Z á p i s n i c a č. 4/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 21. 07. 2017
_______________________________________________________________________________________
I.
Prítomní: - podľa prezenčnej listiny
Starosta obce Bc. Ľubomír Bahleda, otvoril rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolané na
základe odporúčania obecného zastupiteľstva 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. Doriešenie spevnenia lôžka cesty, príp. zaasfaltovaníe drvou, sponad rod. Domu Tisoňa Martina
4. Schválenie odpredaja pozemkov v rekreačnej oblasti, po obhliadke dňa 14.7.2017
5. Prijatie Uznesení OZ, Záver
Návrh poslanca p.Segeča – doplnenie programu o obhliadku rekonštruovaných priestorov v MŠ a cesty od
rod. Domu p. Tisoňa Martina, pred bodom programu č. 3
Hlasovanie: Za: 4 – Bc Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Kamenský, Segeč
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
1. Návrhová komisia: Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Segeč
2. Overovatelia zápisnice: Bc. Kubiš, Ing. Kamenský
Zapisovateľka určená starostom: Melošová
II.
Obhliadka rekonštruovaných priestorov v materskej škole a následne záujmovej cesty bola vykonaná v čase
od 16,50 hod. – 17,50 hod.
3. Rekonštrukcia priestorov MŠ
Predkladá: Mgr. Ľubomír Bahleda, starosta
---------------------------------------------------------- po vykonanej obhliadke sa poslanci dohodli na prácach, ktoré sú rozpísané priamo v uznesení. Poslanci
skonštatovali, že všetky tieto práce budú naviac a nad vyhodnotenú cenu zákazky.
4. Doriešenie spevnenia lôžka cesty, príp. zaasfaltovaníe drvou, sponad rod. domu Tisoňa Martina
Predkladá: Mgr. Ľubomír Bahleda, starosta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- po vykonanej obhliadke sa poslanci dohodli že práce budú koordinovať zástupca starostu p. Segeč a
poslanec p. Kubiš po jednotlivých etapách, najprv odbárgovanie, potom štrkovania a ktorí zabezpečia aj
cenové ponuky na jednotlivé práce. Podrobný rozpis prác je uvedený priamo v uznesení.
5. Schválenie odpredaja pozemkov v rekreačnej oblasti, po obhliadke dňa 14.7.2017
Predkladá: Mgr. Ľubomír Bahleda, starosta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- návrh na odpredaj pozemkov v rekreačnej oblasti po vykonanej obhliadke pre Ing. Svoradu a p. Kováča, bol
schválený.
Interpelácia zástupcu starostu p. Segeča a poslanca Bc. Kubiša
– vypieskovanie ihriska, aby rástla tráva, oplotenie súťaže do začatia súťaže
– prípis pre rod. Belkovú, že sa ide nanovo oplotiť ihrisko, ak sa poškodí bude sa trestnoprávne
vymáhať škoda za poškodenie majetku obce

k prejednaným bodom, správam a návrhom boli prijaté:
III.
Návrh na Uznesenia OZ v Látkach, konaného dňa 21.07.2017
k bodu 3 – Obhliadka priestorov MŠ a rekonštrukcia
Uznesenie č. 15/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 21. 07. 2017
--------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e :
1. na základe obhliadky rekonštrukciu MŠ v rozsahu prác:
- hlavná trieda – plávajúca podlaha + podklad + lišty
- šatňa – dlažba
- vstup – nové vchodové (plastové) dvere, dlažba, strhnutie obkladu (drevo)
- kúpa bojleru (100l)
- nové osvetlenie (lampy) a vypínače
- zasekanie vody v kuchyni
Hlasovanie: Za: 4 - Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Kamenský, Segeč
Neprítomní: 3 – Gondáš, Ing. Michalovský, Ing. Koristeková
k bodu 4 – Doriešenie spevnenia lôžka cesty, príp. zaasfaltovanie drvou, sponad rod. domu
Tisoňa Martina
Uznesenie č. 16/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 21. 07. 2017
---------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e :
1. poverením zástupcu starostu p. Segeča a poslanca Bc. Kubiša, s koordinovaním
rekonštrukcie cesty od p. Tisoňa po p. Gombalu.
Rozsah prác: mierna úprava terénu, preštrkovanie, frézovanie, nástrek,
povrchová úprava, čelá pred garážami, položenie žľabov
- ponuky prác a dovozov budú vyhodnotené
Hlasovanie: Za: 4 - Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Kamenský, Segeč
Neprítomní: 3 – Gondáš, Ing. Michalovský, Ing. Koristeková
k bodu 4. Schválenie odpredaja pozemkov v RO, po obhliadke dňa 14.07.2017
Uznesenie č. 17/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 21. 07. 2017
---------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
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. 461/178, ostatné plochy o výmere 77 m2,
podľa GP č.34320334-24/2017, odčlenenej z pôvodnej KN-C par.č.461/1, vedenej na LV č.
747 – Obec Látky, vyhotoveného Ing. Jozefom Strakom, Geodetické práce, Korytárky 130,
pre Marián Svorad, a manž. Mária Svoradová,
obaja bytom Halič, Osloboditeľov 549/9, do bezpodielového vlastníctva
manželov, za kúpnu cenu 10,00 €/ m2, pričom cena je vyššia ako cena určená znaleckým
posudkom č.................., zo dňa ..................2017

Hlasovanie: Za: 4 - Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Kamenský, Segeč
Neprítomní: 3 – Gondáš, Ing. Michalovský, Ing. Koristeková
2. 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. 461/179, ostatné plochy o výmere 349 m2, podľa GP č.
40142345-33/2017, odčlenenej z pôvodnej KN-C par.č.461/1, vedenej na LV č. 747 – Obec Látky,
vyhotoveného Ing. Iveta Straková, GEOSTRA, Korytárky 130, pre Pavol Kováč a manž. Veronika
Kováčová, obaja bytom, Lučenec, Ľ. Podjavorinskej 1878/5, do bezpodielového vlastníctva
manželov, za kúpnu cenu 10,00 €/ m2, pričom cena je vyššia ako cena určená znaleckým posudkom
č.................., zo dňa ..................2017
Hlasovanie: Za: 4 - Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Kamenský, Segeč
Neprítomní: 3 – Gondáš, Ing. Michalovský, Ing. Koristeková
- k interpelácií poslancov ohľadom futbalového ihriska
Uznesenie č. 18/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 21. 07. 2017
---------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A. d o p o r u č u j e :
1. starostovi obce aby upozornil r. Belkovú v prípade že zvieratá poškodia
pletivo na ihrisku, budú znášať náklady za opravu
Hlasovanie: Za: 4 - Bc. Kubiš, Mgr. Segečová, Ing. Kamenský, Segeč
Neprítomní: 3 – Gondáš, Ing. Michalovský, Ing. Koristeková
IV.
Keďže viac bodov, ani pripomienok neodznelo starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
ukončil.

I. Overovateľ:
Ing. Ivan Kamenský
poslanec OZ

II. Overovateľ:
Bc. Mário Kubiš
poslanec OZ

Starosta obce
Mgr. Ľubomír Bahleda

