Z á p i s n i c a č. 6/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 16.11.2017
_______________________________________________________________________________________
I.
Prítomní: - podľa prezenčnej listiny
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
sú uznášania schopní.
Počet poslancov: 7, neprítomní: 2.
Starosta požiadal prítomných poslancov o schválenie programu v zmysle zaslanej pozvánky:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia Uznesení OZ
4. Návrh na použitie rezervného fondu obce, súčasť pozvánka
5. Návrh na vyradenie drobného majetku z MŠ a ŠJ Látky, po zakúpení nového zariadenia
6. Návrh na prijatie VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb DCOM
7. Návrh na prijatie Vnútorného predpisu, ktorým sa stanovujú zásady postupu pri vybavovaní sťažností
8. Návrh rozpočtu na r. 2018-2020, súčasť pozvánky
9. Návrh VZN č. 2/2017 o miestnych daniach na r. 2018
10. Návrh VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad na r. 2018
11. Návrh poplatku za odber vody na r. 2018
12. ZŠ Čechánky
13. Rôzne – Majáčik dotácia, drevenica odpredaj
14. Interpelácie, diskusia
15. Prijatie Uznesenia OZ, Záver
Návrh poslankyne Mgr. Segečovej – z dôvodu obsiahlosti materiálu stiahnute bodov 5, 8., 9., 10. a 11 z
rokovania a ich preloženie na 13. 12. 2017.
Starosta obce – nemyslí si že by tieto body bolo potrebné vyradiť z programu, hlavne bod čo sa týka rozpočtu.
Hlasovanie o predloženom návrhu Mgr. Segečovej.
Za:
4 – Mgr. Segečová, Segeč, Ing. Michalovský, Bc. Kubiš
Neprítomní: 3 – Ing. Koristeková, Ing. Kamenský, Gondáš
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predkladá: Mgr. Ľ. Bahleda, starosta obce
-------------------------------------------------------------------1. Návrhová komisie: Segeč, Ing. Michalovský, Bc. Kubiš
2. Overovatelia zápisnice: Segeč, Mgr. Segečová
Zapisovateľka určená starostom: Melošová Soňa.
II.
3. Kontrola plnenia Uznesení OZ z 30. 8. 2017
Predkladá: Mgr. Bahleda, starosta
---------------------------------------------------------Uz. č. 21/2017, bod A č. 1 - zmeranie prítoku prameňa vyriešený, vyhlásením cenového prieskumu kde je
zahrnuté aj zmeranie
Uz. č. 21/2017, bod A č. 2 - písomná reklamácia zaslaná, po dohode s riaditeľkou MŠ opravy budú len v
letných mesiacoch
Uz. č. 21/2017, bod A č. 3 - el. sporák zabezpečený, WC opravené dole v šatni
Mgr. Segečová otázka za kontrolu uznesení z predchádzajúcich období:

– oplotenie ihriska prednesené pred začatím sezóny,
– prípis Belkovcom,
– oprava drevených dverí buniek na ihrisku,
– natretie štamplodní
– odhlásenie prívesného vozíka
– či prešla dotácia na požiarnu zbrojnicu
Starosta obce: - na oplotenie ihriska je potrebné vyhlásiť verejnú súťaž, dvere na bunkách opravené p.
Kortišom, štampodne natreté aktivačnými pracovníkmi, prívesný vozík odhlási tento týždeň
– žiadostí na požiarnu zbrojnicu sa vyhodnocujú priebežne, rozhodnutia by mali byť niekedy v
marci a mali by sme byť úspešní
4. Návrh na použitie rezervného fondu obce
Predkladá: Mgr. Bahleda, starosta obce
--------------------------------------------------------Ing. Michalovský pripomína, že pri tvorbe rozpočtu vytvárali poslanci financie na použitie kapitálových
výdavkov, nie je vykonaná revízia rozpočtu.
Starosta obce uvádza, že ak sa uznesením schváli realizácia za vyššiu cenu, tak sa prečerpá rozpočet.
Prišiel: Ing. Kamenský, čas 16.30 hod.
Hlavný kontrolór – navrhuje predkladať čerpanie rozpočtu aspoň štvrťročne
Starosta obce – práca na obci je rozsiahla, nevenujeme sa len príprave zasadnutí OZ
Poslanci návrh neodsúhlasili a požadujú predložiť čerpanie rozpočtu ku koncu oktróbru 2017, príp. 11.2017.
6. Návrh na prijatie VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb DCOM
Predkladá: Mgr. Bahleda, starosta obce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice a je pripravený v súvislosti s poskytovaním služieb
prostredníctvom DCOM mini, v súvislosti so zavedením elektronických služieb a používania občianskeho
preukazu štatutára obce s čipom.
7. Návrh na prijatie Vnútorného predpisu, ktorým sa stanovujú zásady postupu pri vybavovaní sťažností
Predlkadá: Mgr. Bahleda, starosta obce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice a je predložený z dôvodu novely zákona o sťažnostiach.
Poslanci nevytvorili samostatnú komisiu pre vybavovanie sťažností, ale ponechali účasť všetkých poslancov v
prípade vybavovania sťažností.
Bod 8. preložený na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2017
Bod 9. preložený na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2017
Bod 10. preložené na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2017
Bod 11. preložené na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2017
12. ZŠ Čechánky
Predkladá Mgr. Bahleda, starosta obce
-----------------------------------------------------Návrh na opravu a tým udržanie majetku obce, momentálne sa údržba vykonáva aspoň v minimálnom
rozsahu, je potrebné natretie strechy na budove, ktorá je zhrdzavená Pripomína, že budovu obec využíva pri
voľbách, je tam vytvorený volebný okrsok.
Segeč – nadbytočný majetok pre obec, navrh na odpredaj možno bude mať niekto záujem o kúpu, pripraviť
znalecký posudok, volebnú miestnosť preložiť do súkromného domu- napr. K Koristekovcom
Mgr. Segečová – súhlasí s odpredajom, oprava teraz na zimu už nie, v čom spočíva v minimálna údržbe
spomínanú v dôvodovej správe?
Starosta – min. údržba spočíva v omietnutí pavučín, očistenie vjazdu aktivačnými, okopanie múrov

13. Rôzne – Majáčik dotácia, drevenica odpredaj
Predkladá: Mgr. Bahleda, starosta obce
------------------------------------------------------------Majáčik - 3 deti z obce navštevujú krúžok tohto združenia, je za poskytnutie určitého príspevku.
Poslanci žiadosť o poskytnutie dotácie zamietli.
Drevenica - hl. kontrolor pripomna, ak poslanci schvália odpredaj za cenu znaleckého posudku, tak odpredaj
musí byť len za cenu ZP, ak za cenu nižšiu, musia schváliť uznesením opredaj podľa osobitného
zreteľa a tento v uznesení uviesť.
Poslanci súhlasia s odpredajom a zverejniť inzerát na odpredaj drevenicu aj na internete.
14. Interpelácie, diskusia
Predkladá: Mgr. Bahleda, starosta obce
-----------------------------------------------------Mgr. Segečová – otázka na starostu, prečo neinformoval na poslednom zasadnutí o otvorení školského klubu
starosta – predpokladal, že bude požiadavka, bol prizvaný na rodčovské združenie a rada školy rozhodla o
zriadení školského klubu
Mgr. Segečová – prečo nebol prizvaný poslanec na radu školy, navyšovali sa prostriedky a úväzok
zamestnanca, bol starosta na rade školy? Ako je možné, že 7 rodičov rozhodne o zriadení školského klubu
starosta – radu školy zvoláva riaditeľ, na rade školy nebol, zamestnanecké vzťahy sú fakultatívny nárok
starostu, požiadavka na zriadenie školského klubu bola od rodičov
Mgr. Segečová – požaduje do zápisu, že na radu školy nebol prizvaný poslanec
- na základe čoho p. riaditeľka nepracue v piatok
starosta – nevie o tom, že by p. riaditeľka nepracovala, snaží sa o udržanie školy v obci, tak ako poslanci
chceli
Mgr. Segečová – všetci v obci vidia, že nepracuje ani jeden piatok, prečo starosta neuvedie, že piatok je
výchovný deň, prednáša nespokojnosť od občanov, požaduje písomne informovať riaditeľku, aby
sa 5 dní v týždni zdržiavala na pracovisku, ináč je to porušenie pracovnej disciplíny, ak to do januára
nevyrieši podá podnet na štátnu školskú inšpekciu, ak sa bude zdržiavať na pracovisku aj verejnosť
bude spokojná
- obec všetko platí a starosta nie je pri zriadení školského klubu,p. Matušková nemohla mať pracovný
úväzok a pre p. Kubišovú už je. P. Matušková si vzala detí a odišla do Hriňovej, kde aj učí. Mohli sme
mať viac detí v škole. S kým riešila rada školy otvorenie klubu, nie je to porušenie zákona nezavolanie
zástupcu obce? Verí že p. riaditteľka odučí tak ako má, ale má sa zdržiavť na pracovisku a nie
mať prácu nadoma, kvalitná výuka pre prospech detí
Segeč – prečo má výchovyv piatok celý deň? požaduje obnoviť dôveru v školu, aby rodičia boli spokojní
- p. Matušková bola zneužívaná riaditeľkou, že veľa učila a nebola ohodnotená
- otázka na Mgr. Segečovú, či má vzdelanie na učenie v ZŠ Látky
Kamenský – výsmech pre pracujúcich, ktorí pracujú 5 dní v týždni, takto to na Slovensku nikde nie je
Mgr. Segečová – nemôže, nemá vzdelanie na 1. stupeň
starosta – on netvorí rozvrh hodín, zvoláva mimoriadneho zastupiteľstva na 29. 11. 2017 za
prítomnosti riaditeľky, pedagog. zamestnancov a rodičov s 1. bodom rokovania – ZŠ Látky.
Poslanci neodsúhlasili zasadnutíe zastupiteľstva ohľadom základnej školy, ale odsúhlasili zasadnutie OZ
Látky v deň 29.11.2017, bez písomnej pozvánky s bodom – čerpanie rozpočtu k 31. 10. 2017, aby sa vedeli
rozhodnúť použiť prostriedky rezervného fondu obce v zmysle predloženého dnešného návrhu a zostávajúcich
všetkých bodov, ktoré dnes vypustili z rokovania, prípadne môže byť termín posunutý o 2-3 dni.
Vyhlásená 10 min. prestávka starostom obce o 18.10 hod.
Odišiel poslanec Bc. Kubiš o 18.15 hod.
Obnovenie rokovania o 18.20 hod.
Mgr. Segečová – ako sme pokročili s ČOV
starosta – práve včera bol s Ing. Baričovou, požiadala o súdneho znalca ako doplnenie člena do výberovej
komisie
Ing. Michalovský- otázka na hl. kontrolóra či sa dá zrušiť verejná súťaž

Hl. kontrolór – v súťažných podmienkach by malo byť uvedené, že sa dá zrušiť
Mgr. Segečová – keďže máme právoplatnú zmluvu s p. Hanulom, najjednoduchšie bude prebiehajúcu
verejnú súťaž zrušiť
starosta – klauzula o zrušení verejnej súťaže je v súťažných podmienkach
Segeč – požiadavka na starostu, aby doriešil písomne odstúpenie zmluvy p. Hanulom , je tiež za zrušenie
verejnej súťaže
– požiadavka na starostu na očistenie rigolov pred garážami a aj popod cintorín
– požiadavka na prevezenie plnej palety rigolov spopred pomníka, kôli vyorávaniu snehu
– požiadavka zasiať trávu popod garáž p. Pisára, nad zatrávňovaciu dlažbu
– skonštatovanie, že nie je vykosená Sihla
Mgr. Segečová – požiadavka na predloženie dokladov týkajúcich sa nákladov na odstránenie budovy školskej
jedálne
Predložené dohody o vykonaní prác. Skonštatované náklady cca 500 € na základe vyplatených miezd a
zákonných odvodov pre troch dohodárov.
Segeč – požiadavka na odstránenie stojacích múrov z tejto plochy, aby tam bola rovina
- otázka aké momentálne výzvy prebiehajú
starosta – čokoľvek navrhne tomuto zastupiteľstvu, apriori sa zavrhne
- podaná žiadosť na ČOV na budúci rok
- žiadosť na požiarnu zbrojnicu v riešení
- výzva na zateplovanie verejných budov ešte nie je
Mgr. Segečová – nedoriešené 3 m3 dreva červeného smreku na plot zo zápisu hlavného kontrolóra
- nepredložená kniha jázd služobným automobilom, prevádzkovateľ gps systému nedal žiadne
vyjadrenie k chýbajúcim km na tachometre
- nevidí žiadnu zmenu v obci, starosta môže zvolávať zasadnutia aj každé 2 týžde, poslanci sú
ochotní stretávať sa
- informuje poslancov, že riaditeľka MŠ sa poďakovala poslancom za to že našli finančné prostriedky
na rekonštrukciu školky a predniesla požiadavku na zabezpečenie roliet (žalúzií) na spodné 2 okná.
Ing. Michalovský – skonštatovanie, že vôbec sa nedoriešil zápis o vykonanej kontrole hl. kontrolóra
- už viackrát spomínal pozemkové úpravy, zavolať firmám, ktoré sa tým zaoberajú, čo by stálo, ak by
sme ich z vlastných prostriedkov chceli vyriešiť, aspoň informatívne, časť vožiť obec a časť
vlastníci a tým by obec vedela poriešiť aspoň cesty a možno by sme sa dopracovali aj k stavebným
pozemkom
Segeč – informuje o termíne súdneho konania spor p. Svoboda a starosta ako súkromná osoba, za výrub
drevín, na deň 12. 12. 2017.
- preverí vo faktúrach od Melichera počet dodaných plastových okien pri realizáciisociálnych zariadení
v škole a teraz chce 2 ks vrátiť naspäť (zložené v MŠ Látky)
15. Prijatie Uznesenia OZ, Záver
--------------------------------------III.
U Z N E S E N I A Obecného zastupiteľstva v Látkach, zo dňa 16. novembra 2017
k bodu 4. Návrh na použitie rezervného fondu obce
Uznesenie č. 22/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 16.11.2017
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. n e s c h v a ľ u j e :
1. predložený návrh a žiada predložiť plnenie rozpočtu k 31.10.2017
a predložiť najneskôr na najbližšom zastupiteľstve 13.12.2017
Hlasovanie: Za: 5 – Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský
Neprítomní: 2 - Gondáš, Ing. Koristeková

k bodu 6. VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb DCOM
Uznesenie č. 23/2017
Obecného zastupiteľstva v Lákach
zo dňa 16.11.2017
------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. s c h v a ľ u j e :
1. VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb DCOM
podľa priloženého návrhu
Hlasovanie: Za: 5 – Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský
Neprítomní: 2 - Gondáš, Ing. Koristeková
k bodu 7. Vnútorný predpis, ktorým sa stnovujú zásady postupu pri vybavovaní sťažností
Uznesenie č. 24/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 16.11.2017
----------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. s c h v a ľ u j e :
1. vnútorný predps, ktorým sa stanovujú zásady postupu pri vybavovaní sťažností,
podľa priloženého návrhu
Hlasovanie: Za: 5 – Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský
Neprítomní: 2 - Gondáš, Ing. Koristeková
k bodu 13. Rôzne
- Majáčik, dotácia
Uznesenie č. 25/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 16.11.2017
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. z a m i e t a :
1. žiadosť neziskovej organizácie Majáčik
Hlasovanie: Za: 5 – Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský
Neprítomní: 2 -Gondáš, Ing. Koristeková
– drevenica
Uznesenie č. 26/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 1.11.2017
------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. s c h v a ľ u j e :
1. odredaj drevenice súp. číslo 35, v zmysle znaleckého posudku v cene 7 400 Eur.
Zverejniť na obecnej tabuli, obecnej internetovej stránke a v printových médiách
Hlasovanie: Za: 5 – Mgr. Segečová, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský
Neprítomní: 2 - Gondáš, Ing. Koristeková
k bodu 14. Diskusia
Uznesenie č. 27/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 16.11.2017

------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. d o p o r u č u j e :
1. starostovi obce zabezpečiť plnenie pracovnej zmluvy a upozorniť p. riaditeľku
na fyzickú prítomnosť 5 dní v týždni na pracovisku
Hlasovanie: Za: 4 – Mgr. Segečová, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský
Neprítomní: Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš
2. starostovi obce predložiť na rokovanie OZ dňa 13.12.2017 sumár podaných
žiadostí o podporu za r. 2017 – vyhodnotenie úspešných a neúspešných žiadostí
Hlasovanie: Za: 4 – Mgr. Segečová, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský
Neprítomní: Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš
3. starostovi obce ukončiť Zmuvu o dielo (ČOV) dodávateľom f. SPOLSTAV,
zast. p. Hanulom, z r. 1995 – termín do 30. 11. 2017
Hlasovanie: Za: 4 – Mgr. Segečová, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský
Neprítomní: Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš
4. viesť (evidovať) knihu jázd služobného auta v písomnej forme
Hlasovanie: Za: 4 – Mgr. Segečová, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský
Neprítomní: Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš
B. s c h v a ľ u j e :
1. zástupcov do rady školy a rady škôlky a to: Segeč Ján, zástupca starostu obce
Mgr. Segečovú Martinu, poslankyňa
Hlasovanie: Za: 4 – Mgr. Segečová, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský
Neprítomní: Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš
C. b e r i e n a v e d o m i e :
1. vzdanie sa odmeny za rok 2017: Segeč Ján
Ing. Michalovský Rudolf
v prospech bežeckého lyžovania Lyžiarskeho klubu Ski Team Jase Látky
Prijaté uznesenia boli nahlas prečítané a jednomyseľne schválené.
IV.
Keďže viac bodov, ani pripomienok neodznelo starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil.

I. Overovateľ:
Mgr. Segečová Martina
poslankyňa OZ

II. Overovateľ:
Segeč Ján
poslanec OZ

Starosta obce:
Mgr. Ľubomír Bahleda

