Z á p i s n i c a č. 7/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 13.12.2017
_______________________________________________________________________________________
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
preto je uznášania schopné.
Počet poslancov: 7. Neprítomní: 3 – Ing. Kamenský Ivan, Bc. Kubiš Mário, Mgr. Segečová Martina
Starosta požiadal prítomných poslancov o schválenie programu v zmysle zaslanej pozvánky:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Návrh rozpočtového opatrenia – bude zaslaný e-mailom
4. Pridelenie prostriedkov MAS- návrh na projekt v objeme cca 40 tis. € na 1 obec okresu
5. Rôzne
6. Interpelácie, diskusia
7. Prijatie Uznesenia OZ, záver
P. Segeč – požiadavka na doplnenie programu o kontrolu uznesení.
Starosta zároveň predložil pozvánky na zasadnutie zastupiteľstva dňa 15.12.2017 s bodmi programu,
ktoré sa neprejednali dňa 16.11.2017. Nezvolanie zasadnutia dňa 29.11.2017 odôvodnil pracovnými
povinnosťami a čerpaním dovolenky zamestnancov.
Poslanec p. Gondáš – prečo sa neprerokovali body programu týkajúce sa VZN a poplatkov na zasadnutí dňa
16.11.2017. Poslanci zdôvodnili neprerokovanie z dôvodu obsiahlosti materiálu. Nesúhlasili so zasadnutím
15.12.2017, z dôvodu nedodržania zákonného termínu 3-och dní zverejnenia pozvánky pred termínom.
Návrh poslancov - zmena programu a doplneníe bodov dnešného rokovania o body neprejednané 16.11.2017
Starosta požiadal o hlasovanie s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia Uznesení OZ
4. Návrh rozpočtového opatrenia, čerpanie rozpočtu k 31.10.2017 – zaslaný e-mailom
5. Pridelenie prostriedkov MAS- návrh na projekt v objeme cca 40 tis. € na 1 obec okresu
6.Návrh VZN č. 2/2017 o miestnych daniach na r. 2018
7. Návrh VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad na r. 2018
8 Návrh poplatku za odber vody na r. 2018
9.Návrh rozpočtu na r. 2018-2020, stanovisko hl.kontrolóra k návrhu rozpočtu
10. Rôzne – návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018, návrh na vyradenie z majetku MŠ a Šk.J
11. Interpelácie, diskusia
12. Prijatie Uznesenia OZ, záver
Hlasovanie za program rokovania:
Za:
4 – Gondáš, Ing. Koristeková, Segeč, Ing. Michalovský,
Neprítomní: 3 – Mgr. Segečová, Ing. Kamenský, Bc. Kubiš
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predkladá: Mgr. Ľ. Bahleda, starosta obce
-------------------------------------------------------------------1. Návrhová komisie: Segeč, Ing. Michalovský, Ing. Koristeková
2. Overovatelia zápisnice: Gondáš, Ing. Koristeková
Zapisovateľka určená starostom: Melošová Soňa.

3. Kontrola plnenia Uznesení OZ
Predkladá: Mgr. Bahleda, starosta
---------------------------------------------Uznesenia z posledného zasadnutia pre krátkosť času neboli splnené.
4. Návrh rozpočtového opatrenia, čerpanie rozpočtu k 31.10.2017 – zaslaný e-mailom
Predkladá: Mgr. Bahleda, starosta obce
----------------------------------------------------Návrh rozpočtového opatrenia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Návrh rozpočtového opatrenia bol
zároveň zapracovaný do zostavy plnenia príjmov a výdavkov k 31. 10. 2017.
Konštatované plnenie príjmov k tomuto dátumu v sume 303 970,63 € a výdavkov v sume 260 566,22 €.
Plnenie príjmov a výdavkov k 31. 10. 2017 tvorí nedodeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Informácia hospodárky
obce o plnení príjmov a výdavkov k termínu 31. 11. 2017 a to príjmy v sume: 330 162,92 € a výdavky v sume:
308 962,13 €. Skonštatovanie poslancov, že nie je potrebné rozpúšťať rezervný fond obce.
5. Pridelenie prostriedkov MAS- návrh na projekt v objeme cca 40 tis. € na 1 obec okresu
Predkladá: Mgr. Bahleda, starosta
---------------------------------------------Návrh zástupcu starostu – cesta s vodovodom od Segeča Jozefa, súp. č. 17, popred p. Hrončekovú k ZŠ a
prepojenie od Segeča Jozefa k Segečovi Jánovi, súp. č. 127.
Návrh Ing. Michalovský – tenisové ihrisko a detské ihrisko.
Prišiel poslanec Bc. Kubiš, čas 17.20 hod.
6. Návrh VZN č. 2/2017 o miestnych daniach na r. 2018
Predkladá: Mgr. Bahleda, starosta obce
-----------------------------------------------------Návrh VZN tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice, ktorý je pripravený v nezmenenej výške na úrovni roku
2017. Starosta doporučuje ponechať nezmenené sadzby. Informácia p. Škopíkovej o pripravovanej novele
zákona o miestnych daniach spočívajúcej v zvýšení sadzieb zo stavieb z pôvodných 0,033 €/m2 zastavanej
plochy stavby na 0,10€/m2 čo pre našu obec znamená zvýšenie o 0,03€/m2. Zosúladenie zvýšenia daní do r.
2020. Po tejto informácii poslanci OZ upravili návrh VZN č. 2/2017 a to u stavieb na bývanie, stavieb na
pôdohospodársku produkciu a u bytov a nebytových priestorov zo súčasných 0,07 € / m2 na 0,10 €/m2.
7. Návrh VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad na r. 2018
Predkladá: Mgr. Bahleda, starosta
---------------------------------------------Návrh tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice a je pripravený v nezmenenej výške na úrovni roku 2017.
Starosta sa prikláňa k ponechaniu týchto sadzieb. Poslanci návrh podporili.
8. Návrh poplatku za odber vody na r. 2018
Predkladá. Mgr. Bahleda, starosta
---------------------------------------------Návrh poplatku za vodu tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Návrh p. Segeča o navýšenie poplatku pre
miestne roľnícke družstvo. Starosta navrhuje výšku poplatku na úrovni roku 2017.
Poslanec p. Gondáš – ak nebude dohoda s RD obec nebude mať v období sucha vodu, obec musí
prečerpávať zo zásobníka lyžiarskeho vleku, pretože kapacitne nie je vrchný rezervár riešený pre potreby
občanov.
Ing. Michalovský – dodnes nevieme výdatnosť prameňa, je potrebný záchyt prameňa.
Starosta – je únik vody ktorý sa nedá nájsť, meranie prítoku je preto zbytočné.
9. Návrh rozpočtu na r. 2018-2020, stanovisko hl.kontrolóra k návrhu rozpočtu
Predkladá: Mgr. Bahleda, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh rozpočtu tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice spoločne so stanoviskom hl. kontrolóra k návrhu
rozpočtu. Rozpočet na r. 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný. V príjmovej časti: bežné príjmy 317 240,00 €
kapitálové príjmy: 3 500,00 €, príjmové finančné operácie: 0,00 € Celkom: 320 740,00 €. Vo výdavkovej časti:
bežné výdavky: 311 974,00 € kapitálové výdavky: 4 410,00 € , výdavkové finančné operácie: 4356,00€.
Celkom: 320 740,00 €. Rozpočty na r. 2019–2020 sú navrhnuté ako vyrovnané na rok 2019 v sume 330 694 €
a na rok 2020 v sume 344 541 €.
10. Rôzne – návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018, návrh na vyradenie z majetku MŠ a Šk.J
Predkladá: Mgr. Bahleda, starosta
---------------------------------------------Ing. Sivok, hlavný kontrolór – predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
Riaditeľka MŠ Látky – návrh na vyradenie z majetku obce z dôvodu zakúpenia nového zariadenia
Vedúca ŠJ Látky – návrh na vyradenie z mejetku obce z dôvodu zakúpenia nového zariadenia.
11.Interpelácie, diskusia
----------------------------JUDr. Čontofalský – návrh nájomníkov 7 bj. V budove ZŠ Látky 51 na riešenie nákupu palivového dreva
cestou samotných nájomníkov a tým požiadavka na zníženie zálohových platieb za služby spojené
s vykurovaním nájomných bytov
p. Gondáš – opätovné predloženie návrhu na odkúpenie pozemku – trojuholníka pred ZŠ od rodiny
Hazuchovej, aj z dôvodu úpravu vstupu k obchodu a plánovanej úpravy cesty z MAS (bod 5. rokovania)
III.
12. Prijatie Uznesenia OZ, záver
--------------------------------------Uznesenia OZ v Látkach, zo dňa 13. 12. 2017
k bodu 4. Návrh rozpočtového opatrenia
Uznesenie č. 28/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 13. 12. 2017
-----------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e :
1. rozpočtové opatrenie č. 2/2017 v zmysle zaslaného návrhu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť
tejto zápisnice
Hlasovanie: Za: 4 – Gondáš, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 Ing. Kamenský, Mgr. Segečová, Bc. Kubiš
B. b e r i e n a v e d o m i e :
1. informáciu o plnení príjmov a výdavkov k 31.10.2017
k bodu 5. Pridelenie prostriedkov MAS – návrh na projekt v objeme cca 40 tis. € na 1 obec okresu
Uznesenie č. 29/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 13. 12. 2017
-----------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A. n a v r h u j e :
1. orientovať projekty na opravu vodovodu a cesty v úseku ZŠ – Jozef Segeč, č. 17 –
Ján Segeč, č. 127

Hlasovanie: Za: 5 – Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 – Mgr. Segečová, Ing. Kamenský
k bodu 6.Návrh VZN č. 2/2017 o miestnych daniach na r. 2018
Uznesenie č. 30/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 13. 12. 2017
-----------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e :
1. VZN č. 2/2017 o miestnych daniach na r. 2018 so zmenami:
§ 11, bod 1. a) z 0,07 €/m2 na 0,10 €/m2
b) z 0,07 €/m2 na 0,10 €/m2
§ 16, byty z 0,07 €/m2 na 0,10 €/m2
nebytové priestory z 0,07€/m2 na 0,10€/m2
Hlasovanie: Za: 5 – Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 – Mgr. Segečová, Ing. Kamenský
k bodu 7. Návrh VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad na r. 2018
Uznesenie č. 31/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 13. 12. 2017
-----------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e :
1. VZN č. 3/2017 o miestnych poplatkoch za komunálny odpad na r. 2018 bez zmien
Hlasovanie: Za: 5 – Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 – Mgr. Segečová, Ing. Kamenský
k bodu8. Návrh poplatku za odber vody na r. 2018
Uznesenie č. 32/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 13. 12. 2017
-----------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e :
1. poplatky za odber vody na r. 2018 bez zmien
Hlasovanie: Za: 5 – Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 – Mgr. Segečová, Ing. Kamenský
k bodu 9.Návrh rozpočtu na r. 2018-2020, stanovisko hl.kontrolóra k návrhu rozpočtu
Uznesenie č. 33/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 13. 12. 2017
-----------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2018 – 2020
2. rozpočty na roky 2019 – 2020
B. s c h v a ľ u j e :
1. vyrovnaný rozpočet na rok 2018
Hlasovanie: Za: 5 – Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Segeč, Ing. Michalovský

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 – Mgr. Segečová, Ing. Kamenský

k bodu 10. Rôzne – návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018, návrh na vyradenie z majetku MŠ
a Šk.J
Uznesenie č. 34/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 13. 12. 2017
-----------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo :
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
hlavného kontrolóra obce
B. s c h v a ľ u j e :
1. vyradenie majetku z MŠ podľa návrhu riaditeľky v sume 280,52 €
a vyradenie majetku zo Šk. Jedálne podľa návrhu vedúcej ŠJ v sume 690,58€
Hlasovanie: Za: 5 – Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 – Mgr. Segečová, Ing. Kamenský
k bodu 11. Interpelácie, diskusia
Uznesenie č. 35/2017
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 13. 12. 2017
-----------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo :
A. s ú h l a s í :
1. so zrušením zálohovej platby za vykurovanie 7 bj. Nadstavba objektu ZŠ a MŠ
s pôvodných 40,00 €/mesiac na 0,00 €/mesiac, od 1.1.2018, s tým, že náklady
na palivové drevo si nájomníci zabezpečia vo vlastnej réžii
Hlasovanie: Za: 5 – Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 – Mgr. Segečová, Ing. Kamenský
B. s c h v a ľ u j e :
1. kúpu pozemku KN-C par. č. 120/3, od majiteľov v cene 10,00€/1m2
Hlasovanie: Za: 5 – Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 – Mgr. Segečová, Ing. Kamenský
IV.
Keďže viac bodov, ani pripomienok neodznelo starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil.

I. Overovateľ:
Jozef Gondáš
poslanec OZ

II. Overovateľ:
Ing. Marta Koristeková
poslankyňa OZ

Starosta obce:
Mgr. Ľubomír Bahleda

