Z á p i s n i c a č. 5/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 30. 08. 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. Počet poslancov: 7, neprítomní: 2. Požiadal prítomných o schválenie programu:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu, príp. jeho zmena
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Výzva č. VII Prezídia Hasičského a zachranného zboru 2017 – odsúhlasenie 5% spoluúčasti na projekte
4. Odpredaj pozemku p. Kováča -opätovné schválenie
5. Prijatie Uznesení OZ, Záver
Návrh poslankyne Mgr. Segečovej – doplnenie programu o diskusiu
Hlasovanie: Za 5 – Mgr. Segečová, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský, Ing. Koristeková
Neprítomní: 2 – Bc. Kubiš, Gondáš
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predkladá: Mgr. Ľ. Bahleda, starosta obce
-------------------------------------------------------------------1. Návrhová komisie: Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
2. Overovatelia zápisnice: Ing. Koristeková, Mgr. Segečová
Zapisovateľka určená starostom: Melošová Soňa.
II.
3. Výzva č. VII Prezídia Hasičského a zachranného zboru 2017 – odsúhlasenie 5% spoluúčasti na projekte
Predkladá: Mgr. Ľubomír Bahleda, starosta
---------------------------------------------------------starosta obce – dôvodová správa, ktorá bola súčasťou pozvánky sú uvedené všetky potrebné informácie
- pripomína, že niekoľko rokov presazduje vybudovanie stacionára pre DHZO v obci
- predložená vypracovaná projetková dokumentácia s rozpočtom na 31 419,62 €.
Ing. Michalovský – znovu pripomína investovanie poľovného združenia pri RD Látky do priestorov požiarnej
zbrojnice a priority obce, ktoré sú schválené uznesením
starosta obce – prípadný problém s poľovníkmi sa bude riešiť keď nastane a nemyslí si že by sa s nimi nedalo
dohodnúť
hlavný kontrolór – doporučuje uznesenie o spolufinancovní schváliť.
Návrh poslancov na vykonanie obhliadky priestorov. Návrh odsúhlasený.
Prerušené rokovanie v čase od 16,40 hod. do 17,40 hod.
Po obnovení rokovania skonštatované prítomnými poslancami, že okrem prehliadky požiarnej
zbrojnice bola vykonaná aj obhliadka rekonštrukcie priestorov MŠ a ŠJ Látky, za prítomnosti zamestnancov
MŠ a ŠJ. Skonštatovanie, že je potrebné dokončiť práce vo vstupnej chodbe, vykosiť priestory pred vstupom
do škôlky a školy a zatrávniť jamu po vypílenom strome pred škôlkou. Prednesedná požiadavka vedúcej ŠJ p.
Drugdovej na zakúpenie nového elktr. sporáku pre jedáleň.
4. Odpredaj pozemku p. Kováča -opätovné schválenie
Predkladá: Mgr. Ľubomír Bahleda, starosta obce
------------------------------------------------------------------

- v dôvodovej správe zaslanej spolu s písomnou sú uvedené informácie týkajúce sa opätovného schválenia
odpredaja pozemku.
5. Diskusia
-----------Ing. Michalovský – dataz, ako stojíme s vodou
starosta – výsledky s hygieny sú v normách, chlórovanie v oboch rezervároch zabezpečené, vyčistený spodný
vodojem a vrchný na 40 % - zvalený plot
Ing. Michalovský – dotaz za faktúru od RD Látky v sume 4,2 tis. €
starosta – rezerváre boli všetky družstevné, aby obec mohla čerpať dotáciu na rekonštrukciu vodovodu
musela rezerváre prevziať do správy, keď sa zvyšovali poplatky za vodu tak RD zaslalo
návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy, holý fakt bol že rezerváre boli prázdne, vodu sme potrebovali
tak sa urobil zápočet prečerpávania za neuhradenú vodu ešte za r. 2015, t.č. neprečerpávame,
vody máme dosť, len rozvody sú zlé. Momentálne má obec zmluvu s Mgr. Podhorom za odber el.
energie pre prečerpávanie z družstevného vodojemu od vleku.
Ing. Michalovský – uvádza, že FO Mgr. Podhora nemôže vystavovať faktúru za služby
starosta – spotreba bude uhradená na základe dohody, podľa skutočného stavu elektromeru
Ing. Michalovský – jeden rok sa RD zaslala znížená faktúra za vodu a opätovne sa započítalo zníženie,
realizovanie II.etapy vodovodu poslanci už schvaľovali uznesením
Segeč – myslí si že je nedostatok vody a je potrebné riešiť nový záchyt prameňa za Segečovcami,RD nech si
rieši náhradný zdroj vody pre dobytok
Mgr. Segečová – dotaz na prijatú faktúru od JUDr. Bariakovej za ihrisko, ak je teda predbežné
opatrenie právoplatné, ako hovorí starosta, potom si môže obec uplatniť náhradu škody
spôsobenú zvieratami, požiadavka na predloženie spisového materiálu súdneho sporu
k futbalovému ihrisku
Spis č. 529/2016 predložený – skonštatovaní, že p. Belko Martin sa odvolal voči predbežnému opatreniu a
rozsudok nie je právoplatný.
Mgr. Segečová – návrh na reklamáciu steny v MŠ na poschodí u Ing. Pauču, je to len 1 rok od realizácie prác
- požiadavka na predloženie cenovej ponuky na nákup nového sporáku do školskej jedálne
Ing. Michalovský – pripomienka na oprau nefunkčného WC pre personál v MŠ
Ing. Koristeková – dotaz na výšku ohodnotenia drevenice Látky č. 35 znaleckým posudkom.
Znalecký posudok č. 173/2017 od Ing. Kubányiho predložený, výška ohodnotenia 7 400 €.
Segeč – kritika na organizáciu stretnutia rodákov, nezabezpečené občerstvenie pre návštevníkov
starosta – organizačné veci rieši Ing. Dávidová, mimo podnikateľov z obce nesúhlasil s poskytovaním
občerstvenia na akcii
Mgr. Segečová – obec ako spoluorganizátor akcie, starosta mal zabezpečiť občerstvenie oslovením
podnikateľov
Ing. Michalovský – návrh na zabezpečenie harmonogramu kultúrnych akcií a súťaží usporiadúvanými obcou
na 1 rok vopred so zodpovednými zamestnancami a tiež zasadnutí zastupiteľstva
starosta – pripravuje ďalšie zasadnutie na september, ako dovolí čas
K prejednaným bodom, správam a návrhom boli prijaté:
III.
Návrh Uznesenia OZ v Látkach konaného dňa 30.08.2017
- k bodu 3. Výzva č. VII prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 – odsúhlasenie 5%
spoluúčasti na projekte
Uznesenie č. 19/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 30. 08. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. s c h v a ľ u j e :
1. zabezpečenie spolufinancovania najmenej vo výške 5% z celkových výdavkov
z vlastných prostriedkov na projekt „Požiarna zbrojnica“, Látky s.č. 153, na CKN

par.č. 1471, k.ú. Látky, vypracovaného Ing. Viktóriou Končokovou, Budiná 214.
Hlasovanie : Za: 5 - Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: Gondáš, Bc. Kubiš
2. po schválení pridelenia dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vnútra SR na
projekt „ Požiarna zbrojnica“, Látky s.č. 153, na CKN
par.č. 1471, k.ú. Látky, vyhlásenie verejnej súťaže.
Hlasovanie : Za: 4 - Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Kamenský, Segeč,
Zdržal sa: 0
Proti: 1 – Ing. Michalovský
Neprítomní: Gondáš, Bc. Kubiš
3. v prípade zníženia dotácie OZ rozhodne o prioritách použita finančných
prostriedkov
Hlasovanie : Za: 5 - Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: Gondáš, Bc. Kubiš
- k bodu 4. Odpredaj pozemku p. Kováča -opätovné schválenie
Uznesenie č. 20/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 30. 08. 2017
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. 461/179, 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. Ivetou Strakovou, GEOSTRA, Korytárky 130, pre Pavol
Kováč, r.č. 581124/6353 a manž. Veronika Kováčová, rod. Iždinská, r.č. 566105/6489, 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.35/2017 zo dňa
16.08.2017
Hlasovanie : Za: 5 - Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: Gondáš, Bc. Kubiš
k bodu 5. Diskusia, rôzne
Uznesenie č. 21/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 30. 08. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. d o p o r u č u j e :
1. starostovi obce zmeranie výdatnosti prameňov – zmeranie prítoku
do rezervára zo záchytov a výtoku z rezerváru vodohospodárom p. Kubišom
Hlasovanie : Za: 5 - Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: Gondáš, Bc. Kubiš
2. starostovi obce poslať písomnú reklamáciu p. Paučovi, k stavebným
závadami zisteným v objekte MŠ v Látkach
Hlasovanie : Za: 5 - Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: Gondáš, Bc. Kubiš
3. starostovi obce zabezpečiť elektrický sporák do Šk. Jedálne a doriešiť
opravu nefunkčného WC podľa požiadaviek hygieny v MŠ
Hlasovanie : Za: 5 - Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: Gondáš, Bc. Kubiš

IV.
Keďže viac bodov, ani pripomienok neodznelo starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil.
Mgr. Segečová po ukončení zasadnutia požiadala starostu o informáciu aké voľno si p. riaditeľka ZŠ
momentálne čerpá keď nepracuje posledný augustový týždeň.
Starosta – predpokladá, že všetky písomnosti, ktoré potrebuje riaditeľka ZŠ pre zahájenie šk. roku má
pripravené, či už je v L. Mikuláši, či na Látkach, odpoveď poslankyni pripraví písomne.

I. Overovateľ:
Ing. Koristeková Marta
poslankyňa

II. Overovateľ:
Mgr. Segečová Martina
poslankyňa

Starosta obce:
Mgr. Bahleda Ľubomír

