Zápisnica č.3/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného
v dňoch 25. 05. 2016 a 26. 05. 2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––I.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina je súčasť zápisnice.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Bc. 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 zasadnutia a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
3. Poskytnutie finančných prostriedkov na strechu farského kostola – návrh na rozpočtové
opatrenie č. 1
4. Multifunkčné ihrisko – spoluúčasť obce vo výške 25 599, 39€ v zmysle verejnej súťaže,
prejednanie účasti RD Látky a úprava jestvujúceho tenisového ihriska pri škole
5. ČOV a kanalizácia obce Látky – postup prác vo výške poskytnutej dotácie pre rok 2016
a spoluúčasť obce
6. Interpelácie, diskusia
7. Prijatie Uznesení OZ, Záver
Starosta požiadal prítomných o schválenie programu.
Hlasovanie: Za : 4 – Kamenský, Segeč, Michalovský, Segečová
Proti : 0

Zdržal sa : 0

1. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Predkladá. Bc. Ľ. Bahleda, starosta obce
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––a) Návrhová komisia v zložení:
1. Ing. Ivan Kamenský
2. Ing. Rudolf Michalovský
3. Ján Segeč
b) Overovatelia zápisnice v zložení:
1. Ján Segeč
2. Ing. Ivan Kamenský

c) Zapisovateľka určená starostom obce – Soňa Melošová, zamestnankyňa OcÚ
Hlasovanie: Za : 4 – Kamenský, Segeč, Michalovský, Segečová
Proti

:0

Zdržal sa : 0
II.

3. Poskytnutie finančných prostriedkov na strechu farského kostola
– návrh na rozpočtové opatrenie č. 1
Predkladá: starosta obce
–––––––––––––––––––––––
Starosta predložil rozpočtové opatrenie č. 1 a požiadal poslancov schváliť finančné
prostriedky na strechu farského kostola. Poslanci rozpočtové opatrenie č. 1 schválili. Návrh
rozpočtového opatrenia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice
4. Multifunkčné ihrisko – spoluúčasť obce vo výške 25 599, 39€ v zmysle verejnej súťaže,
prejednanie účasti RD Látky a úprava jestvujúceho tenisového ihriska pri škole
Predkladá: starosta obce
––––––––––––––––––––––Starosta predložil návrh poslancom obecného zastupiteľstva schváliť spoluúčasť obce vo
výške 25 599, 39€ v zmysle verejnej súťaže. Počas rozpravy padol návrh na prerušenie rokovania
k tomuto bodu. Starosta obce telefonicky dohodol stretnutie s výhercom verejnej súťaže
a predsedom RD Látky na 26. 05. 2016 o 8:00 hod. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
jednanie zainteresovaných strán.
Prišiel poslanec p. Gondáš.
5. ČOV a kanalizácia obce Látky – postup prác vo výške poskytnutej dotácie pre rok 2016
a spoluúčasť obce.
Predkladá: starosta obce
––––––––––––––––––––––Starosta obce informoval, že obci bola poskytnutá dotácia z environmentálneho fondu vo
výške 100 000 €. Podmienkou poskytnutia podpory je zabezpečiť najmenej 5% nákladov z iných
zdrojov, teda sumu vo výške 5263, 16 €. Prílohou zápisnice je rozhodnutie MŽP SR. V prípade
ukončenia verejného obstarávania je nevyhnutné doručiť doklady k uzatvoreniu zmluvy do 31. 05.
2016 a všetky výdavky spojené s dotáciou musia byť prefinancované v r. 2016, t. j. do 31. 12. 2016.
Predložil opis prác, situačný výkres, ktoré tvoria prílohu k zmluve s environmentálnym fondom.
Ďalej informoval poslancov, že dňa 26. 5. 2016 o 09:00 hod. bude stretnutie s dodávateľom stavby
pánom Hanulom, p.Králikom, na ktoré pozval aj poslancov. Počas rozpravy k tomuto bodu bola
prestávka od 18:00 do 18:10 hod.
Poslanci doporučili starostovi obce písomne zaviazať dodávateľa - Hanulu Zoltána – SPOLSTAV
zaplatiť zmenu projektu stavby. Rokovanie celého OZ bolo prerušené, bude sa pokračovať
v rokovaní 26. 5. o 16: 00 hod.
Zapísala: Melošová Soňa
Pokračovanie jednania OZ dňa 26.05.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina je súčasť zápisnice.
Zapisovateľka: Jarmila Škopíková

Dňa 26. 5. 2016 pokračovalo obecné zastupiteľstvo v rokovaní podľa schváleného programu.
4. Multifunkčné ihrisko – spoluúčasť obce vo výške 25 599, 39€ v zmysle verejnej súťaže,
prejednanie účasti RD Látky a úprava jestvujúceho tenisového ihriska pri škole
Predkladá: starosta obce
––––––––––––––––––––––Starosta obce informoval poslancov o stretnutí s úspešným uchádzačom verejného
obstarávania projektu multifunkčného ihriska v obci Látky a predsedom roľníckeho družstva. Na
stretnutí a obhliadke terénu skonštatovali, že na pozemku kde sa má zhotoviť multifunkčné ihrisko
je vodovodné potrubie. Predseda RD Látky Ján Pisár nesúhlasí s výstavbou multifunkčného ihriska,
pokiaľ sa nezrealizuje prekládka vodovodného potrubia. Starosta navrhol zrealizovať stavbu
multifunkčného ihriska na pozemku p.č. 1444/5, ktorý je vo vlastníctve obce a nachádza sa pri
futbalovom ihrisku v obci Látky. Vie zabezpečiť dodatok k zmluve na zmenu pozemku. Po dlhej
rozprave a diskusii obecné zastupiteľstvo neschválilo spoluúčasť na projekte v sume 25 599, 39€.
Prijateľnejšie riešenie pre obec bude zrekonštruovať jestvujúce ihrisko za nižšiu sumu.
Po odhlasovaní tohto bodu Ing. Koristeková odišla.
5. ČOV a kanalizácia obce Látky – postup prác vo výške poskytnutej dotácie pre rok 2016
a spoluúčasť obce.
Predkladá: starosta obce
––––––––––––––––––––––Starosta informoval poslancov o rokovaní, ktorého sa zúčastnili Zoltán Hanula –
SPOLSTAV Lučenec, Pavel Králik, starosta obce a Bc. Mário Kubiš – poslanec OZ. Z tohto
stretnutia bol vykonaný zápis, ktorý je súčasťou zápisnice kde dodávateľ prehlasuje, že bude
pokračovať v diele a finančné prostriedky pre rok 2016 využije na pokračovanie stavby. Obecné
zastupiteľstvo doporučilo starostovi dať ihneď podnet na úrad pre verejné obstarávanie na
preskúmanie platnosti verejnej súťaže a platnosti zmluvy o dielo objednávateľ: obec Látky
a zhotoviteľ: Zoltán Hanula – SPOLSTAV, Lučenec zo dňa 13.10. 1995 a schválilo spoluúčasť na
financovanie projektu najmenej 5% nákladov z iných zdrojov teda sumu vo výške 5263,16€.
6. Prijatie Uznesení OZ, Záver
- K prejedaným bodom boli prijaté:
III.
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Látkach zo dňa 25.- 26. 05. 2016
- k bodu 3. Poskytnutie finančných prostriedkov na strechu farského kostola.
Uznesenie č. 9/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
Zo dňa 25. 5. 2016
––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo
A.
schvaľuje:
1. Rozpočtové opatrenie č. 1
Hlasovanie:
Za : 4 Ing. Kamenský, Ing. Michalovský, Mgr. Segečová, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa : 0
k bodu 4. Multifunkčné ihrisko
Uznesenie č. 10/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach

Konaného dňa 26. 5. 2016
––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo
A. n e s c h v a ľ u j e :
1. spoluúčasť vo výške 25 599,39 € na výstavbu multifunkčného ihriska v obci Látky
Hlasovanie:
Za : 4 Segeč, Gondáš, Ing. Koristeková, Ing. Kamenský
Proti : 0
Zdržal sa : 2 Ing. Michalovský, Bc. Kubiš
k bodu 5. ČOV a kanalizácia obce Látky
Uznesenie č. 11/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
Konaného dňa 26. 5. 2016
––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo
A. D o p o r u č u j e
1. starostovi obce Látky dať ihneď podnet na Úrad pre verejné obstarávanie na
preskúmanie
platnosti verejnej súťaže a platnosti zmluvy o dielo objednávateľ: Obec Látky
a zhotoviteľ:
Zoltán Hanula, SPOLSTAV – súkromná stavebná firma, Lučenec zo dňa 13.10. 1995.
Hlasovanie:
B.

Za : 5 - Gondáš, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský
Proti
:0
Zdržal sa : 0
s ch v a ľ u j e

1. spoluúčasť na financovanie projektu najmenej 5% nákladov z iných zdrojov, t. j. 5 263,16 €
*
Hlasovanie:

Za : 5 - Gondáš, Bc. Kubiš, Ing. Michalovský, Segeč, Ing. Kamenský
Proti
:0
Zdržal sa : 0
Keďže viac bodov ani pripomienok neodznelo, boli prečítané a prijaté všetky uznesenia.
Predsedajúci ukončil zasadnutie OZ a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala : Jarmila Škopíková
v.r.
.........................................................
Bc. Ľubomír Bahleda, starosta
v.r.
........................................................
1. Overovateľ :Ing. Ivan Kamenský

v.r.
..........................................................
2. Overovateľ: Ján Segeč,

* na projekt Látky – Kanalizácia a ČOV, Látky –STOKOVÁ SIEŤ SO -19, Domové kanalizačné
prípojky na základe Rozhodnutia MŽP SR zo dňa 27.04.2016 č.11563/BK3-46/16
Opravil Ing. Ivan Kamenský

