Z á p i s n i c a č. 6/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 1. októbra 2015
________________________________________________________________________________
I.
Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 5.
Starosta obce Bc. Ľubomír Bahleda, otvoril rokovanie riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva hymnou Slovenskej republiky.
Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov a sú teda uznášania schopní. Požiadal prítomných o schválenie
programu:
1. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení OZ
3. Odpredaj mezonetového bytu po pasportizácii za cenu znaleckého odhadu
4. Pridelenie sociálnych bytov po sumarizovaní dokladov jednotlivým záujemcom
5. Rôzne – prejednanie žiadostí
- odpredaj pozemkov v rekreačnej oblasti
6. Interpelácie, diskusia
7. Prijatie Uznesení OZ, Záver
Hlasovanie: Za: 5 - Gondáš, Ing.Koristeková, Ing.Michalovský, Mgr. Segečová, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
II.
1.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta
Návrhová komisia: Gondáš, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová
Overovatelia zápisnice: Ing. Michalovský, Segeč
Hlasovanie: Za: 5 - Gondáš, Ing.Koristeková, Ing. Michalovský, Mgr. Segečová, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zapisovateľka určená starostom -Melošová.
2. Kontrola plnenia Uznesení OZ
Predkladá: Ľ. Bahleda, starosta
Uznesenie č.19/2015, bod A, č. 1 - p. Belko písomne vyzvaný
– p. Gondáš pripomienka, má zistené od právničky, že nesmieme dávať do predaja pozemok,
z dôvodu žaloby
bod B, č. 1 – schválené
Uznesenie č. 20/2015, bod A, č. 1 – plní sa
- p. Gondáš pripomienka, prečo nie je po 2 týždňoch Eurosport, Novasport
č. 2 – čiastočne splnené
č. 3 – splnené
č. 4 – splnené
č. 5 a 6 – plní sa, nakupuje sa materiál
3. Odpredaj mezonetového bytu po pasportizácii za cenu znaleckého odhadu
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
-----------------------------------------------------------------------------------------Predložený znalecký posudok č. 44/2015 od Ing. Cifraničovej, s vyčíslenou cenou bytu č. 3, v sume
16651,52 € a cenou garáže k bytu č. 3, v sume 3 419,31 €, celkom 20 100,00 €. Poslanci žiadali
predložiť inventárnu kartu s vyčísleným ročným odpisom z obstarávacej hodnoty budovy, z dôvodu
neobsadenosti bytu počas tejto doby. Na predaj odsúhlasená cena bytu a garáže 39 000,00 €.

4. Pridelenie sociálnych bytov po sumarizovaní dokladov jednotlivým záujemcom
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
------------------------------------------------Informácia o rozhodnutí príslušného katastrálneho úradu o zavkladovaní záložného práva pre
ŠFRB, ktoré bolo obci doručené v dnešný deň. Predložená správa o výpočte výšky nájomného
jednotlivých bytov, bez elektriky a kúrenia.
Poslanci navrhli zvolať jeden deň záujemcov, aby si byty obhliadli a určili konkrétne o ktorý byt
majú záujem. Zástupca starostu navrhol uľahčiť záujemcom nájom tak, že obec bude byty
vykurovať, aby nenastalo riziko neobsadenosti
Informácia poslancov, že na škole sú rozbité okná od spodu - konkrétne lešenármi od Ing. Pauču.
5. Rôzne – prejednanie žiadostí, odpredaj pozemkov v rekreačnej oblasti
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
-------------------------------------------------------------------------------------Žiadosť Horniak Jozef a manž., bytom Nám. Mieru 1395/29, Detva
- odpredaj pozemku KN C par.č. 461/161 o výmere 112 m2
Multifunkčné ihrisko
- starosta informuje poslancov o základných podmienkach dohodnutých s predsedom RD Látky a
to: 10 rokov zdarma používanie pre RD, súhlas s napojením elektrickej energie a individuálne sa
dojedná spoluúčasť základov.
P. Gondáš – hovoril s predsedom RD, pozemok je tiež zaťažený žalobou. Podmienky od obce
predloží predseda do predstavenstva.
6. Interpelácie, diskusia
-------------------------Mgr. Segečová – starosta na predchádzajúcom zasadnutí hovoril, že pôjde na školstvo a bude
informovať poslancov o financovaní po 15.9., tak chce vedieť aké bude financovanie v tomto
šk.roku
starosta – pre nás všetkých je smerodajné, že škola ide. Zatiaľ v 09.15 prišla plná výška dotácie, ako
hovoril minule, financovanie by malo byť tak ako doteraz, nie sme na zozname zrušenia školy
Segeč – pripomienka urobiť fasádu zvonku na budove školy
- návrh, aby si starosta vyčerpal dovolenku v tom kalendárnom roku ,v ktorom mu prislúcha
s tým, že ho ako zástupca starostu počas jeho neprítomnosti zastúpi a odmenu za zastupovanie,
poskytne lyžiarskemu klubu v obci
Poslanci si vyžiadali zoznam VPP v obci.
P. Gondáš – návrh na zavolenie koordinátorky na zasadnutie.
- znovu pripomína vyčistenie okolia miestnych komunikácií vypílením pred zimnou údržbou
Ing. Michalovský – návrh na posilnenie zábradlia a vyčistenie sedačiek na tribúne priebežne, min.
1x týždenne,
- návrh na zber elektroodpadu a železného šrotu
III.
7. Prijatie Uznesení OZ, Záver
----------------------------------K prejednaným bodom, návrhom a správam boli prijaté
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Látkach, zo dňa 01.10.2015
k bodu 3 Odpredaj mezonetového bytu po pasportizácii za cenu znaleckého odhadu
Uznesenie OZ č. 21/2015
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 1.10.2015
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach

A. S c h v a ľ u j e
1. odpredaj mezonetového bytu č. 3, nachádzajúceho sa na prízemí a 1. poschodí,
prístupný z prízemia vo vchode – , v bytovom dome súpisné číslo 112, na pozemku
par.č. CKN 1436/1 s príslušenstvom, s podielom priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadenia domu 4588/23062-ín, bez pozemku
a nebytového priestoru č. 2 – garáž, v suteréne vo vchode č. -, v bytovom dome súpisné
číslo 112, na pozemku p.č. CKN 1436/1, spodielom priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu 1956/23062-ín, bez pozemku
v obci Láky, bytový dom zapísaný na LV č. 747, v k.ú. Látky, okres Detva
pre: Lukáša Bahledu, r.č. ......................., slobodný, bytom Látky, ............, do výlučného
vlastníctva za kúpnu cenu 39 000,00 € slovom: Tridsaťdeväťtisíc Eur
ktorá je vyššia ako cena určená Znaleckým posudkom č. 44/2015, zo dňa 25. 09. 2015.
Hlasovanie: Za:
4 Gondáš, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Koristeková
Zdržal sa: 1 Mgr. Segečová
Proti: 0
k bodu 4. Pridelenie sociálnych bytov po sumarizovaní dokladov jednotlivých záujemcov
Uznesenie OZ č. 22/2015
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 1.10.2015
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. d o p o r u č u j e :
1. starostovi zvolať do 15.10. 2015 záujemcov o sociálne byty,
urobiť obhliadku bytov, podať info o nájme
Hlasovanie: Za:
5 Gondáš, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová
Zdržal sa: 0
Proti:
0
k bodu 5 Rôzne - prejednanie žiadostí
Uznesenie OZ č. 23/2015
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 1.10.2015
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. Schvaľuje :
1. odpredaj novovytvoreného pozemku KN-C par.č. 461/161, o výmere 112 m2,
ostatné plochy, podľa GP č.40142345-39/2015, vedeného na LV č. 747,
vyhotoveného Ing. Ivetou Strakovou, GEOSTRA, Korytárky 130, pre Horniak Jozef, r.č.
........ a manž. Ružena, rod. Bellová, r.č............., bytom ............... Detva, do
bezpodielového vlastníctva manželov, za kúpnu cenu 10,00 €/1m2,
pričom cena je vyššia ako cena určená ZP č.46/2015 zo dňa 29.9.2015
Hlasovanie: Za:
5 Gondáš, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová
Zdržal sa: 0
Proti:
0
k bodu 6. Interpelácie, diskusia
Uznesenie OZ č. 24/2015
Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa 1.10.2015
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. d o p o r u č u j e :
1. starostovi vyčerpať dovolenku na zotavenie v príslušnom kalendárnom roku

Hlasovanie: Za:
5 Gondáš, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová
Zdržal sa: 0
Proti:
0
2. starostovi dobudovať zábradlie na tribúne pri futbalovom ihrisku, REKŠA,súp. č. 192,
aby bolo bezpečné
Termín: ihneď
Hlasovanie: Za:
5 Gondáš, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová
Zdržal sa: 0
Proti:
0
3. zabezpečiť údržbu tribúny – priebežne, minimálne 1x týždenne
Hlasovanie: Za:
5 Gondáš, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová
Zdržal sa: 0
Proti:
0
4. zavolať na budúce OZ koordinátorku VPP – M. Belkovú
Hlasovanie: Za:
5 Gondáš, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová
Zdržal sa: 0
Proti:
0

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

I. Overovateľ:
Ján Segeč
zástupca starostu

II. Overovateľ:
Ing. Rudolf Michalovský
poslanec OZ

Bc. Ľubomír Bahleda
starosta obce

