Z á p i s n i c a č. 8/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 25. 08. 2016
________________________________________________________________________________
I.
Prítomní: - podľa prezenčnej listiny
Starosta obce Bc. Ľubomír Bahleda, otvoril rokovanie mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
zvolané e-mailovou 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. Prerokovanie rozpočtu dodávateľa Zoltán Hanula, SPOLSTA-súkr. Stavebná firma, zaslaného
poslancom e-mailom dňa 23.8.2016
4. Cenové ponuky - vysprávka miestnej komunikcia Obce Látky, zaslaného e-mailom dňa 23.8.2016
5. Prijatie Uznesení OZ, záver
Hlasovanie: Za: 5 Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Gondáš, Ing. Kamenský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Segeč, Bc. Kubiš
Poslanec Gondáš – návrh na výmenu bodov programu
Hlasovanie Za: 5 Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Gondáš, Ing. Kamenský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Segeč, Bc. Kubiš
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
-------------------------------------------------------------1. Návrhová komisia: Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Ing. Kamenský
2. Overovatelia zápisnice: Gondáš, Mgr. Segečová
Hlasovanie Za: 5 Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský, Gondáš, Ing. Kamenský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Segeč, Bc. Kubiš
Zapisovateľka určená starostom: Melošová
II.
4. Cenové ponuky - vysprávka miestnej komunikcia Obce Látky, zaslaného e-mailom dňa 23.8.2016
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
--------------------------------------------------------Na základe prijatých ponúk na zákazku "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Látky" bola vyhotovená
zápisnica z vyhodnotenia, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Najnižšiu ponuku predložila fi:
Kamrla Emil, Piešť I. 50, Detva.
Počas prejednávania tohto bodu prišiel Bc. Kubiš, čas 17.30 hod.
3. Prerokovanie rozpočtu dodávateľa Zoltán Hanula, SPOLSTA-súkr. Stavebná firma, zaslaného
poslancom e-mailom dňa 23.8.2016
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
--------------------------------------------------------Rozpočet a situácia, ktorú poslanci dostali od dodávateľa e-mailom dňa 23.8.2016 tvorí neoddeliteľnú súčasť
tejto zápisnice.
Starosta - informuje, že v zaslanom rozpočte je 292m a 1 pretlak, ktorý je povolený podľa starej PD a na EF je
dohodnuté tak, aby dodávateľ urobil 1 pretlak. Nová PD od Ing. Rojíka sa musí zahrnúť do stavebných zmien
na ktorých začal pracovať.

- znovu pripomína poslancom zobrať na vedomie právne stanovisko právničky a vyhlásiť novú verejnú súťaž
- nemôže dodávateľovi diktovať, ktoré vetvy má kopať, keďže Rojíkov projekt nemáme platný v stavebnom
konaní, ani daný na EF, dodávateľ chce robiť len podľa starého projektu
- pripomína, aby toto naťahovanie nemalo vplyv na financovanie, keďže sme uznali, že zmluva s dodávateľom
je platná, tak sa podľa zmluvy má postupovať
- navrhuje ďalšie mimoriadne zasadnutie na pondelok 29.8.2016
Poslanci si vyžiadali diskusiu:
Ing. Michalovský – pripomína názor poslancov kopať od spodu, s tým, že táto vetva bude dokončená pokiaľ
vyjde a tým bude 1 vetva funkčná
- pripomienkuje stav v MŠ a ZŠ, keďže neboli prednesené poslancom požiadavky od riaditeliek na zasadnutí
OZ a poslanci nie sú informovaní či nedostatky, ktoré škole boli či sa odstánili. Starosta odpovedal, že je
všetko urobené, už len nalepia gumu (dopísala Mgr. Segečová).
- pripomína zakrytie dreva do bytov
Ing. Koristeková – urgovať opravu MK cez Čechánky
Mgr. Segečová – či bolo spropagovanie Stretnutia rodákov v novohradských novinách
III.
K prejednaným bodom boli prijaté nasledovné Uznesenia OZ v Látkach, zo zasadnutia konaného dňa
25. 08. 2016
k bodu 3. Prerokovanie rozpočtu dodávateľa Zoltán Hanula, SPOLSTAV-súkr. Stavebná firma,
zaslaného poslancom e-mailom dňa 23. 8. 2016
Uznesenie č. 19/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 25. 08. 2016
---------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e :
1. použiť sumu 105 263,16 € v zmysle Rozhodnutia MŽP č. 115163/BK3-46/16
na realizáciu projektu "Látky-kanalizácia a ČOV, zmena č. 2 pred dokončením stavby,
v časti trasy VETVA A so začiatkom šachtou č. 3, s pripojením na vetvu B,
šachtou č. 34 a pokračovaním vetvou A smerom k šachte č. 13a,
v celkovej dĺžke cca 290 m, vrátane 1 ks pretlak
Hlasovanie menovite: Za: 6 – Bc. Kubiš, Gondáš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková
Ing. Kamenský, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 4. Cenové ponuky – vysprávka miestnej komunikácie Obce Látky, zaslané e-mailom
dňa 23. 8. 2016
Uznesenie č. 20/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 25. 8. 2016
-----------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e :
1. za víťaza vyhodnotených predložených ponúk na zákazku "Rekonštrukcia
miestnej komunikácie v obci Látky": KAMRLA, Emil Kamrla, Piešť
zároveň schvaľuje preinvestovať sumu 5520 € s DPH (cca 200m2)
v obci Látky; v časti N. Svet a Polianky sumu 5000 € s DPH,
vrátane práce - cca 200m2 a materiálu
Hlasovanie menovite: Za: 6 – Bc. Kubiš, Gondáš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková
Ing. Kamenský, Ing. Michalovský

Proti:

0

Zdržal sa: 0

IV.
Keďže viac bodov, ani pripomienok neodznelo starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil.

I. Overovateľ:
Gondáš Jozef
poslanec OZ

II. Overovateľ:
Mgr. Martina Segečová
poslankyňa OZ

Starosta obce:
Bc. Ľubomír Bahleda

