Zápisnica č. 6/2018
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Látkach konaného
dňa : 13.12.2018
I.
Počet členov OZ: 7
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina je súčasť zápisnice.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Bc. Mário Kubiš, ktorý skonštatoval, že
zasadnutie bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zmien, že na zasadnutí je prítomných nadpolovičná väčšina
poslancov a preto je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Požiadal prítomných o schválenie
programu:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Návrh rozpočtu na r. 2020 – 2021
4. Návrh rozpočtu na r. 2019
5. VZN č.1/2018 o dani z nehnuteľností na r.2019
6. VZN č.2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad na r.2019
7. Poplatky za odber vody na r.2019
8. Rôzne
- žiadosť o náhradu za nevyčerpanú dovolenku Mgr. Bahleda
- vzdanie sa poslaneckej odmeny – Ján Segeč
- odpredaj pozemkov
- zástupca starostu
- súdny spor – Orság
- monografia obce
- zimná údržba ciest
- kuchynka a vchodové dvere obecného úradu
- inventúra majetku obce
- pokladňa obce
- žiadosť o prenájom kultúrneho domu dňa 31.12.2018
- mobilný telefón
- GPS osobného automobilu obce
- prečerpávanie vody
- obecná rada
- komisie obce
- právne služby obce
- nahrávanie zasadania obecného zastupiteľstva
- požiarna zbrojnica
9. Interpelácie, diskusia
10. Prijatie Uznesení OZ
11. Záver
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 6 Menovite: Mgr. Bahleda, JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing.
Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0
2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––a) Návrhová komisia v zložení:
1. Mgr. Ján Kubiš, PhD
2. Ing. Marta Koristeková
b) Overovatelia zápisnice v zložení:
1. Mgr. Ľubomír Bahleda
2. JUDr. Peter Čontofalský
c) Zapisovateľka určená starostom obce – Jarmila Škopíková, zamestnankyňa OcÚ
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 6 Menovite: Mgr. Bahleda, JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing.
Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0
3. Návrh rozpočtu na r.2020-2021
Starosta predložil Návrh rozpočtu na r. 2020-2021, Poslanci zobrali na vedomie rozpočet na r. 20202021.
4. Návrh rozpočtu na r. 2019
Starosta predložil Návrh rozpočtu na r. 2019. Ing. Ivan Sivok , hlavný kontrolór obce predložil
stanovisko k návrhu rozpočtu na r.2019-2021, kde rozpočet je vyrovnaný a odporúča ho poslancom
schváliť. Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a rozpočet na r. 2019
schválili .
5. VZN č.1/2018 o dani z nehnuteľností na r.2019
Starosta predložil Návrh VZN č.1/2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019 Poslanci
návrh schválili bez pripomienok.
6. VZN č.2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad na
r.2019
Starosta predložil Návrh VZN č.2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný
stavebný odpad na r.2019 Poslanci návrh schválili.
Ing. Sivok: Poplatky za skládkovanie budú zvýšené, poplatok záleží od vytriedenosti
odpadu obce.
Ján Segeč: Zlepšiť osvetu o triedení odpadov
7. Poplatky za odber vody na r.2019
Ďalej starosta predložil návrh na poplatky za odber vody v roku 2019, ktorý poslanci po rozprave
schválili bez zmeny.
Starosta informoval poslancov OZ o úhrade faktúry na základe dodatku k dohode RD Látky v sume
4 800,- € za prečerpávanie vody. Informoval poslancov, že RD Látky obci neuhradilo faktúru za
odber vody v sume 2830,- € a navrhol poplatok zvýšiť.
Ing. Michalovský: Ak RD Látky neuhradilo faktúru za odber vody v sume 2830,- €, bolo
nekorektné zo strany bývalého starostu uhradiť faktúru za prečerpávanie vody v sume 4800,-€ mal
urobiť zápočet a vyplatiť len 1970,-€.
Mgr. Bahleda: Bývalý starosta na otázku, prečo tak konal odpovedal, že vodu dal prečerpávať preto
aby občania neostali bez vody. Vedenie RD Látky za prečerpávanie požadovalo 4800,-€
Poslanec Mgr. Ľubomír Bahleda odišiel zo zasadania o 17,45 hod.
8. Rôzne

- žiadosť o náhradu za nevyčerpanú dovolenku Mgr. Bahleda
Starosta predložil žiadosť o náhradu za nevyčerpanú dovolenku Mgr. Ľubomíra Bahledu, za roky
2017 a 2018, odporučil Obecnému zastupiteľstvu náhradu neschváliť, nakoľko v minulosti mu
Obecné zastupiteľstvo odporučilo viac krát čerpať dovolenku. Poslanci žiadosť neschválili.
- vzdanie sa poslaneckej odmeny – Ján Segeč
Starosta predložil písomné oznámenie vzdania sa poslaneckej odmeny – Jána Segeča v prospech
SKI TEAM JASE Látky.
Ing. Michalovský oznámil, že tak ako v minulosti i teraz sa vzdáva poslaneckej odmeny v prospech
SKI TEAM JASE Látky.
vzdanie sa odmeny prislúchajúcej z funkcie zástupcu starostu, poslanca OZ Jána Segeča a Ing.
Rudolfa Michalovského za rok 2018 v prospech SKI TEAM JASE Látky poslanci vzali na
vedomie.
- odpredaj pozemkov
Starosta predložil žiadosť p. Dobrovodského a p. Cicáka o kúpu pozemku v rekreačnej oblasti
Prašivá konkrétne na pozemok p.č. 461/182 a 461/43. Poslanci rokovanie o odpredaji týchto
pozemkov presunuli na budúce zasadanie Obecné zastupiteľstva, odporučili starostovi zistiť či na
týchto pozemkoch nie je potrebné vykonať výrub drevín.
Ďalej starosta predložil žiadosť Jána Sivoka z Tomášoviec o kúpu pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, pričom osobitným zreteľom je dlhodobé užívanie pozemku, na ktorom je
postavená jeho rekreačná chata, v domnení, že mu vlastnícky patrí, jedná sa konkrétne o pozemok
nachádzajúci sa v k.ú. Látky v rekreačnej oblasti Prašivá, vedený na LV č.1, vlastník - Obec Látky
a to KN- C par.č. 487, zastavané plochy o výmere 100 m2. Poslanci schválili zámer odpredať
pozemok.
- zástupca starostu
Starosta obce v zmysle § 13b odst.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poveril
zastupovaním starostu, ktorým je na celé funkčné obdobie JUDr. Peter Čontofalský, poslanec OZ,
Látky č. 51, Poslanec JUDr. Peter Čontofalský toto poverenie prijíma.
- súdny spor – Orság
Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o súdnom spore o usporiadanie práv a zaplatenie
sumy 2 659,83 € za pozemok, ktorý je pod pohrebiskom v obci Látky - žalobca: Róbert Orság,
Zvolen
- monografia obce
Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo, že ho oslovil pán Laššák, ktorý sa monografiou
obce zaoberal už v minulosti s bývalým starostom Mgr. Bahledom a požiadal ho o financovanie
vydania tejto knihy. Poslanci súhlasili so spracovaním a vydaním monografie obce Látky a
odporučili starostovi obce osloviť podnikateľov obce o spolufinancovanie monografie.
- zimná údržba ciest
Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo, že sú uzatvorené zmluvy na zimnú údržbu s p.
Kýpeťom, ktorý má úsek Paseky, Podbýkovo, Mláky, Polianky v sume 20 ,-€/ hod - traktor. A RD
Látky, ktoré má úsek samotnú obec Látky, Nový Svet, Čechánky v sume 36,-€/hod.- traktor.
Cenovú ponuku na vyorávanie s posypom zaslal aj p. Tibor Kamenský na samotnú obec Látky v
sume 30,- €/ hod. - traktor. Bývalý starosta mu však ponúkol uzatvoriť zmluvu len na posyp, čo p.
Kamenský odmietol.
Ing. Michalovský: V budúcnosti by bolo vhodné rozdeliť úseky všetkým záujemcom.
Ján Segeč: Na ulici pod obecným úradom až po pomník sú odstavené autá, vyorávanie snehu je
preto komplikované.

Starosta: Je potrebné označiť túto ulicu dopravnými značkami „ zákaz státia.“ Zisti na Dopravnom
inšpektoráte, za akých podmienok je to možné.
- kuchynka a vchodové dvere obecného úradu
Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo, že cca pred rokom prebehla rekonštrukcia
kuchynky a WC na obecnom úrade. Do dnešného dňa však kuchynka nie je vybavená, preto žiada
poslancov o schválenie zakúpiť kuchynskú linku. Poslanci súhlasili s vybavením kuchynky
obecného úradu v sume do 500,- €.
Starosta požiadal poslancov aj o schválenie výmeny vchodových dverí obecného úradu a striešky
nad vchodom.
Ing. Koristeková: Nevidí význam vymieňať dvere a striešku v zimnom období.
Ing. Michalovský: Momentálne prežiť súčasný stav, pripraviť cenový prieskum.
- inventúra majetku obce
Starosta obce požiadal poslancov o vykonanie fyzickej inventúry majetku obce. Poslanci súhlasili s
vykonaním inventarizácie majetku obce do 31.1.2019
- pokladňa obce
Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo, že bývalý starosta a terajší poslanec OZ Mgr.
Ľubomír Bahleda dlží do pokladne úradu 57,34 €.
- žiadosť o prenájom kultúrneho domu dňa 31.12.2018
Starosta predložil žiadosť Mgr. Ivana Urbančoka z Lučenca o prenájom kultúrneho domu dňa
31.12.2018 na súkromnú silvestrovskú párty. Poslanci nájom kultúrneho domu v Látkach, dňa
31.12.2018 Mgr. Ivanovi Urbančokovi schválili v sume 50,- € s dodržaním všetkých
bezpečnostných predpisov a uprataním.
- mobilný telefón
Starosta obce požiadal poslancov Obecného zastupiteľstva o schválenie využívania súkromného
mobilného telefónu na služobné účely. Poslanci schválili využívanie súkromného mobilného
telefónu starostu obce s telefónnym číslom: 0908 343 898, s mesačným telefónnym paušálom 40,00
€ na služobné účely.
Tiež informoval poslancov, že obecný úrad má v súčasnosti dve pevné linky. Do budúcna mieni
zrušiť jednu linku a tým ušetriť financie.
- GPS osobného automobilu obce
Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo, že požiadal o nové prístupové heslo do GPS
osobného automobilu obce, ktoré zašle každému poslancovi. Od nástupu do funkcie starostu píše aj
knihu jázd.
- obecná rada
Starosta obce: Obecné zastupiteľstvo na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve tento bod
programu presunulo na ďalšie zasadanie Obecného zastupiteľstva t.j. na dnešné zasadanie. Poslanci
sa dohodli, že Obecné zastupiteľstvo nezriaďuje obecnú radu.
- komisie obce
Starosta obce: Aj tento bod programu presunulo ustanovujúce Obecné zastupiteľstvo na ďalšie
zasadanie Obecného zastupiteľstva t.j. na dnešné zasadanie. Poslanci sa dohodli, že Obecné
zastupiteľstvo nezriaďuje komisie obce, poslanci sa budú zúčastňovať každých jednaní.
- právne služby obce
Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo, že obec využívala doteraz právne služby

Advokátskej kancelárie JUDr. Jána Krnáča v Banskej Bystrici. Požiadal poslancov aby mu
odsúhlasili využívanie právnych služieb Advokátskej kancelári JUDr. Ivana Tršová Rejdovjanová,
s.r.o., B. S. Timravy 1366, 962 05 Hriňová, z toho dôvodu, že je to bližšie. Poslanci súhlasili s
výberom advokátskej kancelárie na zastupovanie obce a právne služby, odporučili vypovedať plnú
moc JUDr. Jánovi Krnáčovi, Námestie slobody 2, Banská Bystrica
- nahrávanie zasadania obecného zastupiteľstva
Starosta predložil návrh na nahrávanie zasadania obecného zastupiteľstva. Poslanci súhlasili s
nahrávaním a vysielaním televízneho prenosu zo zasadania obecného zastupiteľstva cez káblovú
televíziu obce.
- požiarna zbrojnica
Starosta obce informoval poslancov o pridelenej dotácii na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v
sume 29 848,64 €. Dal k nahliadnutiu projekt, ktorý bol zaslaný ako príloha k žiadosti o dotáciu
ešte bývalým starostom Mgr. Bahledom. Poslanci vzali na vedomie túto informáciu.
9. Interpelácie, diskusia
Ing. Marta Koristeková, tlmočila žiadosť občanov v osade Čechánky o preloženie kontajnerov od
cesty, pretože do týchto kontajnerov dávajú odpad i občania a chatári z katastra Cinobane a
Detvianskej Huty.
Starosta zistí, kde by bolo vhodné tieto kontajnery preložiť.
Starosta obce ešte predložil návrh zvýšiť poplatok za Televízny, káblový rozvod z 2,32 €/ mesiac na
sumu 3,- €/ mesiac čím by sa poplatok zvýšil len o 0,68€, čo by nemalo zaťažiť veľmi poplatníkov,
nakoľko v novembri 2018 prebehla výmena TV stanice a kanálov. Poslanci návrh schválili.
Keďže viac bodov ani pripomienok neodznelo, boli prečítané a prijaté všetky uznesenia.
Predsedajúci ukončil zasadnutie OZ a poďakoval prítomným za účasť.
II.
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Látkach zo dňa 13.12.2018
K bodu 3.
– Rozpočet na r.2019-2021
Uznesenie č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2019 – 2021
2. rozpočty na roky 2020 – 2021
B. s c h v a ľ u j e :
1. Vyrovnaný rozpočet na rok 2019, v príjmovej aj výdavkovej časti v sume 395 126,38 €
Hlasovanie, prítomní : 6
za: 6

menovite: Mgr.Bahleda, Ing. Michalovský, Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš,

JUDr.

Čontofalský, Segeč
zdržal sa: 0
proti:

0

K bodu 4.
- VZN č.1/2018 o dani z nehnuteľnosti na r. 2019
Uznesenie č. 39/2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. S c h v a ľ u j e:
1. VZN č.1/2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019 podľa priloženého návrhu.
Hlasovanie, prítomní : 6
za: 5

menovite: Ing. Michalovský, Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš, JUDr. Čontofalský,
Segeč

zdržal sa: 1 menovite: Mgr.Bahleda
proti:

0

K bodu 5.
- VZN č.2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
r. 2019
Uznesenie č. 40/2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. S c h v a ľ u j e:
1. VZN č.2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
kalendárny rok 2019 podľa priloženého návrhu.
Hlasovanie, prítomní : 6
za: 5

menovite: Ing. Michalovský, Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš, JUDr. Čontofalský,
Segeč

zdržal sa: 1 menovite: Mgr.Bahleda
proti:

0

K bodu 6.
- Poplatky za odber vody na r. 2019
Uznesenie č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. S c h v a ľ u j e
1. Poplatky za odber vody na kalendárny rok 2019 podľa priloženého návrhu.

Hlasovanie, prítomní : 5
za: 5

menovite: Ing. Michalovský, Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš, JUDr. Čontofalský,
Segeč

zdržal sa: 0
proti:

0

K bodu 7. Rôzne
- žiadosť o náhradu za nevyčerpanú dovolenku Mgr. Bahleda
Uznesenie č. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. N e s ch v a ľ u j e
1. v súlade so zákonom č.253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest náhradu za nevyčerpanú dovolenku za roky 2017 a 2018
Hlasovanie, prítomní : 5
za: 5

menovite: Ing. Michalovský, Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš, JUDr. Čontofalský,
Segeč

zdržal sa: 0
proti:

0

B. B e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa odmeny prislúchajúcej z funkcie zástupcu starostu, poslanca OZ Jána Segeča
Rudolfa Michalovského za rok 2018 v prospech SKI TEAM JASE Látky
Uznesenie č.43/2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. N e z r i a ď u j e
obecnú radu
Hlasovanie, prítomní : 5
za: 5

menovite: Ing. Michalovský, Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš, JUDr. Čontofalský,
Segeč

zdržal sa: 0
proti:

0

Uznesenie č.44/2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:

1.
a Ing.

A. Ne z r i a ď u j e
Komisie obce
-poslanci sa budú zúčastňovať každých jednaní
Hlasovanie, prítomní : 5
za: 5

menovite: Ing. Michalovský, Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš, JUDr. Čontofalský,
Segeč

zdržal sa: 0
proti:

0

Uznesenie č.45/2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. S c h v a ľ u j e
1. Nájom Kultúrneho domu v Látkach, dňa 31.12.2018 Mgr. Ivanovi Urbančokovi v sume
50,- € s dodržaním všetkých bezpečnostných predpisov.
Hlasovanie, prítomní : 5
za: 5

menovite: Ing. Michalovský, Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš, JUDr. Čontofalský,
Segeč

zdržal sa: 0
proti:

0

Uznesenie č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. S c h v a ľ u j e
1. Zámer odpredať svoj majetok v zmysle §9a, ods.8, pís. e) zákona č. 138/1991 Z.z. v znp.,
odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom osobitným zreteľom je dlhodobé
užívanie vlastníkom rekreačnej chaty, ktorá stojí na tomto pozemku, v domnení, že mu vlastnícky
patrí jedná sa konkrétne o pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Látky v rekreačnej oblasti Prašivá,
vedený na LV č. 1, vlastník- Obec Látky a to:
KN- C par.č. 487, zastavané plochy o výmere 100 m2
Hlasovanie, prítomní : 5
za: 5

menovite: Ing. Michalovský, Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš, JUDr. Čontofalský,
Segeč

zdržal sa: 0
proti:

0

Uznesenie č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. B e r i e n a v e d o m i e :
1. zástupcu starostu, ktorým je starostom obce poverený na celé funkčné obdobie JUDr. Peter
Čontofalský, poslanec OZ, Látky č. 51
2. informáciu o súdnom spore o usporiadanie práv a zaplatenie sumy 2 659,83 € za pozemok, ktorý
je pod pohrebiskom v samotnej obci Látky - žalobca: Róbert Orság, Zvolen
3. informáciu o uzatvorených a podpísaných zmluvách za zimnú údržbu na sezónu 2018/2019
4. informáciu o poskytnutí dotácií v sume 29 848,64 € na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice
Uznesenie č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. S c h v a ľ u j e
1. Využívanie súkromného mobilného telefónu starostu obce s telefónnym číslom:
343 898, s mesačným telefónnym paušálom 40,00€ na služobné účely.

0908

Hlasovanie, prítomní : 5
za: 5

menovite: Ing. Michalovský, Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš, JUDr. Čontofalský,
Segeč

zdržal sa: 0
proti:

0

Uznesenie č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. S ú h l a s í
1. s vydaním monografie obce Látky, a žiada starostu obce o oslovenie podnikateľských subjektov o
spolufinancovanie.
2. s vybavením kuchynky obecného úradu
3. s vykonaním inventarizácie majetku obce do 31.1.2019
4. s výberom advokátskej kancelárie na zastupovanie obce a využívanie právnych služieb
Advokátskej kancelári JUDr. Ivana Tršová Rejdovjanová, s.r.o., B. S. Timravy 1366,
962 05
Hriňová, vypovedať plnú moc JUDr. Jánovi Krnáčovi, Námestie slobody 2, Banská Bystrica
5. s nahrávaním a vysielaním televízneho prenosu zo zasadania obecného zastupiteľstva cez
káblovú televíziu obce.
Hlasovanie, prítomní : 5
za: 5

menovite: Ing. Michalovský, Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš, JUDr. Čontofalský,
Segeč

zdržal sa: 0
K bodu 9 - Interpelácie, diskusia

Uznesenie č. 50/2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. S ch v a ľ u j e
1. Navýšenie poplatku za Televízny káblový rozvod na 3,-/ mesiac
Hlasovanie, prítomní : 5
za: 5

menovite: Ing. Michalovský, Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš, JUDr. Čontofalský,
Segeč

zdržal sa: 0
proti:

0

Keďže viac bodov ani pripomienok neodznelo, boli prečítané a prijaté všetky uznesenia.
Predsedajúci ukončil zasadnutie OZ a poďakoval prítomným za účasť.
V Látkach, 13.12.2018 zapísala : Jarmila Škopíková
Bc. Mário Kubiš, starosta obce

v.r.

1. Overovateľ: JUDr. Peter Čontofalský, poslanec OZ

v.r.

2. Overovateľ: Mgr. Ľubomír Bahleda, poslanec OZ

