Zápisnica č.8/2017
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Látkach konaného
dňa : 21.12.2017
I.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina je súčasť zápisnice.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Mgr. Ľubomír Bahleda, 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:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
3. Rôzne – prejednanie žiadostí: - p.Orsága, p.Slováka, p.Murína
- príspevok pre farnosť
4. Interpelácie, diskusia
5. Prijatie Uznesení OZ, Záver
Hlasovanie: Za : 4 Ing.Michalovský, Ing.Koristeková, Gondáš, Ing.Kamenský
Proti
: 0 Zdržal sa : 0
2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
a) Návrhová komisia v zložení:
1. Ing. Ivan Kamenský
2. Ing. Marta Koristeková
3. Jozef Gondáš
b) Overovatelia zápisnice v zložení:
1. Jozef Gondáš
2. Ing. Ivan Kamenský
c) Zapisovateľka určená starostom obce – Jarmila Škopíková, zamestnankyňa OcÚ
Hlasovanie: Za : 4 Ing.Michalovský, Ing.Koristeková, Gondáš, Ing.Kamenský
Proti
: 0 Zdržal sa : 0
II.
3. Rôzne – prejednanie žiadostí: - p.Orsága
Predkladá starosta obce
-----------------------------Pán Róbert Orság, bytom Školská 2459/76, Zvolen, podielový majiteľ parcely, na ktorom sa nachádza
cintorín v Látkach navrhol obci svoj podiel na odkúpenie za cenu 10,- €/1m2. Má zato aby sa
vysporiadalo vlastníctvo pozemkov všetkých 4 cintorínov v obci.

- Ing. Michalovský: navrhuje zobrať žiadosť p. Orsága na vedomie a pristúpiť ku komplexnému
riešeniu všetkých cintorínov nachádzajúcich sa v obci.
- Jozef Gondáš: Je potrebné riešiť kúpu parcely v celosti, nie len jeden podiel. Zastáva názor
komplexného riešenia vysporiadania vlastníckych vzťahov parciel všetkých cintorínov v obci.
- starosta obce: Je nutné urobiť Geometrický plán na všetky cintoríny, aby sme presne určili vlastníkov
pozemkov a ich podiel.
3. Rôzne – prejednanie žiadostí: - p. Štefana Slováka
Predkladá starosta obce
-----------------------------p. Štefan Slovák si podal žiadosť o odkúpenie pozemku par.č. 29/1 vo vlastníctve obce. Táto parcela sa
nachádza medzi bytovkou s.č.108 a s.č. 124, kde má už dlhé roky postavenú garáž. Je tu však aj
prechod k rodinnému p. Milana Kršiaka. K dnešnému dňu nie je k dispozícií Geometrický plán, preto
len informuje poslancov o tejto žiadosti.
Zástupca starostu Ján Segeč prišiel na zasadnutie OZ o 17,20 hod.
3. Rôzne – prejednanie žiadostí: - Bc. Mikuláša Murína
Predkladá starosta obce
-----------------------------Pán Murín prejavil záujem o kúpu pozemku v rekreačnej oblasti Látky Prašivá už začiatkom roku 2017.
Obhliadka pozemku bola vykonaná spolu so zástupcom starostu p. Segečom, kde bol aj vykonaný
výrub drevín. Na základe záujmu bol vypracovaný GP na KNC par. č. 461/176, ktorý vyplatil vo výške
207,- €. O tento pozemok prejavil záujem ako prvý a preto doporučuje odpredaj pozemku pánovi
Murínovi.
- Jozef Gondáš: Vzhľadom na to, že pán Gombala v rekreačnej oblasti už vlastní pozemok, na ktorom
má postavenú chatu, doporučuje odpredaj pozemku pánovi Murínovi
.
Poslanci po diskusii k tomuto bodu sa rozhodli, že zrušia Uznesenie Obecného zastupiteľstva
č.12/2017 z 13.07.2017 bod B. 3.- odpredaj dobrovoľnou dražbou. A schvália odpredaj predmetného
pozemku p.Murínovi.
3. Rôzne – prejednanie žiadostí: príspevok pre farnosť
Predkladá starosta obce
-----------------------------Mgr. Peter Repiský, farský administrátor Rímskokatolíckej cirkvi pre farnosť Detvianska Huta, písomne
požiadal o poskytnutie finančného príspevku pre potreby farnosti na rok 2018 - poslanci schválili
príspevok v sume 400,-€.
4. Interpelácie, diskusia
- Ing. Michalovský: navrhol interval zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2018 každých 45
kalendárnych dní.
- Jozef Gondáš: Je potrebné posypať cestu cez dedinu, hlavne pri pomníku.
- Ing. Koristeková: Na Čechánkach je vyoraná cesta na úzko, keď bude odmäk, je potrebné cestu
rozšíriť.

III.
5. Prijatie Uznesení OZ, Záver
K prejednaným bodom, návrhom boli prijaté nasledovné Uznesenia OZ v Látkach
U z n e s e n i a Obecného zastupiteľstva v Látkach zo dňa 21.12.2017
K bodu 3.
– prejednanie žiadostí: - p.Orsága, odkúpenie podielu pozemku v cintoríne Látky
Uznesenie č.36/2017
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. B e r i e n a v e d o m i e
1.Žiadosť Róberta Orsága, Školská 2459/76, Zvolen, odkúpenie pozemku zamieta a komplexné
riešenie vysporiadania vlastníckych vzťahov pod 4 cintorínmi v obci bude v budúcom období.
– prejednanie žiadostí: - p.Murína, odpredaj pozemku v RO Prašivá
Uznesenie č.37/2017
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. r u š í
1.Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.12/2017 z 13.07.2017 bod B. 3.
B. 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. 461/176, ostatné plochy o výmere 120 m2, podľa GP
č.40142345-22/2017, odčlenenej z pôvodnej KN-C par.č.461/1, vedenej na LV č. 747 – Obec Látky,
vyhotoveného Ing. Ivetou Strakovou, GEOSTRA, Korytárky 130, pre Mikuláša Murína, r.č.......
a manželku Gabrielu, rod..........., r.č........ bytom......... do bezpodielového vlastníctva manželov, za
kúpnu cenu 10,00 €/ m2, pričom cena je vyššia ako cena určená znaleckým posudkom č.28/2017
a doplnením č.1 zo dňa 04.10.2017
Hlasovanie: Za : 4 Segeč, Ing.Koristeková, Gondáš, Ing.Kamenský
Zdržal sa : 1 Ing.Michalovský

Proti

:0

Hlasovanie: Za : 5 Ing.Michalovský, Ing.Koristeková, Gondáš, Ing.Kamenský, Segeč Proti
Zdržal sa : 0

:0

- príspevok pre farnosť
Uznesenie č.38/2017
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. s c h v a ľ u j e
1.príspevok 400,-€ pre potreby farnosti na rok 2018

K bodu 4.
Interpelácie, diskusia
Uznesenie č.39/2017
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. d o p o r u č u j e
1. starostovi obce od 1.1.2018 zvolávať zasadnutia Obecného zastupiteľstva každých 45 kalendárnych
dní.
Hlasovanie: Za : 5 Ing.Michalovský, Ing.Koristeková, Gondáš, Ing.Kamenský, Segeč Proti
Zdržal sa : 0

:0

Keďže viac bodov ani pripomienok neodznelo, predsedajúci ukončil zasadnutie OZ a poďakoval
prítomným za účasť.

..................................
I. overovateľ:
Ing. Ivan Kamenský
poslanec OZ

.........................................
II. overovateľ:
Jozef Gondáš
poslanec OZ

.....................................
starosta obce:
Mgr. Ľubomír Bahleda

