Z á p i s n i c a č. 4/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 03. 08. 2016
________________________________________________________________________________
I.
Prítomní: - podľa prezenčnej listiny
Starosta obce Bc. Ľubomír Bahleda, otvoril rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva a
skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a sú uznášania schopní. Požiadal
prítomných o schválenie programu:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu, príp. jeho zmena
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení OZ
4. Výročná správa obce za r. 2015, zverejnená na www.obeclatky.sk,časť úradná tabuľa
5. Školstvo obce Látky za prítomnosti pedagogických aj nepedagogických zamestnancov
6. Zánik Zmluvy o dielo, zo dňa 13.10.1995 a vyhlásenie novej verejnej súťaže
7. Predloženie projektu zberného dvora obce Látky
8. Schválenie odpredaja pozemkov v zmysle obhliadky dňa 17.5.2016
9. Interpelácie, diskusia, rôzne – chatári Sekcia, prístrešok, envipak, voľby hl. kontrolóra
10. Prijatie Uznesení OZ, Záver
Hlasovanie: Za: 5 Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Segeč, Ing. Kamenský
Proti: 0
Zdržal sa: 0 Neprítomní: Ing. Michalovský, Gondáš
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
-------------------------------------------------------------1. Návrhová komisia: Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš
2. Overovatelia zápisnice: Ing. Kamenský, Segeč
Hlasovanie: Za: 5 - Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc. Kubiš, Segeč, Ing. Kamenský
Proti: 0
Zdržal sa: 0 Neprítomní: Ing. Michalovský, Gondáš
Zapisovateľka určená starostom: Melošová
Prišiel poslanec Ing. Michalovský, čas 16.20 hod.
Starosta obce pripomína o nezúčastnení sa poslancov OZ na zasadnutí dňa 8.6.2016 z dôvodu ich
ospravedlnenia sa a sezónnych prác. Informuje o nezvolaní náhradného zasadnutia v zákone
stanovenom termíne z dôvodu jeho pracovnej cesty vo Francúzku, následne potom akcie v obci tradičná chuť.
3. Kontrola plnenia uznesení OZ
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
------------------------------------------------Uz. č. 11/2016 – ČOV , samostatný bod rokovania pod č. 6 v tejto zápisnici
predchádzajúce uznesenia
Uz. č.7/2016 – kalkuláciu riešenie odvodňovacieho rigolu, starosta informuje dlžka 210m, 4 čelá z
toho 2 pred garáže a 2 pred domom p. Latúsa+rúra, štrk, žľabovky, cement, žaba na utlačenie, cena
materiálu cca 2,5 tis. € bez prác.
Prišiel poslanec p. Gondáš, čas 16.25 hod.
Uz. č. 8/2016 – zbúranie jedálne, starosta informuje – zvolané ústne konanie na deň 16.8.2016, je
potrebné doložiť vyjadrenie ŽP z Detvy k likvidácii budovy o ktoré sme požiadali písomnou
formou
Uz. č. 5/2016 – zasklenie okien, starosta informuje – zasklenie okien vykonáva sklenárstvo v
Hriňovej, okrem okna na kotolni, to je potrebné vyzvárať.
Uz. č. 34/2015- oplotenie cintorína Polianky, starosta informuje- dĺžka 560 m, potrebné je

dohodnúť sa na výške pletiva, rozostupe stĺpov, vstupnej bráne, kalkulácia materiálu cca 1,6 tis. €,
bez prác.
Uz. č. 21/2015 – odpredaj mezonetového bytu, starosta informuje – kupujúci nemá záujem o byt,
byt zostáva voľný na prenájom, alebo odpredaj pre ďalších záujemcov
Uz. č. 20/2015 – verejné osvetlenie (VO)Podbykovo, starosta informuje-daná žiadosť na Sse, je
potrebné doložiť LV na pozemok umiestnenia merania el.energie, ten bol zaslaný
P. Gondáš – pripomína vyčistenie okolia miestnych komunikácií od drevín
Zástupca starostu p. Segeč – pripomína zaslanie novej žiadosti o výrub drevín v 10.2016,za účasti
verejnoprospešných pracovníkov aj zvozom z osád starostom obce.
Starosta informuje, že na úrade práce je prejednávaný podnet za zneužívanie pracovníkov VPP a je
možné, že nová dohoda nebude podpísaná. Zástupca starostu navrhol zriadiť obecný podnik služieb,
zamestnať ľudí a nepočítať dobudúcna s VPP.
4. Výročná správa obce za r. 2015
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
-------------------------------------------------Výročná správy tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice spoločne s dodatkom správy audítora o
overení súladu individuálnej výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle § 23, ods. 5 zákona č.
540/2007 Z.z. v znp, štatutárnemu orgánu obce Látky.
5. Školstvo obce Látky za prítomnosti pedagogických a nepedagogických zamestnancov
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
------------------------------------------------------------------------------------------------------Stav zamestnancov a priemerné mesačné náklady v školských zariadeniach boli poslancom zaslané
s pozvánkou na zasadnutie dňa 8.6.2016. Starosta informuje o stave k 30.6.2016, kde na ZŠ boli
poukázané prostriedky v sume 8 436 € a náklady k tomuto dátumu sú 12 528 €, obec k 30.6.2016
dopláca na základnú školu 4 092 €, materská škola, skolská jedáleň je financovaná z podielových
daní, ktoré prichádzajú do obce mesačne z daňového úradu. Doporučuje OZ ponechať štruktúru
školstva v takom stave v akom je momentálne a nemeniť zriaďovacie listiny na právnu subjektivitu
s jednou riaditeľkou. Predpoklad je zvýšenie počtu detí v základnej škole a je potrebné preklenúť
obdobie tohto roku na doplácanie v ZŠ. Materská škola má dostatočný počet detí.
Ing. Michalovský pripomenul základnú myšlienka poslancov a to udržať ZŠ a MŠ v obci, je
potrebné hľadať formu na skultúrnenie priestorov, predchádzať záverom z kontrol, zároveň vyzval
riaditeľky o prednesenie požiadaviek na zabezpečenie chodu škôl.
Vedúca šk.jedálne p. Drugdová – taniere, hrnčeky
Riaditeľka MŠ – podlahová guma, okná, zafarbiť schody a premaľovať zatečený kút. Zároveň
poďakovala poslancom za ich záujem o udržateľnosť školstva v obci.
6. Zánik Zmluvy o dielo, zo dňa 13.10.1995 a vyhlásenie novej verenej súťaže
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta
-------------------------------------------------------------------------------------------Vyjadrenie úradu pre verejné obstarávanie a právna analýzy JUDr. Mészároš Bariakovej tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Starosta sa stotožňuje so stanoviskom právničky a doporučuje
OZ vyhlásiť novú verejnú súťaž, pričom na EF dojednal zmenu dodávateľa a dodáva, že v zmysle
zákona je možná aj zmeny vyúčtovania na neskorší termín.
Poslanci skonštatovali, že právnička sa nejednoznačne vyjadrila v právnej analýze a obec zbytočne
vstúpi do konflitku. Navrhli stretnutie s p. Hanulom ohľadom vykonania prác, v zmysle poskytnutej
dotácie na r. 2016 na deň 9.8.2016 o 17.00 hod.
7. Predloženie projektu zberného dvora obce Látky
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta
-----------------------------------------------------------

Starosta navrhnuje obnovenie podaného projektu na zberný dvor z predchádzajúcich rokov, pretože
výzva bude vyhlásená v 09.2016. Uviedol, že boli dodane letákov na triedenie odpadu pre občanov
z fi. Envi-Paku. Poslanci doporučujú zabezpečiť osvetu v miestnom rozhlase. Návrh Mgr.
Segečovej na zabezpečenie veľkoobjemových kontajnerov na všetky cintoríny počas "dušičiek" a
návrh na nákup 1100 l kontajnerov z rozpočtu obce, aby sa počet kontajner zvýšil pre občanov.
Starosta informuje, že má prisľúbené z technických služieb 9 kontajnerov a zároveň aj opravu
poškodených v obci vyzváraním. Bod bol poslancami stiahnutý z programu rokovania.
8. Schválenie odpredaja pozemkov v zmysle obhliadky dňa 17.05.2016
Predkladá: Bc. Ľ. Bahleda, starosta
-----------------------------------------------------------------------------------a) KC-C par. č. 461/168, ostatné plochy, výmera 565 m2 – Ondrej Komora, Lučenec
b) KN-C par.č. 461/169, ostatné plochy, výmera 36 m2 – Kováč Rudolf, Žilina
c) KN-C par.č. 461/170, ostatné plochy, výmera 59 m 2 a KN-C par.č. 461/171, ostatné plochy,
výmera 31 m2 – Slavomír Murínová, Fiľakovo
d) KN-C par.č. 461/166, ostatné plochy, výmera 143m2 -Mišuta Štefan a manž., Nitra
e) KN-C par.č. 461/167, ostatné plochy, výmera 164m2 – Jaroslav Zachar a manž., Lučenec
Poslanci odpredaj odsúhlasili.
9. Interpelácie, diskusia, rôzne
---------------------------------Rôzne, predkladá starosta:
- Kúrenie byty - vyčíslenie nákladov tvorí súčasť tejto zápisnice, starosta informuje, že na začiatku
bola priorita prekytie strechy školy a až následne na to sa začalo s plánom výstavby nájomných
bytov. Zcentralizovanie kúrenia nebolo možné z dotácie, niektorí boli nasťahovaní do vianoc a
bolo potrebné vysušenie bytov. Informuje, že je možné ušetriť prostriedky na mzdu kuričky, ale
len ona má oprávnenie a kuričský preukaz, uznáva že prístrešok na prekrytie dreva je potrebný.
P. Segeč - drevo bolo popílené neskoro, bolo mokré, obec mala znášať čiastočné náklady na
kuričku, navrhuje zamestnať p. Ľuptákovú s tým aby jej obec preplatila kuričský preukaz, ktorá
bude za nižšiu mzdu kúriť aj v škole aj v bytoch, prístrešok mal už byť postavený dávno, je august
na drevo znovu prší a je potrebné doviesť ďalšie drevo aby vyschlo,
Gondáš – nemysliteľné, aby obec platila náklady na vykurovanie, vyúčtovanie je za obdobie 6
mesiacov, iné bude keď nájomníci budú platiť 12 mesiacov.
Starosta – návrh na stornovanie vyúčtovania za 6 mesiacov a zaslanie opätovného po ukončení 12
mesiacov, aby sa nazbierali preddavky
- Oplotenia cintorína Polianky – natrieť pôvodnú vstupnú bránu, pletivo vo výške 1,3 m
pozinkované s okami 6x6, vzdialenosť stĺpov 5m, španovací drôt 3-jmo, výška stĺpov 180 cm do
zeme, betónovať len rohové, materiál nakúpi obec, prácu dohodúť s p. Chromekom.
- Rigol 210 m od domu p. Jozefa Segeča odraziť vodu, 2 čelá pred garážmi a 2 čelá pred r.domom
p. Latúsa so 6 m rúrou, štrk frakcia 4,8 -1 fúra, cement a piesok, výkop rigola vhodným strojom,
zeminu odviesť,
- Žiadosť o rekonštrukciu komunikácie a vytvorenie vhodných podmienok na likvidáciu odpadu
chatári Sekcia , starosta za opravu MK zaujme osobné stanovisko v zmysle zákona o obecnom
zriadení, za odpady uviedol, že ak sa na Sekciu dá veľkoobjemový kontajner, ten sa zaplní.
Informoval, že len za mesiac 07.16 bol uskutočnený vývoz VOK 3x a už teraz vie, že budú v
tomto roku zvýšené náklady na odvoz odpadu. Pri tomto uviedol, že je potrebné opraviť aj cestu
na Vyšné Polianky obnovením odvodňovacieho rigola a prípadnými "vyfrézovancami".
- Vyhlásenie voľby hl. Kontrolóra obce na 21.9.2016 o 17,00 hod., úväzok zostávajúci 0,1.
Interpelácie, diskusia:
Mgr. Segečová – požiadavka na zasielanie cenových kalkukácií pred zasadnutím, aby sa poslanci
vedeli vyjadriť, návrh na konanie zastupiteľstva v piatky, upozornenie že cítiť z vodovodu

"bahno", upozornenie na nefunkčnosť miestneho rozhlasu Mláky, Polianky a Paseky,
požiadavka na zasielanie priebežného čerpania rozpočtu, neplnenie uznesení spred viac ako
jedného roku (oplotenie cintorína Polianky, svetlá Nový Svet)
– upozornenie starostu na používanie služobného auta aj po pracovnej dobe a počas víkendov,
požiadavka na vysvetlenie od starostu, prečo chodí na obecný úrad počas víkendov a večer
P. Segeč - vyčistiť odkaľovač pod Segečom Pavlom
- návrh na garážovaní služobného auta v garáži na obecnom úrade počas víkendov a nákup
GPS z dôvodu odsledovania jázd a zníženia nákladov na PHL, uložiť drevo na školskom
dvore do prístrešku a tým nenavyšovať náklady na kúrenie nájomníkom v bytoch na
škole, fasáda ZŠ a MŠ neskúlturnená, ako chceme prilákať deti a samotných rodičov na
zápis detí do školy, nerealizovaná likvidácia jedálne a tým nezrealizované detské ihrisko,
žiadne eurofondy v obci za 6 rokov, nezrealizovaný výrub stromov v rekreačnej oblasti,
hoci povolenie bolo platné pred rokom, nevyčistená "Sihla", nedostihnuteľnosť starostu v
úradných hodinách a nezastihnuteľnosť ani na služobnom mobile,
Ing. Michalovský – k článku v regionálnych noviných, v ktorom cituje starostu, že poslanci
neodsúhlasili výstavbu multifunkčného ihriska, tento fakt je zavádzajúci a starostove
vyjadrenia v ňom nerobia dobré meno nielen poslancom ale i samotnej obci, prečo také
niečo odsúhlasil uverejniť, keď všetci vieme, že to tak nebolo.
Interpelácia poslancov na starostu:
– oprava miestnej komunikácie a vstup do obce, požiadavka na starostu, aby oslovil firmy na
vypracovanie ponuky jej opravy, ktoré sa poslancom doručia pred termínom zasadnutia.
– oprava ihriska pri škole, podľa dohody na májovom zasadnutí, osloviť firmy, aj pôvodnú ak
existuje
Vyjadrenia starostu – služobné auto využíva len na služobné účely, jednania má v Detve a Zvolene
častokrát aj cez obedňajšiu prestávku, zúčastňuje sa aj akcií na pozvánku
- víkendové a večerné pobyty na úrade zdôvodnil, že nemá doma nainštalovaný internet
- výrub drevín nezrealizovaný z dôvodu trestného stíhania
Mgr. Segečová – podala návrh na prehodnotenie platu starostu, keďže sa k platu od začiatku
volebného obdobia poslanci nevyjadrovali, je za zákonom stanovenú hranicu bez príplatku.
Starosta - namieta, že poslanci sa k platu už zo zákona nevyjadrujú a po 20-tich rokoch praxe v
komunálnej politike nesúhlasí zo základným platom
Hl. kontrolór – informuje, poslanci sa nevyjadrujú v zmysle zákona k výške platu, ktorá starostovi
patrí zo zákona, vyjadrujú sa len k % navýšenia platu. Plat starostu sa odvíja od priemerného
mesačného platu za predchádzajúci kalendárny rok, vydaného štatistickým úradom a príslušného
koeficientu, stanoveného zákonom, podľa počtu obyvateľov obce, čo v obci Látky činí 833 € x 1,65
koeficient t.j. 1457 €.
Poslanci i napriek námietkam starostu jednomysleľne odsúhlasili starostovi zákonom stanovený
základný plat, s účinnosťou od 1.9.2016.
III.
10. Prijatie Uznesení OZ, Záver
K prejednaným bodom, návrhom a správam boli prijaté nasledovné Uznesenia OZ v Látkach
U z n e s e n i a Obecného zastupiteľstva v Látkach zo dňa 03.08.2016
K bodu 4. Výročná správa obce za r. 2015
Uznesenie č. 12/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
Konaného dňa 3.8.2016
–––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo

A. B e r i e n a v e d o m i e
1. Dodatok správy audítora o overení súladu individuálne výročnej správy
s účtovnou závierkou obce Látky
2. Výročnú správu obce Látky za r. 2015
K bodu 5.Školstvo obce Látky za prítomnosti pedagogických aj nepedagogických zamestnancov
Uznesenie č. 13/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
Konaného dňa 3.8.2016
–––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo
A. B e r i e n a v e d o m i e
1. stav financovania ZŠ a MŠ
K bodu 6. Zánik Zmluvy o dielo, zo dňa 13.10.1995 a vyhlásenie verejnej súťaže
Uznesenie č. 14/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
Konaného dňa 3.8.2016
–––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo
A. P r e k l a d á
1. bod na utorok 9. 8. 2016 o 16.00 hod. za účasti p. Hanulu
Hlasovanie: Za:
6 – Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský, Gondáš, Mgr. Segečová,
Ing. Koristeková
Zdržal sa: 1 – Bc. Kubiš
Proti: 0
K bodu 7. Predloženie projektu zberného dvora obce Látky
- bod stiahnutý z programu rokovania
K bodu 8.Odpredaj pozemkov v zmysle obhliadky z 17.5.2016
Uznesenie č. 15/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
Konaného dňa 3.8.2016
–––––––––––––––––––––––––––––
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. 461/168, ostatné plochy o výmere 565 m2, podľa
GP č.40142345-21/2016, odčlenenej z pôvodnej KN-C par.č. 461/1, vedenej na LV č. 747 – Obec
Látky, vyhotoveného Ing. Ivetou Strakovou, GEOSTRA, Korytárky 130, pre Komoru Ondreja, r.č.
xxxxxx, bytom Rúbaniskoxxxxxxx, Lučenec, do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 10,00 €/ m2,
pričom cena je vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č.29/2016, zo dňa 07. 06. 2016
Hlasovanie menovite: Za: 7 - Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský, Gondáš,
Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc.Kubiš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
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. 461/169, ostatné plochy o výmere 36 m2, podľa
GP č.34320334-22/2016, 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 Rudolfa Kováča,
r.č. xxxxxxx, bytom Martinská xxxxx, Žilina, do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 10,00 €/ m2,

pričom cena je vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č. 30/2016, zo dňa 07. 06. 2016
Hlasovanie menovite: Za: 7 - Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský, Gondáš,
Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc.Kubiš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
3. 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. 461/170, ostatné plochy o výmere 59 m2 a KN –
C par.č. 461/171, ostatné plochy o výmere 31 m2, podľa GP č.34320334-23/2016, 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 Mgr. Slavomíru Murínovú, r.č.xxxxxx bytom
Kalajová xxxxx,Fiľakovo, do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 10,00 €/ m2, pričom cena je
vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č. 31/2016, zo dňa 07. 06. 2016
Hlasovanie menovite: Za: 7 - Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský, Gondáš,
Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc.Kubiš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
4. 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. 461/166, ostatné plochy o výmere 143 m2, podľa
GP č.40142345-11/2016, odčlenenej z pôvodnej KN-C par.č. 461/1, vedenej na LV č. 747 – Obec
Látky, vyhotoveného Ing. Ivetou Strakovou, GEOSTRA, Korytárky 130, pre Štefana Mišutu, r.č.
xxxxxxx a manželku Janu Mišutovú, rod. Stodolová, r.č. xxxxxxx, obaja bytom Severná xxxxx,
Nitra Dražovce, do bezpodielového vlastníctva manželov, za kúpnu cenu 10,00 €/ m2, pričom cena
je vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č. 28/2016, zo dňa 07. 06. 2016
Hlasovanie menovite: Za: 7 - Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský, Gondáš,
Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc.Kubiš
Zdržal sa: 0 Proti: 0
5. 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. 461/167, ostatné plochy o výmere 164 m2, podľa
GP č.40142345-11/2016, odčlenenej z pôvodnej KN-C par.č. 461/1, vedenej na LV č. 747 – Obec
Látky, vyhotoveného Ing. Ivetou Strakovou, GEOSTRA, Korytárky 130, pre Mgr. Jaroslava
Zacharu, r.č.xxxxxx a manželku Mgr. Antóniu Zacharovú, rod. Jaššová, r.č. xxxxxxx, obaja bytom
J. Bottu xxxxxxx, Lučenec, do bezpodielového vlastníctva manželov, za kúpnu cenu 10,00 €/ m2,
pričom cena je vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č. 28/2016, zo dňa 07. 06. 2016
Hlasovanie menovite: Za: 7 - Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský, Gondáš,
Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc.Kubiš
Zdržal sa: 0 Proti: 0
K bodu 9.Interpelácie, diskusia, rôzne
Uznesenie č. 16/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
Konaného dňa 3.8.2016
–––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo :
A. o d p o r ú č a :
1. sťažnosť nájomníkov bytov na ZŠ – náklady na sezónne kúrenie 2015/2016
stornovať a vyúčtovať v r. 2017 po skončení vykurovacej sezóny – máj.
Hlasovanie menovite: Za: 7 - Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský, Gondáš,
Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc.Kubiš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
2. zvýšiť preddavky nájomníkom bytov na ZŠ za dodávku tepla od
01.09.2016 na 40,00 €/mesiac
Hlasovanie menovite: Za: 7 - Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský, Gondáš,
Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc.Kubiš

Zdržal sa:

0

Proti: 0

3. rozposlať do domácností letáky o separácií odpadov, termín ich vývozov a
zabezpečiť veľkoobjemové kontajnery v čase októbra na cintorínoch v obci
Hlasovanie menovite: Za: 7 - Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský, Gondáš,
Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc.Kubiš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
4. starostovi osloviť firmy realizujúce opravy ciest a ponuky na opravu
miestnej komunikácie zaslať poslancom
Hlasovanie menovite: Za: 7 - Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský, Gondáš,
Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc.Kubiš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
5. starostovi zistiť zavady obecného rozhlasu (Mláky, Paseky, Polianky)
a reklamovať u zhotoviteľa p. Krupu Stanislava
Hlasovanie menovite: Za: 7 - Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský, Gondáš,
Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc.Kubiš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
6.starostovi osloviť firmy na opravu ihriska pri ZŠ
Hlasovanie menovite: Za: 7 - Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský, Gondáš,
Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc.Kubiš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
B. s c h v a ľ u j e :
1. realizáciu oplotenia cintorína Polianky podľa dohody
Hlasovanie menovite: Za: 7 - Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský, Gondáš,
Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc.Kubiš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
2. realizáciu rigolov na odvod dažďovej vody v ulici od Jozefa Segeča
po Jozefa Gombalu
Hlasovanie menovite: Za: 7 - Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský, Gondáš,
Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc.Kubiš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
3. plat starostu obce Látky, s účinnosťou od 1. 9.2016 vo výške základného zákonom
stanoveného platu 883,00 € x 1,65 t.j. v sume 1457,00 €
Hlasovanie menovite: Za: 7 - Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský, Gondáš,
Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc.Kubiš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
4. zakúpenie GPS do obecného automobilu - Termín do 31.08.2016
Hlasovanie menovite: Za: 7 - Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský, Gondáš,
Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc.Kubiš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
C. v y h l a s u j e :
1. voľby hlavného kontrolóra obce Látky v zmysle §18a, ods.2, zákona
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
na 21. 9. 2016 o 17. 00 hod., s úväzkom 0,1

Hlasovanie menovite: Za: 7 - Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský, Gondáš,
Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Bc.Kubiš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prijaté uznesenia boli nahlas prečítané a jednomyseľne schválené.
IV.
Keďže viac bodov, ani pripomienok neodznelo starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

v.r.
I. Overovateľ:
Segeč Ján
zástupca starostu

v.r.
II. Overovateľ:
Ing. Ivan Kamenský
poslanec OZ

v.r.
Starosta obce:
Bc. Ľubomír Bahleda

