Z á p i s n i c a č. 5/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 16. septembra 2015
________________________________________________________________________________
I.
Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 6
Starosta obce Ľubomír Bahleda, otvoril rokovanie riadneho zastupiteľstva hymnou
Slovenskej republiky. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina, poslancov
v počte 5 a sú teda uznášania schopní.
Starosta uviedol, že sa vracia k dokončeniu mimoriadneho zastupiteľstva týkajúceho sa
multifunkčného ihriska, ktoré sa malo zísť o 2-3 dni na doriešenie jeho umiestnenia na "Sihle".
Návrh nájomnej zmluvy bol poslancom zaslaný e-mailom.
Diskusia:
P. Segeč – navrhuje odčleniť geometrickým plánom podiely rodín Bulíkovej, Hazuchovej, Šlebodu,
Fakraša a Bahledovej a s týmito spoluvlastníkmi vstúpiť do jednania na prenájme, príp. odkupení.
Ing. Michalovský – zaujíma sa čo ihrisko konkrétne obnáša.
Ing. Sivok – informuje o tom, že zemné práce-podložie si okolité obce uhrádzali z vlastných
zdrojov, doplácali od min.10 – cca 20 tis. €.
Mgr. Segečová – informácia od starostu bola, že obec nebude doplácať nič.
Poslanci sa zhodli na tom, že o tejto skutočnosti ich mal starosta informovať. Ten uviedol, že ešte
nepožiadal o vypracovanie cenovej ponuky, takže nevie cenu ihriska.
Koristeková – za tú cenu ktorú by obec vložila z vlastných prostriedkov sa môže opraviť staré pod
školou.
Počas rokovania prišiel p. Gondáš. Počet prítomných členov OZ sa zvýšil na 6.
Poslanci hľadali náhradné alternatívy, keďže podložie pod ihrisko na "Sihle" by bolo finančne
náročné. Zhodli sa na možnosti osloviť predsedu RD Látky, s umiestnením ihriska za
administratívnou budovou, s tým že podložie urobí RD. Starosta s poslancom Gondášom osobne
túto alternatívu prejednajú s predsedom.
K prejednávanému bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.
Starosta obce pristúpil k pokračovaniu rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle
písomnej pozvánky. Požiadal prítomných o schválenie programu, ktorý doplnil o jeden bod a to –
"Belkovský majetok":
1. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia Uznesení OZ
3. Schválenie minimálnej výšky príjmu žiadateľa o pridelenie nájomného bytu z podpory
ŠFRB a MDVaRR – podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy
stanovenie výšky fondu opráv
finančná zábezpeka
4. Prejednanie žiadostí –"Belkovský" majetok
žiadosť o odpredaj pozemku v RO Prašivá- p. Komora, p. Vojtechovský
opätovná žiadosť p. Hazuchu o odpredaj pozemku na nižšiu cenu
5. Rôzne
6. Interpelácie, diskusia
7. Prijatie Uznesení OZ, Záver
Hlasovanie: ZA - 6 Gondáš, Ing. Kamenský, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský
Segeč, Mgr. Segečová
II.
1.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta
Návrhová komisia: Ing. Koristeková, p. Gondáš, Ing. Kamenský
Hlasovanie: Za: 6 - Gondáš, Ing. Koristeková, Ing. Kamenský,

Mgr. Segečová, Ing. Michalovský, Segeč
Overovatelia zápisnice: Mgr. Segečová, p. Segeč
Hlasovanie: ZA 6 Gondáš, Ing. Koristeková, Ing. Kamenský, Mgr. Segečová,
Segeč, Ing. Michalovský
Zapisovateľka určená starostom obce: Melošová
2. Kontrola plnenia uznesení
Predkladá:Bc. Ľ. Bahleda, starosta
Uznesenie č. 6/2015-bod A. - len v tom prípade, keď sa vyanalyzuje Belkov majetok
Uznesenie č. 7/2015-bod B. - poslanci dostali v písomnej podobe, informuje, že ZŠ funguje so
7-mimi deťmi, normatív obec dostala v 09.15 v plnej výške, v MŠ
cez 20 detí s údržbou miestností
Uznesenie č. 8/2015- bod B. - zaslané informácie aj poslancom, bližšie v bode 3.
Uznesenie č. 9/2015- bod A. - zaslaná opätovná žiadosť, menovaný nesúhlasí s cenou
Uznesenie č. 11/2015- bod A. - Mgr. Matrtaj – dovezený štrk z Hriňovej
Osadníci Grapa – zaslaná objednávka na RD Látky, dohodnutý s predsedom
Uznesenie č. 12/2015- bod A. - navrhuje 10 € pre každú žiadosť: LK Huta-Látky, ZŠ D. Huta a
súkromné centrum Majáčik
Uznesenie č. 13/2015- bod A. - pasportizácia aj znalecký posudok sa robí, cca za 2 týždne
3. Schválenie minimálnej výšky príjmu žiadateľa o pridelenie nájomného bytu z podpory ŠFRB a
MDVaRR
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
Podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy priložené v návrhu a tvoria neoddeliteľnú súčasť
zápisnice.
Stanovenie výšky fondu opráv minimálne vo výške 0,5% z obstarávacích nákladov stavby.
Finančná zábezpeka max. 6 mesačných nájmov.
4. Prejednanie žiadostí
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
- "Belkovský" majetok
- p. Segeč, zástupca starostu informuje, o osobnom jednaní s p. Martinom Belkom, bytom Látky
131, kde predkladá jeho návrh, že by odpredal obci tú časť čo je v ihrisku za 10,00 €/m2 a obec
vráti to čo neoprávnene nadobudla priamo pre Elenu a Danu za 1,00 € - "od septika ten cvik",
nechce pod požiarnou zbrojnicou. P. Belko blokuje futbalové zápasy kladením železa do ihriska,
dokonca sa tvrdí, že budova tribúny je za hranicou katastra.
Diskusia k tomuto bodu zo strany poslancov – ako sa vysporiadajú s ostatnými čo majú podiel v
ihrisku ak p. Belko dostane za m2 10 €, čo jeho výmera je 264 m2, ako zabezpečí stiahnutie žaloby,
keď on nie je navrhovateľ. Počas tejto diskusie opustil rokovanie zastupiteľstva Ing. Michalovský o
18.45 hod. Mgr. Segečová – návrh, aby p. Belko písomne sformuloval svoje požiadavky čo chce
odpredať a čo chce vrátiť od obci a za čo, presne ceny.
- žiadosť ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta
Starosta doporučuje anblok 10,00 € na všetky deti, jeho názor je zveľaďovať a podporovať našu
školu a naše deti.
Ing. Sivok- upresňuje, že sa schvaľuje suma na 1 dieťa na mimoškolskú aktivitu
Ing. Koristeková – návrh 10,00 € /1 dieťa
- žiadosť Lyžiarsky klub Huta-Látky,oddiel bežeckého lyžovania, Detvianska Huta
Poslanci nepodporili poskytnutie príspevku, máme lyžiarsky klub v obci.

- žiadosť Súkromné centrum voľného času Majáčik, Detva
Poslanci nepodporili poskytnutie príspevku.
- žiadosť o vykonanie úprav chatári Vyšné Polianky
Starosta informuje o vykonaných úpravách prostredníctvom aktivačných zamestnancov v rámci
finančných možností obce. V tomto smere pôjde aj odpoveď žiadateľom.
- žiadosť Hazucha Ján, Kalinovo
Žiadateľ nesúhlasí so schválenou cenou za odpredaj 129 m2 vo výške 5,00€/m2, z dôvodu
komplikovaného terénu. Poslanec Gondáš – návrh na cenu 2,00€/m2.
- žiadosť Ondrej Komora, Lučenec
Žiadosť o odpredaj KN- C par.č. 461/159 o výmere 156 m2, v zmysle geometrického plánu č.
34320334-22/2015. Žiadosť schválená za cenu 10,00 €/m2.
- žiadosť Ján Vojtechovský, Rožňava
Žiadosť o odpredaj KN-C par.č. 461/160 o výmere 83 m2, v zmysle geometrického plánu č.
40142345-30/2015. Žiadosť schválená za cenu 10,00 €/m2.
5. Rôzne
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
Starosta informuje o zasadnutí najbližšieho zastupiteľstva na deň 1.10.2015, kde sa zastupiteľstvo
bude zaoberať vykurovaním v sociálnych bytoch - či obec, alebo nájomníci sami.
6. Interpelácie, diskusia
Ing. Sivok – požiadavka na opravu cesty Paseky
Gondáš – vypíliť kroviny okolo cesty Polianky, pretože sa nebude dať vykonávať zimná údržba
- opraviť televízny káblový rozvod, zastaralé prístroje
Ing. Koristek Ján, Čechánky 49 – opätovne za opravu cesty na Čechánky, nielen vysprávy, ale aj
viditeľná oprava
- uvádza, že starosta sa vyjadril, že poslankyne sa snažia o likvidáciu školy, dokonca s tým
bol aj za p. farárom
Mgr. Segečová – neželá si aby sa starosta vyjadroval na jej osobu a a osočoval ju, konkrétne za
zavolanie kontroly z hygieny do školy. Má ľudí spájať a nie osočovať.
- stĺpy zo starého rozhlasu nie sú odstránené, hoci dal čestné slovo
- cesta Grapa neupravená, už sa blíži jeseň
- záujemci o byty, mali byť zvolaní a informovaní o všetkom
- kedy začneme čerpať úver
- neplnia sa zadané termíny, využívanie služobného auta na služobné účely
- zaslaná analýza za školstvo nespĺňa požiadavku na šk. roku 2015/2016, okolité obce bežne
fungujú so spojenou ZŠ a MŠ
Segeč – byt na zdravotnom stredisku stálne neobsadený, či sa teraz na jeseň obsadia byty na škole
- verejná diskusia v obci ohľadom vydanej knihy starostom s menom Ing. Koristekovej,
Ing. Koristeková – opätovne predložená požiadavka na kontajner ku krížu na Čechánky, z
predchádzajúceho zasadnutia,
- prečo máme stále 2 riaditeľky, mala byť vyčíslená úspora pri zlúžení ZŠ a MŠ
- opätovne požiadavka na stiahnutie nepravdivej zápisnice zo stránky obce a zverejnenie
opravenej
- sľúbená rekonštrukcia domu smútku v minulých uzneseniach neuskutočnená
- dotaz prečo sa neriešila školka prostredníctvom VPP, vyčíslené práce v sume cca 1700 € firme
- dotaz či je preložené svetlo pri Stehlíkovcoch podľa ich požiadavky a uznesenia, na nižší stĺp
Segeč – 2 ks plastových okien a aj guma mali byť vymenené v priestoroch škôlky. Len posledný

týždeň prázdnin sa finišovalo na prácach, na ktoré mohli byť vykonané počas prázdnin a to
priamo firmou ktorá robila byty.
- prednesená požiadavka na osvetlenie Podbykovo – p. Jarmila Segečová,
Starosta – k výrubu Polianky - nedá povel na vyrubovanie okolo ciest, len po vegetačnom období
- k oprave cesty Čechánky - chce dosiahnúť so starostkou D.Huty, aby sa urobila PD a nakomplet
celý úsek až potiaľ, ako chodí autobus (Čechánky)
- k osočovaniu - uvádza, že za "koľko kúpil, za toľko predáva, akú informáciu dostal takú
odovzdáva", ženy z hygieny hovorili, že kontrolu zavolala Mgr. Segečová, na čo ona odpovedala,
že v prípade potreby doloží aj písomne od hygienyčiek, že to nie je pravda
- k ceste Grapa – dohodnutý s Pisárom, akonáhle bude voľná UDS tak sa úprava vykoná
- k škole – doplácať sa z rozpočtu bude určite, opakuje že je tu na to aby dokázal veci vykryť
- opravy škôlky- bol oslovený p. Chovan, nebolo postačujúce len vymaľovanie, ale nakomplet
stierky, jeden mesiac mali VPP prerušenú dohodu.
III.
7. Prijatie Uznesení OZ, Záver
K prejednaným bodom a správam boli prijaté:
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Látkach, zo dňa 16.09.2015
k bodu 3.-Schválenie minimálnej výšky príjmu žiadateľa o pridelenie nájomného bytu z podpory
ŠFRB a MDVaRR
Uznesenie č. 17/2015
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 16. 09. 2015
------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. s c h v a ľ u j e :
1. minimálnu výšku príjmu 1,3 násobok sumy životného minima
Hlasovanie: ZA: 6
Segeč, Kamenský, Gondáš, Ing. Koristeková,
Mgr. Segečová, Ing. Michalovský
2. výšku fondu oprávy v Nadstavba objektu 7 b.j. - 0,5% z nákladov na obstaranie
bytu, v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z., v znp., § 18, ods.
Hlasovanie: ZA: 5 Segeč, Kamenský, Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová,
ZDRŽAL SA: 1
Ing. Michalovský
3. vypracovanie zmlúv na finančnú zábezpeku s nájomcami, v zmysle § 12,
zákona č. 443/2010 Z.z., vo výške 3 násobku mesačného nájmu
Hlasovanie: ZA: 6 Segeč, Kamenský, Gondáš, Ing. Koristeková,
Mgr. Segečová, Ing. Michalovský
k bodu 4 - prejednanie žiadostí:
Uznesenie č. 18/2015
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 16. 09. 2015
------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. s c h v a ľ u j e :
1. zámer odpredať nadbytočný majetok vo vlastníctve obce, v zmysle § 9a, ods. 5 zákona č.
138/1991 Z.z., v znp, a to KN par.č. 461/159 o výmere 156 m2, KN par.č. 461/160 o
výmere 83 m2 a KN par.č. 461/161 o výmere 112 m2, ktoré vznikli odčlenením z
pôvodnej KN par.č. 461/1
Hlasovanie: ZA : 5 Segeč, Kamenský, Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová

2. odpredaj novovytvoreného pozemku KN-C par.č. 461/159, ostatné plochy
o výmere 156 m2, podľa GP č.34320334-22/2015, odčlenenej z pôvodnej KN-C
par.č. 461/1, vedenej na LV č. 747 – Obec Látky, vyhotoveného Ing. Jozefom Strakom,
geodetické práce, Korytárky 130, pre Komoru Ondreja, r bytom
Lučenec, do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 10,00 €/ m2,
pričom cena je vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č. 34/2015,
zo dňa 14. 08. 2015
Hlasovanie: ZA : 5 Segeč, Kamenský, Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová
3. odpredaj novovytvoreného pozemku KN-C par.č. 461/160, ostatné plochy
o výmere 83 m2, podľa GP č. 40142345-30/2015, odčlenenej z pôvodnej KN-C
par.č. 461/1, vedenej na LV č. 747 – Obec Látky, vyhotoveného Ing. Ivetou Strakovou
GEOSTRA, Korytárky 130, pre Vojtechovského Jána, bytom
Rožňava, do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 10,00 €/ m2,
pričom cena je vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č. 33/2015,
zo dňa 14. 08. 2015
Hlasovanie: ZA : 5 Segeč, Kamenský, Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová
4. v zmysle §9a, odst. 8, pís. e), zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a
doplnkov, odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
vedeného na LV č. 1834, vlastník obec Látky,o výmere 129 m2, záhrady,
vyčlenený z KN – E par. č. 5037/1, geometrickým plánom č. 34324216-164/2013,
vyhotoveným Ing. Evou Hroncovou z Hriňovej, ako KN –C par. č. 185/2,
pre Jána Hazuchu, manž. Zuzanu, rod.
bytom Kalinovo, do bezpodielového vlastníctva manželov,
za kúpnu cenu 2,00 €/m2
Hlasovanie: ZA: 3 Segeč, Kamenský, Gondáš
PROTI:
1 Ing. Koristeková
ZDRŽAL SA: 1 Mgr. Segečová
B. B e r i e n a v e d o m i e:
1. informáciu o vykonaní prác - žiadosť chatári Vyšné Polianky
k bodu 5 - Rôzne
Uznesenie č. 19/2015
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 16. 09. 2015
------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. D o p o r u č u j e :
1. vyzvať Martina Belku, nech si dá písomnú žiadosť o odkúpenie
záujmového pozemku (od oplotenia RD pri požiarnej zbrojnici).
Po predložení žiadosti OZ v Látkach, schváli žiadosť – cenu podľa
osobitného zreteľa 1,00 €/ celok. Obec odkúpi od Martina Belku majetkový
podiel vo futbalovom ihrisku 264 m2, za dohodnutú cenu. Zároveň "Belkovci
stiahnu "žalobu" (zabezpečia stiahnutie žaloby dotknutých pozemkov)
Hlasovanie:
ZA : 4 Gondáš, Mgr. Segečová, Ing. Kamenský, Segeč
ZDRŽAL SA: 1 Ing. Koristeková
B. s c h v a ľ u j e .
1. príspevok pre ZŠ s MŠ v Detvianskej Hute vo výške 10,00 € /dieťa
Hlasovanie:
ZA : 4 Gondáš, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Segeč
ZDRŽAL SA: 1 Ing. Kamenský
C. z a m i e t a :

1. žiadosť LKHL – D. Huta – Látky oddiel bežeckého lyžovania
Hlasovanie: ZA: 3 Segeč, Segečová, Gondáš
ZDRŽAL SA: 2 Ing. Kamenský, Ing. Koristeková
2. žiadosť Súkromného centra voľného času MAJÁČIK
Hlasovanie : ZA: 5 Segeč, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Gondáš, Ing. Kamenský
k bodu 6. Interpelácie, diskusia
Uznesenie č. 20/2015
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 16. 09. 2015
------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. D o p o r u č u j e:
1. starostovi zabezpečiť údržbu káblovej televízie (Peter Kršiak, kúpiť potrebné veci)
2. odstrániť stĺpy z obecného rozhlasu (staré- nefunkčné)
3. zabezpečiť kontajnery Čechánky, kríž – chatári
Termín: do 30. 09. 2015
4. nepravdivú zápisnicu z internetu stiahnúť
Termín: do 30. 09. 2015
5. zabezpečiť lampu na verejné osvetlenie – Podbykovo, Segečovci
6. preložiť lampu z jedného stĺpa na iný – Nový Svet, Stehlíkovci
Hlasovanie: ZA: 5 Segeč, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Gondáš, Ing. Kamenský

Keďže viac bodov, ani pripomienok neodznelo uznesenia boli na nahlas prečítané, spoločne
jednomyseľne prijaté. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

I. Overovateľ:
Mgr. Segečová Martina
poslankyňa OZ

II. Overovateľ:
Segeč Ján
zástupca starostu

Starosta obce:
Bc. Ľubomír Bahleda

