Zápisnica č.5/2016
zo zasadnutia mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa : 09.08.2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––I.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina je súčasť zápisnice.
Zasadnutie mimoriadneho obecného zastupiteľstva otvoril starosta Bc. Ľubomír Bahleda,
ktorý skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných nadpolovičná väčšina poslancov a preto je
obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Požiadal prítomných o schválenie programu:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Látky – Kanalizácia a ČOV, Látky -STOKOVÁ SIEŤ SO -19 Domové kanalizačné
prípojky, v zmysle rozhodnutia MŽP SR č. 115163/BK3-46/16
4. Rôzne
5. Prijatie Uznesení OZ, Záver
Starosta požiadal prítomných o schválenie programu.
Hlasovanie: Za : 4 – Segeč, Ing. Michalovský, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková
Proti : 0
Zdržal sa : 0
2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––a) Návrhová komisia v zložení:

1. Mgr. Martina Segečová
2. Ing. Rudolf Michalovský

b) Overovatelia zápisnice v zložení: 1. Ján Segeč
2. Ing. Marta Koristeková
c) Zapisovateľka určená starostom obce – Jarmila Škopíková, zamestnankyňa OcÚ
Hlasovanie: Za : 4 – Segeč, Ing. Michalovský, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková
Proti : 0
Zdržal sa : 0
II.
3. Látky – Kanalizácia a ČOV, Látky -STOKOVÁ SIEŤ SO -19 Domové kanalizačné
prípojky, v zmysle rozhodnutia MŽP SR č. 115163/BK3-46/16
Predkladá starosta obce
–––––––––––––––––––––––
Starosta obce informoval poslancov o prácach, ktoré by mali byť zrealizované v roku 2016. Jedná
sa o trasu pri vstupe do dediny, pri Jánovi Poliakovi a pod cintorínom, kde im ukázal situačný
výkres.
– Pavel Králik, Je stavebný dozor diela Látky – Kanalizácia a ČOV, ktorý háji záujem obce.
– Ing. Vladimír Rojík je projektant, ROVEST s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, ktorý
vypracoval projekt na základe objednávky Zoltána Hanulu, SPOLSTAV, Lučenec.
– Je podpísaný dodatok č. 5 kde celkom preinvestovaná suma v r. 2016 bude 105 263,16 €.

– Zmluvu z Environmentálnym fondom o poskytnutí podpory formou dotácie nepodpíše, ale
požiada ihneď Environmentálny fond o predĺženie lehoty podpisu zmluvy do 30.08.2016.
– Pôvodná technológia ČOV je zastaralá a veľmi energeticky náročná.
– Stojí si za právnym stanoviskom JUDR. Mesároš Bariakovej zo dňa 14.07.2016, v prípade ak má
obec záujem dobudovať kanalizáciu, je potrebné uzatvoriť novú zmluvu o dielo na základe
verejnej súťaže.
– Prikláňa sa k názoru zmeniť stavebný dozor.
– Dojedná na rokovanie OZ dňa 17.08.2016 o 16,00 hod. účasť projektanta Ing. Vladimíra Rojíka a
stavebný dozor.
Ján Segeč:
– Zrušiť zmluvu o dielo Zoltána Hanulu si myslí, že bude problém, môže si nárokovať ušlý zisk.
– Ing. Vladimír Rojík-projektant, chce trestoprávne konať, nakoľko obci zaslal dve výzvy na
úhradu ceny diela „ Projektová dokumentácia Látky kanalizácia a ČOV, zmena č.2 pred
dokončením stavby. Obec bez projektu zmeny nemôže dielo dokončiť, preto je potrebné túto vec
dotiahnuť do konca.
– Zmena technológie ČOV je nevyhnutná, lebo je zastaralá.
– Stavebný dozor musí byť človek, ktorý sa rozumie problematike.
Ing. Rudolf Michalovský:
– Obecné zastupiteľstvo nevie posúdiť či je nutná zmena trás a zmena projektu, to by mali posúdiť
odborníci.
– Navrhuje aby sa stavebný dozor a projektant zúčastnili rokovania OZ, kde podajú vysvetlenie
okolo projektu Látky-Kanalizácia a ČOV.
– Nájsť také riešenie aby sa neporušil zákon.
Ing. Ivan Sivok:
– Upozornil OZ na dodržanie zákona o rozpočtových pravidlách.
Poslanci k uvedenému bodu neprijali žiadne uznesenie.
III.
Keďže viac bodov ani pripomienok neodznelo, predsedajúci ukončil zasadnutie OZ a poďakoval
prítomným za účasť.

v.r.
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