
Overovatelia zápisnice: Mgr. Segečová, Segeč
Hlasovanie: Prítomí: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za: Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč
Zapisovateľka určená starostom: Melošová Soňa.
II.
Starosta obce informuje poslancov o vymenovaní zástupcu starostu obce od 1.8.2018, ktorým je
poslanec OZ Látky p. Jozef Gondáš, bytom Látky 109.
3. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.6.2018 – zverejnené na www.obeclatky.sk
časť úradná tabuľa
Predkladá: Mgr. Ľubomír Bahleda, starosta obce
Prišla Ing. Koristeková, čas 16,30 hod.
Informácia v písomnej forme ako bola zverejnená na web stránke obce je súčasťou tejto zápisnice.

4. Komunitný plán sociálnych služieb obce Látky 2018-2022 - návrh, zverejnený na www.obeclatky.sk
časť úradná tabuľa
Predkladá: Mgr. Ľubomír Bahleda, starosta obce
Návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Návrh bol
zverejnený na web stránke obce v mesiaci 06/2018.
5. Voľby do orgánov samosprávy – určenie počtu poslancov a volebného obvodu, rozsah výkonu funkcie
starostu
Predkladá: Mgr. Ľubomír Bahleda, starosta obce
Starosta informuje o základných povinnostiach vyplývajúce zo zákona pre nadchádzajúce komunálne voľby.
Návrh Mgr. Segečová - 7 poslancov.
Návrh starosta obce – 1 volebný obvod pre obec.
Návrh p. Segeč – zníženie úväzku pre budúceho starostu na rozsah 0,6 – 0,7 z dôvodu motivácie práce
starostu v budúcom volebnom období možnosťou poskytnutía odmeny poslancami až do výšky
70 %, momentálny starosta nerobí nič
Prišiel poslanec p. Gondáš, čas 17,05 hod.
Hlasovanie poslancov za úväzok starostu obce podľa návrhu Bc Kubiša, Ing. Koristekovej a p. Gondáša pre
obdobie 2018-2022 na 0,8. Úvazok schválený.
Odišiel Ing. Sivok, čas 17,10 hod.
6. Prejednanie žiadostí
Predkladá: Mgr. Ľubomír Bahleda, starosta obce
– Jozef Hazucha, Poltár – odpredaj pozemku
Hlasovanie poslancov za schválenie odpredaja pozemku KN – C par.č. 461/164, o výmere 26 m2.
7. Rôzne
Predkladá: Mgr. Ľubomír Bahleda, starosta obce
– návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. Polrok 2018 - tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
- zámer k odpredaju 4-och pozemkov v rekreačnej oblasti:
predložené KN-C par.č. 461/182 o výmere 388 m2, 461/43, o výmere 304 m2, 461/24 o výmere 154 m2,
461/23 o výmere 153 m2, priamym predajom. Zámer schválený.
- kúpa pozemku KN-C par. č. 120/3 o výmere 118 m2, od Hazuchu Milana a spol., Sliač
Informácia starostu o písomnom súhlase od všetkých 3-och spoluvlastníkov. Zámer na kúpu schválený.
- asfaltovanie ciest
Informácia starostu o zasypaní výtlkov od požiarnej zbrojnici po Čechánky, pričom na tento tisovský štrk môže
ísť asfalt, v dôvodovej správe vyčíslil m2 najnevyhnutnejšie na zaasfaltovanie. Cestu od Pošty po pomník cca
400 m z výzvy riešiť.
Vyhlásená 10 min. Prestávka, čas 17,30 hod., počas ktorej odišla Mgr. Segečová.
Návrh starostu – cesta od ZŠ po Segeča (Kočudu), 2 týždne po položení vodovodu sa môže klásť asfalt.
- vypracovať PD k stavebnému povoleniu podľa odporučenia projektanta 3,4 m šírka cesty z jednej
strany zľab – rigol 40 cm a z druhej obrubník naležato 27 cm, pričom je dohodnutý s p. Segečom na
minimálnom oblúku, 30 cm podložie 2 koberce 4 a 3 cm, cena za 1m2 9 -12 €. Cena obrubníka 8 -12 €,
štrk, uvalcovanie ale nie 15 t valcom, lebo je tam už položerná kanalizácia – do konca 09/2018 sa to dá
stihnúť.
P. Segeč – pripomienka, že vodovod a následne aj cestu v tejto časti obce poslanci už odsúhlasili z
prostriedkov MAS
- hlina po uložení vodovodu sa ešte uľahne a cesta s asfaltom sa pretrhne.
Mgr. Segečová – vrátila sa na zasadnutie čas 18.00 hod.,

- súhlasí s asfaltovaním cesty, ale len na na jar, aby to nedopadlo ako rigoly,
Ing. Michalovský – návrh na hlasovanie zámeru na opravu cesty od ZŠ po p. Kuvikovú.
- opätovný návrh na nahrávanie zasadnutí obecných zastupiteľstiev
8. Kontrola plnenia uznesení, interpelácie, diskusia
Mgr. Segečová - ku kontrole plnenia uznesení priomienka za neplnenie uznesenia ohľadom čerpania
dovolenky, keďže ako sa starosta vyjadril, je dovolenkové obdobie a nemôže z tohto dôvodu plniť
niektoré uznesenia,
- skonštatovanie, že keď bol havarijný stav vodovodu - ako vyhlasoval starosta v miestnom rozhlase napriek tomu odišiel na služobnú cestu do Bulharska
- primomienka na nezabudované WC v prístavbe firmou PAKO, nezabezpečenú kuchynskú linku v
priestoroch obecného úradu
- nedoriešenú reklamáciu triedy v MŠ u Pauču pri rekonštrukcii jeho firmou a nedoriešené snehové
zábrany na streche ZŠ tiež firmou Paučo
- škola na Čechánkach nenatretá pracovníkom obce
- pozemok od Sivokovcov, pod školou Čechánky, pre obec nie je potrebná celá výmera
- cesta od kultúrneho domu k autobusovej zastávke, nič neurobené
starosta – niektoré záležitosti sú v riešení, niektoré pre dovolenkové obdobie nebolo možné vyriešiť
- p. Chovan robí prístrešok na smetné koše zo starého materiálu, strechu chce dať natrieť pri nižších
teplotách, upratal v okolí budovy,
- robí sa GP aby sa rozdelil ku škole a čo bude chcieť p. Plavucha, rod. Sivoková chce predať celú
výmeru, pod školu za 10,00 €/m a všetko je záležitosťou dohody
Ing. Koristeková – údržbu ciest vykonať nie zasypaním štrku, zbytočne vyhodené peniaze
Segeč – cesta na Čechánky mala byť dokončená keď tam bola technika a pokládal koberec BBSK
Gondáš – priepust na Čechánkach sa musí zaasfaltovať už tento rok, jamy sa plátajú v máji, teraz je už
neskoro, štrk je dobrý na rovinu,
Mgr. Segečová – v dôvodovej správe sú vyčíslené m2 len Látky po Poštu, ďalšie jamy v smere k pomníku
aj v ulici pri Kršiakovcoch nie sú spomenuté
- otázka koľko financií sme dostali na školu
starosta – informácia o výške rozpočtu na ZŠ r. 2018 v sume cca 20,5 tis. €
Ing. Michalovský – cesty opraviť v dedine + kritické body, vyštrkovaná cesta na v časti Nový Svet mu
spôsobila 8 defektov
Bc. Kubiš – koho sú rúry, ktoré trčia v tráve pri pekárni 8 ks, otázka či prišla faktúra za práce pri vodovode
Predložené 3 faktúry týkajúce sa vodovodu – výkopové a zahrňacie práce od Záhradného centra Vígľaš, štrk
na zasypanie vodovodnej rúry a práce vykonané firmou Remonta, Zv. Slatina.
Bc. Kubiš – informuje poslancov, že na faktúre od firmy Remonta je nafakturovaných 134 m a ďalších 210 m ,
žiada starostu o vysvetlenie, či je nafakturovaných aj tých 8 ks rúr
starosta obce – pravdepodobne je dĺžka vodovodu 210 m a tých 134m sú domové prípojky, prešetrí fakturu s
dodávateľom, fatkúra ešte neprešla finačnou kontrolou
Gondáš – voda bola potrebná urobiť, je to pre občanov
Ing. Michalovský – na vodovod starosta nemal PD a to asi mala byť, lebo potrubie išlo do zeme a nevieme
kadiaľ vedie, ani kde sú prípojky
Mgr. Segečová - návrh na preloženie kamery z Prašivej na futbalové ihrisko, keďže je novo oplotené
- návrh na nákup 2 ks kontajenrov na sklo + plasty
- otázka ako skončilo vyjadrenie farskej rady k prístrešku k domu smútku
Ing. Koristeková – ako členka farskej rady uvádza, že písomné vyjadrenie bolo starostovi zaslané v tom
zmysle, že je potrebné plánovať prístrešok za účasti kompetentných osôb
Mgr. Segečová – nemôže sa prihlásiť do GPS monitoringu služobného auta, ktoré starosta napriek uzneseniu
o parkovaní pred Ocú nedodoržuje. Opätovne upozorňuje na odstavovaní auta pri Ocú.
starosta – zmenil heslo, informácia že kriminálna polícia rieši podnet na jeho osobu a do úplného vyšetrenia.
Myslí si, že podnet napísali poslanci, pretože sa týka kontroly, ktorú zadali kontrolórovi obce vo veci
prejadzených km od r. 2015, rigolov a prístrešku na drevo pre byty.

Mgr. Segečová – skonštatovanie, že ak je vyšetrovanie na osobu starostu, ako sa vyjadril, potom nech obec
nemá faktúry od právnika v súvislosti s týmto vyšetrovaním
Ing. Koristeková – návrh na preplatenie kúrenia za kostol Látky vo výške 1000 €.
Bc. Kubiš – otázka, či je skončené súdne pojednávanie za Svobodu a spor s Belkovcami
- opätovná požiadavka na vyjadrenie starostu, prečo v televíznom spote neuviedol lyžiarsky klub,
hoci mu prisľúbil písomné vyjadrenie do 30 dní
- otázka z akého dôvodu bol odvolaný predchádzajúci zástupca starostu
starosta- nového zástupcu má právo vymenovať podľa zákona a vymenoval ho riadne a včas
- k súdnym sporom – sú vytýčené pojednávania

I. Overovateľ:
Ján Segeč, poslanec OZ

II. Overovateľ:
Mgr. Martina Segečová, poslankyňa OZ

Starosta obce:
Mgr. Ľubomír Bahleda, v.r.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Látkach, zo dňa 16. 08. 2018
k bodu 8. - Interpelácie, diskusia
Vymenovanie zástupcu starostu obce
Uznesenie č. 22/2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 16. 08. 2018
---------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. menovanie zástupcu starostu obce Látky, ktorým od 1.8. 2018 je starostom menovaný
poslanec Obecného zastupiteľstva v Látkach: Jozef Gondáš, bytom Látky 109
k bodu 3. - Informácia o plnení príjmov a výdavkov k 30.6.2018
Uznesenie č. 23/ 2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 16. 08. 2018
---------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30. 6. 2018
k bodu 4. - Komunitný plán sociálnych služieb obce Látky 2018 - 2022
Uznesenie č. 24/ 2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 16. 08. 2018
---------------------------------------------A. s c h v a ľ u j e
1. Komunitný plán sociálnych služieb obce Látky 2018 – 2022, vypracovaný
v súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z.z., o sociálnych službách, v znení neskorších
predpisov
Hlasovanie Prítomí: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za: 5 – Ing. Koristeková, Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč

k bodu 5. Voľby do orgánov samosprávy- určenie počtu poslancov, volebného obvodu a rozsah
výkonu funkcie starostu
Uznesenie č. 25/2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 16. 08. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. u r č u j e :
1. v súlade s § 166 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonova v zmysle ustanovenia § 11 ods.3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré
bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 203/2018 Z. z., jeden volebný
obvod, ktorý tvorí obec Látky
Hlasovanie Prítomí: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1 – Ing. Koristeková
Za: 4 – Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč
2. v súlade s § 11, ods.3, zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018- 2022 počet poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Látky: 7.
Hlasovanie Prítomí: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za: 5 – Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Koristeková
k bodu 6. Prejednanie žiadostí - Jozef Hazucha, Poltár – odpredaj pozemku
Uznesenie č. 26/2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 16. 08. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. s c h v a ľ u j e :
1. v zmysle §9a, odst. 1, pís. c), zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov,
odpredaj novovytvoreného pozemku KN-C par.č. 461/164, ostatné plochy o výmere 26 m2,
podľa GP č. 34324216-156/2015, odčlenenej z pôvodnej KN-C par.č. 461/1, vedenej na LV č. 747
– Obec Látky, k.ú. Obce Látky, vyhotoveného Ing. E. Hroncová, Potočná 2540/26, Hriňová,
za kúpnu cenu 10,00 €/ m2, pričom cena je vyššia ako cena určená znaleckým posudkom
č. 33/2018, zo dňa 06.06.2018, pre Jozefa Hazuchu, .............a
manž. Elenu Hazuchovú, ............. obyja bytom Poltár, Fučíkova 618/11,
do bezpodielového vlastníctva manželov
Hlasovanie Prítomní: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč
k bodu - 7. Rôzne
– návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. Polrok 2018
Uznesenie č. 27/2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 16. 08. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. b e r i e n a ve d o m i e
1. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Látka
na II. Polrok 2018

- zámer k odpredaju 4-och pozemkov v rekreačnej oblasti – KN-C par.č. 461/182, 461/43, 461/24,461/23
B. s c h v a ľ u j e :
1. zámer k odpredaju pozemkov priamym predajom, v zmysle § 9a, ods. 1, pís. c) zákona č. 138/1991
Zb. o obecnom majetku, v znení neskorších predpisov a to:
461/182, ostatné plochy o výmere 388 m2
461/43, ostaatné plochy o výmere 304 m2
461/24, ostatné plochy o výmere 154 m2
461/23, ostatné plochy o výmere 153 m2
nachádzajúcich sa v k.ú. Obce Látky, vedených na LV č. 747
Hlasovanie Prítomní: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč
– kúpa pozemku KN-C par.č. 120/3 od Hazuchu Milana a spol., Sliač
2. zámer na kúpu pozemku par. č. 120/3, vo výmere 118m2
Hlasovanie: Prítomní: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč
-

asfaltovanie ciest
3. čiastku 10 000 € na opravu ciest (obec – 5 000 €, Čechánky - 2 000 €, Polianky – 3 000 €)
na základe cenového prieskumu
Hlasovanie: Prítomní: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč
k bodu 8. Interpelácie, diskusia
Uznesenie č. 28/2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 16. 08. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. u k l a d á :
1. kontrolórovi preveriť faktúru vystavenú firmou Remonta, so skutočným stavom
pri rekonštrukcii vodovodu od ZŠ ku Segečovi. Faktúru zatiaľ neuhradiť.
Termín: do konca augusta
Hlasovanie: Prítomní: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč
B. s c h v a ľ u j e :
2. príspevok na kúrenie do kostola v Látkach, 1000 €.
Hlasovanie: Prítomní: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč
V Látkach, 24. 08. 2018

Návrhová komisia:
1. Bc. Mário Kubiš, poslanec OZ

Mgr. Ľubomír Bahleda, v.r.
starosta obce

_____________________

2. Ing. Rudolf Michalovský, poslanec OZ

_____________________

3. Ján Segeč, poslanec OZ

_____________________

Starosta obce v zmysle § 13, ods.6 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, pozastavuje výkon uznesenia obecného zastupiteľstva:
k bodu 5. Voľby do orgánov samosprávy- určenie počtu poslancov, volebného obvodu a rozsah
výkonu funkcie starostu
Uznesenie č. 25/2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 16. 08. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. u r č u j e :
3. v súlade s § 11, ods. 4, pís. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018- 2022 rozsah výkonu funkcie
starostu obce Látky takto: 0,8.
Hlasovanie Prítomní: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč
k bodu - 7. Rôzne
– návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. Polrok 2018
Uznesenie č. 27/2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 16. 08. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
B. s c h v a ľ u j e :
4. sumu 5000 € na opravu cesty od ZŠ k Segečoví Jožkovi (Kuviková) cca 210m.
Rozsah prác – odstránenie výkopovej zeminy, dovoz a rozvoz štrku, uvalcovanie.
Ďalšia oprava cesty v priebehu r. 2019
Hlasovanie: Prítomní: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč
k bodu 8. Interpelácie, diskusia
Uznesenie č. 28/2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 16. 08. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
B. s c h v a ľ u j e :
1. preložiť kameru z Prašivej na futbalové ihrisko do 31. 08. 2018
a v zmysle §13, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. Obecného zriadenía, v znení neskorších predpisov môže
obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť do troch
mesiacov od jeho schválenia.

Mgr. Ľubomír Bahleda, v.r.
starosta obce

