Z á p i s n i c a č. 13/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 15. 12. 2016
_______________________________________________________________________________________
I.
Prítomní: - podľa prezenčnej listiny
Starosta obce Bc. Ľubomír Bahleda, otvoril rokovanie zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolané
pozvánkou a skonštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a sú uznášania
schopní. Požiadal prítomných o schválenie programu s výmenou programu najprv v bode rôzne – prejednanie
občianskej záležitosti za prítomnosti p. Ľalíka, ktorý bol na zasadnutie písomne prizvaní.
1.
Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu, príp. Jeho zmeny
2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4.
Rôzne - prejednanie záležitostí týkajúcich sa p. Ľalíka
3.
Návrh rozpočtu na r. 2017 – 2019 – zverejnený na www.obeclatky.sk, časť úradná tabuľa
4.
Rôzne
5.
Diskusia
6.
Prijatie Uznesení OZ, záver
Hlasovanie : Za:
4
Proti: 0

Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Segeč, Ing. Michalovský
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 Ing Kamenský, Bc. Kubiš, Gondáš

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
-------------------------------------------------------------1. Návrhová komisia: Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Michalovský
2. Overovatelia zápisnice: Segeč, Ing. Michalovský
Hlasovanie : Za:
4
Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 Ing Kamenský, Bc. Kubiš, Gondáš
Zapisovateľka určená starostom obce: Melošová
II.
4. Rôzne – prejednanie občianskej záležitosti za prítomnosti p. Ľalíka Jána, bytom Detva
Predkladá: Bc. Bahleda, starosta obce
---------------------------------------------------Prítomní občania: p. Kuvik J., Kuvik P., Segeč P., Kuvik L., Poliak J.,a majiteľ nehnuteľnosti na osade Paseky,
p. Belica P. - opätovne predložili požiadavku na odstránenie nelegálnych stavieb postavených na pozemkoch
a nevodenie ľudí do obce. Požadajú spísať zoznam osôb, ktoré sa v obci zdržiavajú u p. Ľalíka. Uvádzajú, že
"chatrče" znehodnocujú cenu stavieb, nelegálne stavby sú aj v iných častiach obce, migrácia neznámych ľudí
je veľká, upozorňujú na ubytovávanie bez základných hygienických potrieb. Ak by spisovali petíciu podľa
zákona, podpísalo by ju oveľa viac občanov obce, lebo sa im nepáči tento stav. P. Belica uvádza, že pracujú
načierno a to by mal riešiť inšpektorát práce. Žiadajú o riešenie.
Ľalík Ján – priznáva migráciu ľudí, ubytuváva vo svojich stavbách, pozemky vlastní v spoluvlastníckom
podiele, pomáhajú mu na hospodárstve, novinový stánok je zložený kôli uloženiu šatstva,už 4x bolo sociálne
šetrenie v rodine s malol. dieťaťom, ak sú nie spokojní môžu kedykoľvek odísť
Ing. Michalovský – poslanci doporučili starostovi riešiť záležitosť zákonným spôsobom, ak ktokoľvek vie, že sa
pácha trestná činnosť je oprávnený každý jeden osloviť orgány činné v trestnom konaní
Starosta – bol zaslaný list na úrad práce a sociálnych vecí a stavebný úrad za účelom vykonania štátneho
dozoru. Podľa šetrenia inštitúcií bude zabezpečený výkon rozhodnutia, informuje o št.stavebnom dozore dňa
20.12.2016 o 9.00 hod., zároveň pozýva všetkých prítomných na toto šetrenie.
Segeč – je za dobré vzťahy medzi občanmi, navrhuje p. Ľalíkovi zredukovať stavy ľudí, ubytovanie aby malo
úroveň, aby neprišlo k väčším konfrontáciám, navrhuje stretnutie jednej aj druhej strany, aby sa vzájomne
dohodli

Ľalík – je za dohodu, viac rómskych občanov do obce vodiť nebude.
3. Návrh rozpočtu na r. 2017 – 2019 – zverejnený na www.obeclatky.sk, časť úradná tabuľa
Predkladá: Bc. Bahleda, starosta
------------------------------------------Segeč – návrh z vlastných zdrojov urobiť fasádu a úpravy v MŠ z dôvodu zvýšeného počtu detí.
- informuje že z vlastnej iniciatívy začal riešiť vypracovanie projektu na rozšírenie kapacíty v našej MŠ,
ale táto výzva je podmienená indexom, ktorý obec nespĺňa, z toho dôvodu, že máme prihlásených 22 detí, aj
napriek kapacite 16 (vytknuté aj zápisnične hygienou) 6 detí malo byť zapísaných v štatistike ako čakatelia.
Projekt by bol neúspečný – číta vyjadrenie agentúry, ktorá projekt pripravovala. Projekt zaplatí z vlastných
prostriedkov, aby nezaťažil obecný rozpočet, keďže bol iniciátor.
- máme šancu na zateplenie MŠ a ZŠ, kde môže v jednej obci prejisť len jeden projekt, ak skutočne
starosta okolo zateplenia MŠ robí, musia si spoločne sadnúť pretože do konca 03.2017 musí byť vypracovaná
PD do 04.2017 vykonané verejné obstarávanie a do konca 10.2017 zaslaná žiadosť.
Za účelom vytvorenia finančnej rezervy na rekonštrukciu MŠ, prípadne centra v obci odkúpením pozemku
od p. Hazuchu (pri obchode) padol návrh poslancov na úpravu jednotlivých položiek a podpoložiek , pričom sa
nezmení celkový stav návrhu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti t.j. zostane vyrovnaný v sume 317 499 €
na strane príjmov aj výdavkov. Upravený návrh tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Starosta – pripomína, že niektoré položky v rozpočte sú zákonné a nie je možné ich upravovať
- navrhuje v budúcom roku vytvoriť finančnú komisiu, ktorá bude rozpočet zostavovať
4. Rôzne
Predkladá: Bc. Bahleda, starosta
--------------------------------------------- žiadosť o odkúpenie pozemku KN-C par.č. 1138/9 pre MUDr. Kupcovú, bytom Lučenec
- informácia o zabezpečovaní vydania stavebného povolenia pre ČOV a kanalizáciu, zmena č. 2 , projekt
Ing. Rojík, kde bude potrebné zhotoviť zmluvy s vlastníkmi pozemkov
- informácia o ukončení prác na kanalizácii, v zmysle poskytnutej dotácie pre r. 2016
- informácia o venovaní sa projektu na zateplenie MŠ a ZŠ s výmenou okien a tiež zateplení budovy Ocú.
- informácia o písomnom vyjadrení vlastníkov pozemkov pri rynke k odkúpeniu (Hazuchovci)
- návrh plánu kontrolnej činnosti hl. Kontrolóra obce na I. Polrok 2017 (návrh tvorí súčasť zápisnice)
5. Diskusia
--------------Segeč – dotaz či už prišla faktúra za žľaby, nesúhlasí s preplatením faktúry za práce, tieto sú vykonané
neodborne, rigol sa zanesie blatom, palety pri pomníku zabránia vyorávania cesty, zbytočne vyhodené
peniaze, jarnom období pokračovať s prácami
Koristeková – informácia, že starosta si nevedie knihu jázd
Segečová – návrh, aby počas víkendu chatári prišli a odviezli aj doviezli starostu v prípade potreby na úrad
- návrh na schvaľovanie jázd služobným autom počas víkendov len jedným z poslancov
poslanci - priorita rekonštrukcia MŠ a ZŠ, aj preto vytvárali rezervu v rozpočte
- vyriešiť závady v MŠ z hygienického zápisu počas vianočných prázdnin
III.
K prejednaným bodom a správam boli prijaté nasledovné
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Látkach, zo dňa 15.12.2016
k bodu 3. – Návrh rozpočtu na r. 2017-2019
Uznesenie č. 33/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 15. 12. 2016
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. s c h v a ľ u j e :

1. vyrovnaný rozpočet na r. 2017 s navrhnutými zmenami vo výdavkovej časti
podľa prílohy
Hlasovanie: Za: 4 Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 4. - Rôzne
- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
Uznesenie č. 34/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 15. 12. 2016
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Látky na I. plrok 2017
- Odpredaj pozemku KN par.č. 1138/9 pre MUDr. Kupcovú Tatianu
Uznesenie č. 35/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 15.12.2016
------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e :
1. v zmysle §9a, odst. 1, pís. c), zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov,
odpredaj novovytvoreného pozemku KN-C par.č. 1138/9, zastavané plochy o výmere 140 m2,
podľa GP č.40142345-48/2016, odčlenenej z pôvodnej KN-C par.č. 1138/1, vedenej na LV č. 1 –
Obec Látky, vyhotoveného Ing. Ivetou Strakovou, GEOSTRA, Korytárky 130, pre MUDr. Tatiana
Kupcová, rod.Ciliková, bytom Lučenec- Malá Ves, Slnečná 133/14, do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 10,00 €/ m2, pričom cena je vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č.73/2016,
zo dňa 29.11. 2016
Hlasovanie: Za: 3
Proti:

Ing. Michalovský, Segeč, Mgr. Segečová
Zdržal sa: 1 – Ing. Koristeková

k bodu 5. - Diskusia
Uznesenie č. 36/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 15. 12. 2016
-------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. s c h v a ľ u j e
1. odstavenie služovného vozidla počas víkendov – t.j. v piatok popoludní
pri OcÚ. V prípade potreby bude p. Starosta kontaktovať poslanca J. Segeča
Hlasovanie: Za: 4 – Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Koristeková, Mgr. Segečová
Proti:
Zdržal sa:
IV.
Keďže viac bodov, ani pripomienok neodznelo, boli prečítané a prijaté všetky uznesenia. Starosta
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

I. Overovateľ:
Ján Segeč, poslanec OZ

II. Overovateľ:
Ing. Rudolf Michalovský, poslanec OZ

Bc. Ľubomír Bahleda
starosta obce

