Z á p i s n i c a č. 6/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 17. 08. 2016
________________________________________________________________________________
I.
Prítomní: - podľa prezenčnej listiny
Starosta obce Bc. Ľubomír Bahleda, otvoril rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva a
skonštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a sú uznášania schopní.
Požiadal prítomných o schválenie programu:
Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu, príp. jeho zmena
1. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Ponuky – vysprávka miestnej komunikácie Obce Látky
3. Rôzne
4. Prijatie Uznesení OZ, Záver
Hlasovanie: Za: 5 Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Segeč, Ing. Michalovský, Gondáš
Proti: 0
Zdržal sa: 0 Neprítomní: Ing. Kamenský, Bc. Kubiš
1. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
-------------------------------------------------------------1. Návrhová komisia: Gondáš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková
2. Overovatelia zápisnice: Segeč, Ing. Michalovský
Hlasovanie: Za: 5 Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Segeč, Ing. Michalovský, Gondáš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zapisovateľka určená starostom: Melošová
2. Pouky – vyprávka miestnej komunikácie Obce Látky
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
----------------------------------------------------------------Starosta informuje - v stanovenom čase neprišla žiadna cenová ponuka pre vysprávky miestnych
komunikácií, oslovené 3 firmy.
- s Ing. Rybárom hovoril telefonicky a jeho firma má inú zákazku na práce do 10.2016
- nové stretnutie po predložení cenových ponúk teraz v piatok, príp. budúci týždeň
3. Rôzne
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
------------------------------------------------ČOV
Starosta - navrhuje riešenie ohľadom ČOV a kanlizácie obce vyplývajúce aj zo sedenia obecného
zastupiteľstva dňa 9. 8. 2016 v dvoch častíach – prvá prevzatie PD a druhá zmena dodávateľa
stavby.
- predkladá vyjadrenie relevantnej firmyBB AQEX, s.r.o., B. Bystrica, vyjadrenie tvorí prílohu
zápisnice
- opakuje, že sa robila zmena trasy kanalizácie v časti od cintorína po samotnú ČOV a samotná
ČOV, pôvodná PD rátala štetové steny a v závese ukladané potrubie po pravej strane cesty, tak sa
trasa preprojektovala na druhú stranu cesty, nie je potrebná žiadna zmena územného rozhodnutia,
pretože sa jedná o tú istú parcelu, technológia pôvodnej čističky je zastaralá, trasy kanalizácie od
družstva pôjdu v strede št.cesty v pravom jazdnom pruhu až po cintorín, zmena plánuje
odkanalizovanie Pasiek, chát a hotelov
- požiadal Ing. Rojíka o bližšie objasnenie, ten predkladá stanovisko INGPAK - H&K,s.r.o., B.

Bystrica, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice
Ing. Michalovský – zišli sa na to, aby posúdili zmenu technológie ČOV a v akom rozsahu je zmena
PD, pripomína starostovi, že mal zabezpčiť stavebný dozor, ktorý bude hájiť záujmy obce
Ing. Rojík – informuje, že pokiaľ sa týkajú zmeny v stavebnom povolení, objednáva PD obec
- zmena trasy v PD sa mení z toho dôvodu, že sa zosunula št. cesta, pričom zmena trasy je
prejednaná s okr. správou ciest, z tohto dôvodu došlo k aj zmene umiestnenia samotnej ČOV,
pôvodná PD neriešila Paseky ani chatovú oblasť a nebola kapacitne nadimenzovaná na zvoz žúmp
- fi. PROX T.E.C. ,Poprad, vytvorili technologickú časť ČOV v projekte "tzv. črevá v čističke".
Ing. Regeš – vysvetlil poslancom samotný spôsob biologického čistenia odpadových vôd
- ČOV je vodovzorná, energeticky menej náročná, 2-oj linková každá linka pre 500 obyvateľov,
technológia prejednávaná na Povodí Hrona, ktoré požadovalo 3. stupeň čistenia z dôvodu
zaradenia obce do ochranných pásiem VN Málinec a čistého výstupu z ČOV
Prišiel Ing. Kamenský, čas 16.50 hod.
Starosta – požiadal poslancov na prednesenie ich dotazov, pričom sám mal otázku, či môže byť 3
stupeň naprojektovaný bez dúchadiel a otázku na výstupné hodnoty v porovnaní na ČOV Brezno, s
ktorou porovnával projektovanú ČOV p. Králik
Ing. Regeš – môže fungovať aj bez dúchadla, ale dúchadlo zabezpečuje lepší efekt "prania", bude v
prevádzke len podľa potreby a bude kvalitnejší terciálny výstup, výstupné hodnoty do 10 ml
gramov
Mgr. Segečová – otázky na obsluhu ČOV
Ing. Regeš – zodpovedný človek ktorý bude mať na starosti mechanické prečistenie-zhraby do
žľabu, meranie sedimetačnej skúšky, vedenie prevádzkového denníka, zápisy prietokov, kosenie,
- informuje, že ak sa ČOV spustí do prevádzky budú občania platiť za kanalizáciu, uvázda aj hrozbu
SAVO-a, ktoré likviduje baktérie
Ing. Michalovský – aké drahé sú baktérie, aká je cena rozpočtu
Ing. Regeš – na začiatku sa vytvoria samé, prípadne sa prinesie tzv. "očkovací kal"
Ing. Rojík – celkový rozpočet obsahuje elektrickú prípojku, vodovodnú prípojku, cesty, pretlaky,
cena rozpočtu je 1 142 tis. € s DPH.
Starosta – predkladá návrh na 1. schválenie predloženej PD
2. schválenie zaplatenia PD v sume 15 tis. €.
3. vzatie na vedomie právne stanovisko právničky k zmluve s dodávateľom stavby
a vyhlásenie novej verejnej súťaže
- podstatou pre starostu je buď dať robiť SPOLSTAV p- Hanulovi, aby sme nemuseli
vracať dotáciu, alebo vyhlásiť novú verejnú súťaž,aby sa v ČOV mohlo opätovne pokračovať,
a aby sa dotiahla do konca
- požaduje do zápisu, že je za hospodárnosť pri realizácii projetku a efektívnosť projektu,
výsledkom má byť to čo budú ľudia platiť za kanalizácia
- informuje, že na internete visí zonam, že hľadáme stavebný dozor na túto stavbu
Ing. Michalovský – poďakoval prítomným zástupcom fi. PROX.TEC-Poprad za dobrý prehľad
ohľadom technológie ČOV
- opakuje, že meritom veci pre obecné zastupiteľstvo je nový stavebný dozor na ČOV
Starosta – obec nemusí maťstavebný dozor, len technický dozor a podporné stanovisko nezávislej
firmy k PD ing. Rojík predložil, upozorňuje OZ, že stavebný dozor bude platený samostatne z
rozpočtu obce.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu, kde schválili zmenu PD č. 2, aj preplatenie projektov.
Ing. Rojík-odovzdáva protokolom prebratie projektovej dokumentácie 4 PARÉ pričom 1 PARÉ si
prebral konateľ fi. p. Hanula a 1 PARÉ má starosta, ktoré si zobral zo ŽP z Detvy.
Starosta – informuje, že je schválený odklad podpisu zmluvy s EF do termínu 30.8.2016
- navrhuje vziať na vedomie stanovisko právničky, vyhlásiť nové výberové konanie na
dodávateľa stavby ČOV, podpísať zmluvu s EF a následne spoločne so zmluvou zaslať oznámenie
o zmene projektovej dokumentácie
- záleží mu na tom, aby obec v r. 2016 neprišla o dotáciu

Ing. Michalovský – návrh na stretnutie poslancov a starostu s p. Hanulom so stretnutím v Lučenci,
keďže p. Hanula je na PN.
Stretnutie odsúhlasené, jeho zabezpečením bol poverený p. Segeč, zástupca starostu.
Oplotenie cintorína Polianky
Starosta – informácia o zložení materiálu na oplotenie u p. Chromeka Pavla
Rigol
Starosta – informácia o zložení materiálu okolo cesty
Zámery odpredaja pozemkov
Starosta – predložené zámery na odpredaj majetku – pozemkov v rekreačnej oblasti priamym
predajom záujemcov a to KN par.č. 461/172, výmera 140 m2, KN par.č.č 461/173, výmera 188 m2
a KN par.č. 461/174, výmera 150 m2. Zámery odsúhlasené.
III.
4. Prijatie Uznesení OZ, Záver
---------------------------------K prejednaným bodom, návrhom a správam boli prijaté nasledovné Uznesenia OZ v Látkach
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Látkach, zo dňa 17. 08. 2016
k bodu 2. Ponuky – vysprávka miestnej komunikácie Obce Látky
– neboli prijaté žiadne uznesenia
k bodu 3. Rôzne
Uznesenie č. 17/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 17. 08. 2016
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. s c h v a ľ u j e :
1. zmenu projektu "Látky- kanalizácia a ČOV – Zmena č. 2
pred dokončením stavby
Hlasovanie menovite: Za: 6 - Gondáš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Kamenský
Segeč, Ing. Michalovský
Zdržal sa: 0
Proti: 0
2. úhradu faktúry č. 19/2016 v sume 15 000,00 € s DPH,
vystavenou fi. ROVEST, s.r.o.
Hlasovanie menovite: Za: 6 - Gondáš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Kamenský
Segeč, Ing. Michalovský
Zdržal sa: 0
Proti: 0
3. osobné stretutie poslancov so zhotoviteľom stavby Látky - ČOV a kanalizácia,
p. Hanulom, SPOLSTAV-súkr. Staveb. firma
Hlasovanie menovite: Za: 6 - Gondáš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Kamenský
Segeč, Ing. Michalovský
Zdržal sa: 0
Proti: 0
4. zámer Obce Látky odpredať svoj majetok priamym predajom v zmysle §9a, ods.5
zákona č. 138/1991 Zz,v znení neskorších predpisov, a to pozemky
nachádzajúcej sa v k.ú.obce Látky, časť obce rekreačná oblasť Prašivá,
vedené na LV č. 747 a to konkrétne:
KN-C par.č. 461/172, o výmere 140 m2, ostatné plochy
KN-C par.č. 461/173, o výmere 188 m2, ostatné plochy

KN-C par.č. 461/174, o výmere 150 m2, ostatné plochy
Hlasovanie menovite: Za: 5 - Gondáš, Mgr. Segečová, Ing. Kamenský, Segeč,
Ing. Michalovský
Zdržal sa: 1 – Ing. Koristeková
Proti: 0
IV.
Keďže viac bodov, ani pripomienok neodznelo starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

I. Overovateľ:
Segeč Ján, v.r.
zástupca starostu

II. Overovateľ:
Ing. Michalovský Rudolf, v.r.
poslanec OZ

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

