Z á p i s n i c a č. 1/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 07.03.2018
I.
Prítomní: - podľa prezenčnej listiny
Starosta obce Mgr. Ľubomír Bahleda, po odznení hymny SR, otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva
zvolané písomnou pozvánkou a skonštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a
preto je uznášania schopné.
Počet zvolených poslancov: 7.
Neprítomní: 1 – Mgr. Segečová Martina
Starosta požiadal prítomných poslancov o schválenie programu v zmysle zaslanej pozvánky:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia Uznesení OZ
4. Informácia o plnení príjmov a výdavkov k 31. 12. 2017, podklad k auditu za rok 2017
- priložené zostavy
5. Rôzne – žiadosť p. Orság, Zvolen -prenájom pozemku
- vytvorenie geometrických plánov pre všetky štyri cintoríny
- žiadosť p. Beková, Látky 84 – žiadosť o verejné osvetlenie
- informácia o stave pošty a odstránenie havarijného stavu WC
6. Prostriedky MAS – Dom smútku, príp. ďalšie odporúčania
7. Nevyhnutné vyčistenie vdojemu v obci Látky – určenie rozsahu prác
8. Nevyhnutná údržba mistnych komunikácií – určenie rozsahu prác
9. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017, hl. kontrolór
10. Interpelácie, diskusia
11. Prijatie Uznesenia OZ, záver
Hlasovanie za program rokovania:
Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský,
Neprítomní: 1– Mgr. Segečová
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predkladá: Mgr. Ľ. Bahleda, starosta obce
Návrhová komisie: Segeč, Ing. Michalovský, Ing. Koristeková
1. Overovatelia zápisnice: Gondáš, Ing. Kamenský
Zapisovateľka určená starostom: Melošová Soňa.
3. Kontrola plnenia Uznesení OZ
Predkladá: Mgr. Ľ. Bahleda, starosta
Uznesenia z prechádzajúcich zasadnutí boli poslancom predložené písomne a tvoria súčasť tejto zápisnice.
Uznesenie týkajúce sa pozemkových úprav – infromácia starostu o cene, ktorá by pre našu obec pripadala do
úvahy, predložená cenová ponuka- tvorí súčasť tejto zápisnice
4. Informácia o plnení príjmov a výdavkov k 31. 12. 2017, podklad k auditu za rok 2017
- priložené zostavy Predkladá: Mgr. Ľ. Bahleda, starosta
Zostavy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice, informácia vzatá na vedomie.
5. Rôzne
Predkladá: Mgr. Ľubomír Bahleda
- žiadosť p. Orság, Zvolen - prenájom pozemku,
starosta – písomná žiadosť menovaného predložená, informácia o zaslaní písomnej odpovede, že žiadosť

bola odstúpená právnikovi
Ing. Michalovský - skonštatoval že už 13. 12. 2017 schválili neodkúpenie pozemku od menovaného,
Segeč - reálne pozemok nie je ohraničený ktorá časť pripadá pre žiadateľa, pretože je v spoluvlastníctve a
zasahuje aj do brehu cintoríne a tento obec nevyužíva – práveže ho kosí aby nezaburinavel a
spoluvlastník sa oň nestará
starosta – bez geometrického plánu to nebudeme vedieť
- vytvorenie geometrických plánov pre všetky štyri cintoríny
Segeč – nesúhlasí s vypracovaním geometrických plánov skonštatoval, že cintoríny sa využívajú vo verejnom
záujme
- žiadosť p. Belková, Látky 84 – žiadosť o verejné osvetlene
starosta – uskutočnil telefonický rozhovor prostredníctvom hlasového odposluchu s p. Kršiakom ml., ktorý
uviedol, že osvetlenie je možné zabezpečiť len zemou z dôvodu vysokého napätia
Segeč – RD nech si osvetlenie vyrieši vo vlastnej réžii, návrh na zistenie čo to bude pre obec stáť
Ing. Michalovský – skonštatovanie že náklady môžu byť aj 2 tis. €
- informácia o stave pošty a odstránenie havarijného stavu WC
starosta – informuje o havarijnom stave sociálneho zariadenia na pošte a určenie rozsahu nevyhnutnej opravy
s vedúcou pošty Zabezpečil opravu dodávateľom ktorého vybrali poslanci aj pre opravu WC obecného úradu
za tie isté ceny, hrozilo zatvorenie pošty v obci z dôvodu nezabezpečenia obce, ako nájomcu priestorov pošty,
základných hygienických potrieb
Ing. Koristeková – upozorňuje na nedodržanie uznesenia zastupiteľsta o prejednaní objednávok nad 500 €, zo
strany starostu, s p. Segečom príp. p. Gondášom
Segeč – rozhodol si zle, mal si ma prizvať k určeniu prác, obecný úrad nás stál 13 tis. € a dodnes tu nie je ani
kuchynská linka, postavil si znovu zastupiteľstvo pred hotovú vec keďže faktúra je uhradená žiada starostu
obce aby rešpektoval uznesenia zastupiteľstva
starosta – kuchynská linka nebola predmetom cenovej ponuky
hl. kontrolór – pri havarijnom stave môže byť ihneď oslovená firma bez cenového prieskumu
starosta obce – súčasťou dôvodovej správy je aj faktúra za zhotovenie WC a kuchynky na obecnom úrade,
práce naviac tvorili 1/3 z celkovej ceny, bolo potrebné zatepliť strop, pretože začala opadávať "šašina"
Ing. Michalovský – starosta podpísal zmluvu s fi. PAKO-STAV na určitú sumu a navýšil fakturáciu
Segeč – v materskej škole s p. Chromekom bola úplne iná komunikácia, boli obhliadky na mieste a podľa toho
sa navyšovala cena za práce. Cena celej MŠ bola 15 tis. a tu za dve miestnosti 13 tis. €
- žiadosť p.Slovák, Látky odpredaj pozemku pod garáž
starosta- navrhoval už na minulom zasadnutí odpredaj podľa osobitného zreteľa,
predložil návrh GP so zakreslením tak, aby bol zachovaný prechod k rodinnému domu
p. Kršiaka Milana a začiatkom v línii začiatku pozemku
Gondáš – podujal sa osobne prejednať výšku ktorú ponúkne p. Slovák za 1m2
- žiadosť MUDr. Hazuchová, odpredaj 4m2
starosta – návrh na odpredaj 4m2 kôli kolaudácii pivnice, ktorá zasahuje do obecného pozemku
Poslanci odpredaj odsúhlasili v cene 10,00 €/m2
6. Prostriedky MAS – Dom smútku, príp. ďalšie odporúčania
Predkladá: Mgr. Ľ. Bahleda, starosta obce
starosta – návrh na opravu domu smútku, projekty sú spracované od r. 2014 týkajú sa aj prestrešenia ktoré je
potrebné hlavne pri nepriaznivom počasí, požiadavka od p. farára aj občanov
Ing. Michalovský – pripomína že poslanci sa uzniesli, že sa z prostriedkov MAS bude robiť vodovod
Segeč – 13.12.2017 doporučili starostovi prostriedky z MAS využiť na cestu s vodovodom a ak zvýšia financie,
tak ihrisko a starosta zasa dáva návrh dom smútku

Poslanci nepodporili návrh.
7. Nevyhnutné vyčistenie vdojemu v obci Látky – určenie rozsahu prác
Predkladá: Mgr. Ľ. Bahleda, starosta obce
starosta – informuje o zaslanej výzvy na podanie cenovej ponuky na zhotovenie projektov II. etapy vodovodu.
Navrhuje vyhodnotenie ponúk na stredu 14. 3. 2018 o
15.00 hod. na obecnom úrade
Segeč – je nám potrebná PD nevieme si zabezpečiť II. etapu z vlastných prostriedkov?
hl. kontrolór – PD je potrebná ak budeme žiadať financie z MAS, príp.eurofondov
Gondáš – budeme automaticky potrebovať aj cestu urobiť, v telese pôvodnej cesty sa môže vodovod urobiť
nanovo, pričom sa táto dá odstaviť pri prácach
starosta – informácia o týchto prácach pomocou DHZ, odstávku oznámime vopred prostredníctvom miestneho
rozhlasu, je potrebné vyčistiť spodný nános tatrou a kúpiť 5 ventilov, tzv. "šupátok"
Vyhlásená 5 min. prestávka starostom obce – 18.10 hod.
Začatie rokovania po prestávke – 18.15 hod.
8. Nevyhnutná údržba miestnych komunikácií – určenie rozsahu prác
Predkladá: Mgr. Ľ. Bahleda, starosta
starosta – informácia o potrebe údržby miestnych komunikácií v obci
Poslanci sa zhodli že údržbe sa budú venovať po zimnej údržbe.
9. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017, hl. kontrolór
Predkladá: Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór
Správa tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
10.
Interpelácie, diskusia
Ing. Koristeková – otázka ohľadom zabezpečenia riaditeľky ZŠ na pracovisku 5 dní v týždni
starosta – predložené písomné upozornenie ktoré bolo zaslané riaditeľke, učí o 3 hod. týždenne naviac ako
jej dovoľuje zákon, za tieto hodiny si berie náhradné voľno. Administratívnu činnosť spojenú s riadením
vykonáva v piatok a túto po dohode so zamestnávateľom môže vykonávať buď v areály školy, alebo mimo
areálu.
Segeč – po dohode s rodičmi žiakov a pedagogom vyučujúcim výchovné predmety riaditeľka učí 4 dni a
piatok sa učia výchovy
Ing. Koristeková – požiadavka na prizývanie zástupcov zriaďovateľa na radu školy, podľa zákona musí byť v
rade školy zástupca zriaďovateľa a zástuca rodičov
starosta – zákon hovorí, že rada školy by mala mať delegáta zástupcu zriaďovateľa, v mestách je to zvyčajne
z okresného úradu, radu školy že kreuje riaditeľ, znovu navrhuje pozvať na OZ riaditeľku školy
Ing. Kamenský – zriaďovateľ by mal mať zástupcu v rade školy a preto boli aj z poslancov títo nanovo zvolení
hl. kontrolór - návrh na písomné upozornenie riaditeľky ZŠ, aby prizývala zástupcov zriaďovateľa p. Segeča a
Mgr. Segečovú na radu školy
Segeč – načo sa robí nové verejné obstarávanie na ČOV, požadoval ukončiť zmluvu s p. Hanulom, čo je nové
vo veci zmluvy keďže ju mal doporučené ukončiť, keby to vyjednával on už by bola dávno zrušená
starosta – 2x bol v Lučenci, p. Hanula je opäť PN, z verejného obstarávania vyjde víťaz, alebo sa verejná
súťaž zruší, verejná obstarávateľka dodržiava zákonné lehoty
Ing. Michalovský – nepredložené vyhodnotenie úspešnosti podaných žiadostí – nesplnené uznesenie,
- požiadavka ktoré odberné miesta elektiky obec platí
starosta – požiadal p. Škopíkovú o predloženie vyhodnotenia úspešnosti, zoznam odberných miest predložený
Ing. Koristeková – vedie sa písomne kniha jázd?
starosta – odpoveď v zmysle dôvodovej správy, prístup do gpsa majú všetci poslanci
hl. kontrolór – vedenie knihy jázd v gps systéme je v súlade so zákonom
Bc. Kubiš – ako pokračuje súd za drevo s p. Svobodom
starosta – 15. 3. 2018 bude pojednávanie, verí že posledné

Ing. Koristeková – prišla reakcia na chýbajúce km v gps systéme-otázka na hl.kontrolóra
Ing. Sivok – nie, aj napriek telefonickej urgencii, firma gps systém je súkromná firma a nemá zo zákona
povinnosť takúto informáciu poskytovať
Bc. Kubiš – môžeme zakázať predávať predajcom potravinový tovar a zeleninu
starosta – jedine ohlásením štátnej obchodnej inšpekcii takýto predaj
Bc. Kubiš – prečo v televízii nespomenul názov nášho klubu, keď moderátor priamo naviedol otázku na
športový klub a olympiádu, vie vlastne názov klubu? Dotklo ho sa osobne, že nebol spomenutý
reprezentan na olympiáde Andrej Segeč ale p. Krupa, ktorý nikdy nebol reprezentantom. Mal
zviditeľniť obec a mal sa pripraviť keď išiel do televízie, mohol pozvať širokú verejnosť na bežkovanie
do obce , Ing. Michalovský musel sám svojím oznamom, ktorý bol vyhlásený v miestnom rozhlase
uviedol menovite členov klubu
starosta – zámer relácie bol žitie na lazoch, Krupa bol reprezentant bývalého Československa, nevedel, že
Andrej Segeč ide na olympiádu, písomne poslancovi odpovie
Bc. Kubiš – prečo starosta hovorí v obci, že klub pýta 5 tis. € za používanie tratí na psie záprahy, on hovoril
záujemcovi o 2 tis. €
starosta – nepamätá si žeby také niečo povedal, riešil situciu, aby sa akcia v obci zorgnizovala volal na
miestne RD, ktoré má lavínu aby sa urobili trať od požiarnej zbrojnice poza družstvo
Segeč – celé starostove vystúpenie vyznelo, že žijeme v "zemliankach" a potrebujeme pojazdné potraviny, aby
sme prežili
Bc. Kubiš – prednesená žiadosť o preplatenie ubytovania lyžiarov klubu na Majstrovstvách Slovenska,
koncom marca
Ing. Michalovský – znovu prečítal oznam, ktorý žiadal vyhlásiť v miestnom rozhlase (priložený k zápisnici),
klub neexistuje 1 rok ale viac rokov, starosta by mal o tom niečo vedieť
Gondáš – vyorávanie cez dedinu je zlé pretože sú odstavené autá, riešiť dopravnou značkou, alebo iným
spôsobm
Ing. Koristeková – koho má obec právničku, v dôvodovej správe starosta píše o právnom zástupcovi,
nemala by byť na právne služby spísaná zmluva
Bc. Kubiš – nemá obecné zastupiteľstvo schváliť právnika
starosta – chceli ste aby som vypovedal právničku zo Zvolena, oslovil som aj JUDr. Sivokovú, teraz mám
právnika z Hriňovej JUDr. Krnáča, musím mať dôveru voči právnemu zástupcovi
Ing. Sivok – právne služby nepodliehajú verejnému obstarávaniu, teoreticky OZ nemusí schvaľovať právne
služby keďže do 500 € má rozhodovacie právo starosta a jeden úkon túto sumu neprekročí, JUD. Krnáč
má kanceláriu v B. Bystrici
starosta – ak pri niektorých zákazkach zákon ukladá nejaké úkony, tak to bude viac
Ing. Koristeková – pripomína starostovi, že má nakladať hospodárne s majetkom obce
- nedodržanie 45 dňovej lehoty na zvolanie zasadnutia
starosta – rešpektuje poslancov a to isté žiada od nich, stále ho atakujú otázkami jednou za druhou, všetko čo
navrhne neschvaľujú, riadi sa zákonom
III.
11. Prijatie Uznesenia OZ, záver
Uznesenia OZ v Látkach, zo dňa 07. 03. 2018
k bodu 4. Informácia o plnení príjmov a výdavkov k 31.12.2017, podklad k auditu za rok 2017
Uznesenie č. 1/2018
zo dňa 7.3.2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
Obecné zastupiteľstvo
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. informáciu o plnení príjmov a výdavkov k 31. 12. 2017
k boud 5. Rôzne
- žiadosť p. Orság Robert, bytom Zvolen

Uznesenie č. 2/2018
zo dňa 7.3.2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
Obecné zastupiteľstvo
A. z a m i e t a
1. v plnom rozsahu žiadosť p. Orságy, bytom Zvolen
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomná: Mgr. Segečová
- vytvorenie geometrických plánov pre všetky štyri cintoríny
Uznesenie č. 3/2018
zo dňa 7.3.2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
Obecné zastupiteľstvo
A. n e s c h v a ľ u j e:
1 vypracovanie geometrických plánov pod cintoríny
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomná: Mgr. Segečová
- žiadosť p. Belková Anna, bytom Látky
Uznesenie č. 4/2018
zo dňa 7.3.2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
Obecné zastupiteľstvo
A. p r e k l a d á :
1. žiadosť na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, po zistení skutočnej situácie
+ pripraviť cenovú ponuku
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomná: Mgr. Segečová
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomná: Mgr. Segečová
- informácia o stave pošty a odstránenie havarijného stavu WC
Uznesenie č. 5/2018
zo dňa 7.3.2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
Obecné zastupiteľstvo
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. s výhradami voči nedodržaniu uznesenia OZ z 16. 11. 2016 pánom starostom
k bodu 6. Prostriedky MAS – Dom smútku – príp. ďalšie odporúčania
- zamieta, uznesenie neprijaté
k bodu 7. Nevyhnutné vyčistenie vodojemu v obci Látky – určenie rozsahu prác
Uznesenie č. 6/2018
zo dňa 7.3.2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
Obecné zastupiteľstvo

A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. výmenu 5 ventilov + vyčistenie vodojemu
k bodu 8. Nevyhnutná údržba miestnych komunikácií – určenie rozsahu prác
Uznesenie č. 7/2018
zo dňa 7.3.2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
Obecné zastupiteľstvo
A. d o p o r u č u j e :
1. údržba bude riešená po ukončení zimnej údržby
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomná: Mgr. Segečová
k bodu 9. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017, hl. kontrolór obce
Uznesenie č. 8/2018
zo dňa 7.3.2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
Obecné zastupiteľstvo
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. správu o kontrolnej činnosti za rok 2017 hlavného kontrolóra obce
Ing. Ivana Sivoka
k bodu 10. Interpelácie, diskusia
Uznesenie č. 9/2018
zo dňa 7.3.2018
Obecného zastupiteľstva v Látkach
Obecné zastupiteľstvo
A. ž i a d a
1. riaditeľku PaedDr. Alenu Vechterovú, aby pozývala na zasadnutie RŠ
aj zástupcov zriaďovateľa p. Segeča a Mgr. Segečovú.
Doručenie zabezpečí Ocú
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomná: Mgr. Segečová
B. b e r i e n a v e d o m i e :
1. termín otvárania obálok – Cenová ponuka na vypracovanie
projektovej dokumentácie na II. Etapu vodovodu dňa 14.03.2018 o 16,00 hod.
v budove Ocú
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomná: Mgr. Segečová
C. s c h v a ľ u j e :
1. preplatenie faktúry za ubytovanie bežeckých lyžiarov na MS na Štrbskom Plese
vo výške 1 000,00 €
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomná: Mgr. Segečová
2. 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. 390/7, zastavené plochy o výmere 4 m2,
podľa GP č.40142345-9/2018, odčlenenej z pôvodnej KN-C par.č. 390/7, vedenej na LV č. 1

– Obec Látky, vyhotoveného Ing. Ivetou Strakovou, GEOSTRA, Korytárky 130,
za kúpnu cenu 10,00 €/ m2, pričom cena je vyššia ako cena určená
znaleckým posudkom
č.
Hlasovanie: Za: 6 – Gondáš, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Ing. Kamenský, Segeč, Ing. Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomná: Mgr. Segečová
IV.
Keďže viac bodov, ani pripomienok neodznelo starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil.

I. Overovateľ:
Jozef Gondáš
poslanec OZ

II. Overovateľ:
Ing. Ivan Kamenský
poslanec OZ

Starosta obce:
Mgr. Ľubomír Bahleda

