Zápisnica č.3/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Látkach konaného
dňa : 29.05.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––I.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina je súčasť zápisnice.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril hymnou Slovenskej republiky starosta 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 sú
prítomní všetci poslanci a preto je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
Program:
1.
2.
3.
4.

Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Kontrola Uznesení
Prejednanie a schválenie Programu odpadového hospodárstva
Spoluúčasť schváleného projektu z Programu obnovy dediny, do 5 tis.€, kde
spoluúčasť je 250,20€
5. Prideľovanie bytov
6. Rôzne
a)- odpredaj pozemkov v rekreačnej oblasti
b)- žiadosť chatárov na spoluúčasť financovania miestnej komunikácie rekreačnej
oblasti
c)- zaradenie územia do pôsobnosti Miestnej akčnej skupine občianského združenia
„Podpoľanie“ v programovacom období 2014 -2020
d)- podieľanie sa na príprave Integrovanej stratégie rozvoja územia na obdobie
2014 – 2020
e) - odsúhlasenie platu starostu
7. Interpelácie, diskusia
8. Prijatie Uznesení OZ, Záver
Starosta požiadal prítomných o schválenie programu.
Hlasovanie:

Za : 5

Proti

:0

Zdržal sa : 0

1.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––a) Návrhová komisia v zložení:
1. Ing. Marta Koristeková
2. Peter Kršiak
3. Jozef Gondáš

b) Overovatelia zápisnice v zložení:
1. Ján Segeč
2. Ing. Rudolf Michalovský
c) Zapisovateľka určená starostom obce - Jarmila Škopíková, zamestnankyňa OcÚ
Hlasovanie:

Za : 5

Proti

:0

Zdržal sa : 0

II.
2.
Kontrola plnenia uznesení
Predkladá starosta obce
––––––––––––––––––––
Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č.8/2014 OZ zo dňa 15.05.2014
I. a.),b.) c.) a II. a.),b.) ostáva - nesplnené, pracuje na úlohách.
3.
Prejednanie a schválenie Programu odpadového hospodárstva
Predkladá starosta obce
–––––––––––––––––––Starosta obce predložil Program odpadového hospodárstva Obce Látky na roky 2011-2015,
vypracovaný v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch. Spracovateľ je MC AGENDY s.r.o., Okružná 1844/3, Banská
Bystrica. Cena vypracovania programu je 165,-€.
Poslanci schválili Program odpadového hospodárstva Obce Látky na roky 2011-2015 bez
pripomienok.
4.
Spoluúčasť schváleného projektu z Programu obnovy dediny, do 5 tis.€, kde
je 250,20€

spoluúčasť

Predkladá starosta obce
––––––––––––––––––––
Na základe žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obci Látky
bola na projekt „ Modernizácia a revitalizácia verejného priestranstva v rekreačnej zóne obce
Látky, časť Prašivá“ poskytnutá dotácie vo výške 4 753,79 €. Podmienkou dotácie je zabezpečiť
najmenej 5% nákladov, jedná sa o sumu 250,20 €.
Poslanci zobrali na vedomie túto informáciu a schválili spoluúčasť financovania na projekt
„ Modernizácia a revitalizácia verejného priestranstva v rekreačnej zóne obce Látky, časť Prašivá“
najmenej 5% nákladov, teda sumu 250,20 €.

5.
Prideľovanie bytov
Predkladá starosta obce
–––––––––––––––––––Starosta obce dal inzerát do novín v znení: "Obec Látky ponúka na predaj, prípadne nájom, v novo
rekonštruovanej budove luxusné 4 mezonetové byty, apartmánového typu, vo výmerách od 41 m2
do 50 m2 , s garážou, so všetkými inžinierskymi sieťami, vrátane parkovacieho miesta na státie, za
nadobúdajúcu cenu. Obhliadku je možné dohodnúť v pracovnom čase, v pracovných dňoch na tel.
č.: 0903 290 900, 045/5376 333. Termín uzávierky: do 15.06.2014."
Stretol sa so všetkými záujemcami, ktorí majú záujem o prenájom a do budúcna o odkúpenie bytu.
V termíne do 1.7.2014 chce byty predať, alebo prenajať. Poslanci OZ zobrali na vedomie
informáciu o bytoch. Dohodli sa, že uznesenie k bytom príjmu tretí, alebo štvrtý júnový týždeň na
ďalšom OZ.
6. Rôzne
––––––––odpredaj pozemkov v rekreačnej oblasti
Tento bod sa prekladá na ďalšie OZ

a) -neprijaté uznesenie

b) - žiadosť chatárov na spoluúčasť financovania miestnej komunikácie v rekreačnej
oblasti
OZ berie na vedomie žiadosť chatárov, po predložení projektu príjme ďalšie
rozhodnutie.
-neprijaté uznesenie
c) - zaradenie územia do pôsobnosti Miestnej akčnej skupine občianskeho združenia
„Podpoľanie“ v programovacom období 2014 -2020
Poslanci schválili návrh.
d) - podieľanie sa na príprave Integrovanej stratégie rozvoja územia na obdobie
– 2020

2014

Poslanci schválili návrh.
e) - odsúhlasenie platu starostu
Starosta obce predniesol poslancom návrh o zvýšenie platu tak ako minulý rok,
poslanci návrh schválili.
7.
Interpelácie, diskusia
––––––––––––––––––
1.

Jozef Gondáš,
- doporučuje starostovi obce vyčistiť v miestnej časti Podbykovo a Táňovo okolo
miestnych komunikácií nálety, konáre.

2. Ján Segeć,
- doporučuje starostovi obce zistiť stav pozemkov pod garážami v rekreačnej oblasti
Prašivá ( Hanula, Cirjak, Kamenský, Miadoková), koľko m2 vlastní obec a podať
informáciu
do najbližšieho
OZ.
8.
Prijatie Uznesení OZ, Záver
––––––––––––––––––––––K prejednaným bodom a správam boli prijaté:
III.
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Látkach zo dňa 29.05.2014
K bodu 3.
Schválenie Program odpadového hospodárstva Obce Látky na roky 2011-2015
Uznesenie č. 9/2014
Obecné zastupiteľstvo :
A. S ch v a ľ u j e
1.
Program odpadového hospodárstva Obce Látky na roky 2011-2015.
Hlasovanie:

Za : 5

Proti

:0

Zdržal sa : 0

K bodu 4.
Schválenie spoluúčasť schváleného projektu z Programu obnovy dediny
Uznesenie č.10/2014
Obecné zastupiteľstvo :
A. S ú h l a s í
1.
S projektom „ Modernizácia a revitalizácia verejného priestranstva v rekreačnej zóne obce Látky,
časť Prašivá“ a s 5% nákladom v sume 250,20 €.
Hlasovanie:

Za : 5

B. S ch v a ľ u j e
1.

Proti

:0

Zdržal sa : 0

Spoluúčasť financovania na projekt „ Modernizácia a revitalizácia verejného priestranstva v
rekreačnej zóne obce Látky, časť Prašivá“ najmenej 5% nákladov, teda sumu 250,20 €.
Hlasovanie:

Za : 5

Proti

:0

Zdržal sa : 0

K bodu 5.
Prideľovanie bytov
Uznesenie č.11/2014
Obecné zastupiteľstvo :
A. B e r i e n a v e d o m i e
1.
Informáciu o prideľovaní bytov.
K bodu 6.
Rôzne
Uznesenie č.12/2014
Obecné zastupiteľstvo :
a) - odpredaj pozemkov v rekreačnej oblasti

- neprijaté uznesenie

b) - žiadosť chatárov na spoluúčasť financovania miestnej komunikácie v rekreačnej
oblasti
- neprijaté uznesenie
A. S ch v a ľ u j e
1.

c) - zaradenie územia do pôsobnosti Miestnej akčnej skupine občianskeho združenia
„Podpoľanie“ v programovacom období 2014 -2020

Hlasovanie:
2.

Proti

:0

Zdržal sa : 0

d) - podieľanie sa na príprave Integrovanej stratégie rozvoja územia na obdobie
2014 – 2020

Hlasovanie:
3.

Za : 5

Za : 5

Proti

:0

Zdržal sa : 0

e) - zvýšenie platu starostu Obce Látky Ľubomíra Bahledu s účinnosťou od
1.6.2014, podľa § 3 ods. 1 zák.č. 253/1994 Z.z. a podľa § 4 ods. 2 zák. č.
253/1994 Z.z. spolu 1 596,- €

Hlasovanie:

Za : 4

K bodu 7.
Interpelácie, diskusia

Proti : 1 Koristeková

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo :
A. D o p o r u č u j e
1.
Starostovi vyčistiť v miestnej časti Podbykovo a Táňovo okolo miestnych komunikácií
nálety, konáre.
Hlasovanie:

Za : 5

Proti

:0

Zdržal sa : 0

2.
Starostovi obce zistiť stav pozemkov pod garážami v rekreačnej oblasti Prašivá ( Hanula, Cirjak,
Kamenský, Miadoková), koľko m2 vlastní obec a podať informáciu do najbližšieho OZ.
Hlasovanie:

Za : 5

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.

Ľubomír Bahleda, starosta obce

v.r.

