Z á p i s n i c a č. 2/2016
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 06. 04. 2016
________________________________________________________________________________
I.
Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 7
Starosta obce Bc. Ľubomír Bahleda, otvoril rokovanie mimoriadneho zasadnutia a
skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci 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. Účasť projektov v jednotlivých výzvach
4. Obhliadka terénu a nevyhnutné stavebné úpravy, ktoré pri daždivom období zapríčiňujú
zatápanie dvorov rodinných domov – čísla domov 63-Malček Miroslav, 64-Ing. Heis Bohumil
67-Gombala Jozef
5. Interpelácie, diskusia
6. Prijatie Uznesení OZ, Záver
Hlasovanie: Za: 7 - Bc. Kubiš, Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová
Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
----------------------------------------------------------------------1. Návrhová komisiea: Segeč, Ing. Kamenský, Ing. Michalovský
2. Overovatelia zápisnice: Gondáš, Bc. Kubiš
Hlasovanie: Za: 7 - Bc. Kubiš, Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová
Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Zapisovateľka určená starostom: Melošová
II.
3. Účasť projektov v jednotlivých výzvach
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
----------------------------------------------------Starosta informuje, že zdroj informácií vyhlásených výziev je len internet a príslušné
ministerstvá. Porady starostov nie sú k informáciám o výzvach a eurofondoch, ale k samosprávnym
funkciám.
Členmi Rady obecného úradu Látky, bol predložený poslancom návrh na zapájanie sa obce
do jednotlivých vyhlásených výziev, len po prejedaní s tzv. "projektovým manažérom", t.j. firmou
ktorá sa zaoberá spracovavaním žiadostí a ktorá reálne zhodnotí, že vyhlásená výzva je pre obec
opodstatnená a tiež následne informuje poslancov aj s výškou spolufinancovania. Zástupca obce
uviedol, že obec kopu vecí prepásla, napr. zateplenie budovy ZŠ a MŠ.
Poslanci sa zhodli na smerovaní obce a to hlavne: ČOV a kanalizácia, zateplenie MŠ a ZŠ,
obecného úradu, chodník - hlavná ulica a vodovod II. Etapa.
4. Obhliadka terénu a nevyhnutné stavebné úpravy, ktoré pri daždivom období zapríčiňujú
zatápanie dvorov rodinných domov – čísla domov 63-Malček Miroslav, 64-Ing. Heis Bohumil
67-Gombala Jozef
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
---------------------------------------------------------------------------Padli návrhy na zvedenie vody od Sochora betónovými rigolami cez dvor pri rodinnom
dome č. 10 – Tisoň Martin a dažďovú vodu od Tisoňa betónovými rigolmi popred rod. dom Ing.

Heisa za rod.dom Gombalu.
5.
Interpelácie, diskusia
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
------------------------------------------------Starosta - informuje o zvolaní jednania ohľadom ČOV a kanalizácie obce a financovania
futbalového klubu – pozvánky rozdané členom obecnej rady.
p. Gondáš - otázka či sa pília dreviny okolo cesty Polianky, jeho návrh na odvezenie aktivačných
služobným autom na miesto.
p.Segeč – informuje sa za multifunkčné ihrisko, zo strany poslancov bola vznesená na p. Ferjenčíka
požiadavka na doloženie reálnej kalkulácie podkladu.
Starosta - informuje, že verejný obstarávateľ určil termín 10 dní na to, aby vyzvaná firma doplnila
podklady, kalkulácia nebola predložená.
Ing. Koristeková – prednesenie požiadavky o finančný príspevok na farskú strechu s informáciou,
že obec D. Huta poskytla 1 tis. €.
Mgr. Segečová – návrh na zlikvidovanie domčeka pri ZŠ (bývalá jedáleň) a vytvorenie hracej
plochy pre deti.
Segeč – informácia o osobnej návšteve chatárov z Prašivej za pílenie stromov, prečo sa nepílilo keď
bolo dané právoplatné rozhodnutie.
Ing. Michalovský – návrh na písomnú odpoveď chatárom, že t. č. nie je právoplatné rozhodnutie na
výrub drevín, s tým že sa v tejto veci koná a je predpoklad pílenia v ďalšom vegetačnom období,
keď bude rozhodnutie právoplatné.
III.
6. Prijatie Uznesení OZ, Záver
K prejednaným bodom, návrhom a správam boli prijaté nasledovné Uznesenia OZ v Látkach
- k bodu 3. Účasť projektov v jednotlivých výzvach
Uznesenie č. 6/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 6. 4. 2016
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. d o p o r u č u j e :
1. do konca mesiaca apríl zvolať stretnutie OÚ (OZ)
s projektovými manažérmi. Priority pre obec Látky:
ČOV, škola a škôlka, vstup do dediny, budova OÚ, vodovod (2.etapa)
Hlasovanie: Za: 7 - Bc. Kubiš, Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová
Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
- k bodu 4. Obhliadka terénu a nevyhnutné stavebné úpravy, ktoré pri daždivom období zapríčiňujú
zatápanie dvorov rodinných domov – čísla domov 63-Malček Miroslav,
64-Ing. Heis Bohumil, 67-Gombala Jozef
Uznesenie č. 7/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 6. 4. 2016
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. d o p o r u č u j e :
1. starostovi urobiť kalkuláciu na riešenie (stavbu) odvodňovacieho rigolu
na odvod povrchovej dažďovej vody od M. Tisoňa po J. Gombalu
cca max. 300 m – apríl

Hlasovanie: Za: 7 - Bc. Kubiš, Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová
Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
- k bodu 5. Interpelácie, diskusia
Uznesenie č. 8/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 6. 4. 2016
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. d o p o r u č u j e :
1. nájsť úsporné riešenie v rozpočte obce a nájsť 1000 €, ktoré sa poskytne
Farskému úradu v Detvianskej Hute na opravu strechy farského kostola
Hlasovanie: Za: 7 - Bc. Kubiš, Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová
Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovská
2. starostovi právne (legislatívne) pripraviť podklady na odstránenie bývalej školskej
jedálne - Termín: 30. 07. 2016
Hlasovanie: Za: 7 - Bc. Kubiš, Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová
Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovská
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:
Gondáš Jozef
poslanec OZ

II. Overovateľ:
Bc. Mário Kubiš
poslanec OZ

Starosta obce:
Bc. Ľubomír Bahleda

