Zápisnica č.4/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Látkach konaného
dňa : 16.06.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––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 je
prítomných nadpolovičná väčšina poslancov a preto je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
Program:
1. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2. Schválenie dodatku č.1 k zmluve o budúcej zmluve zo dňa 26.2.2014
3. Vypracovanie projektu zateplenia a rekonštrukcie verejnej budovy obecného úradu,
kultúrneho domu z euro fondov, predloženie žiadosti a vyhlásenie verejnej súťaže.
Prijatie Uznesení OZ, Záver
Starosta požiadal prítomných o schválenie programu.
Hlasovanie:

Za : 3

Proti

:0

Zdržal sa : 0

1.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––a) Návrhová komisia v zložení:
1. Ing. Marta Koristeková
2. Ing. Rudolf Michalovský
3. Ján Segeč
b) Overovatelia zápisnice v zložení:
1. Ján Segeč
2. Ing. Marta Koristeková
c) Zapisovateľka určená starostom obce - Jarmila Škopíková, zamestnankyňa OcÚ
Hlasovanie:

Za : 3

Proti

:0

Zdržal sa : 0

II.
2.
Schválenie dodatku č.1 k zmluve o budúcej zmluve zo dňa 26.2.2014
Predkladá starosta obce
–––––––––––––––––––––––
Starosta obce predložil DODATOK č.1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve Č. 01/2014 zo dňa
26.02.2014 medzi Obcou Látky, IČO: 00316148 a I.P.S.Paučo s.r.o., stavebno –obchodná
spoločnosť, IČO: 33282099 Hriňová s nasledovným textom:
Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nasledovne:

4.

1. V čl. II. ods. 1, písm. a) 1.) a a) 2.) sa vypúšťajú slová „vodovodná prípojka“.
2. V čl. III. dopĺňa sa nový odsek 9, ktorý znie:
„9) Prípadné zmeny materiálov alebo technických riešení, ktorými však nedôjde k podstatnej
zmene projektového riešenia podliehajú schváleniu budúcim kupujúcim, financujúcou inštitúciou a
súhlasnému stanovisku spracovateľa projektu stavby. Takto odsúhlasená zmena nesmie zvýšiť
kúpnu cenu stavby, zhoršiť technické parametre stavby a jednotlivých konštrukčných prvkov“.
Poslanci schválili dodatok č.1 bez pripomienok.
3.
Vypracovanie projektu zateplenia a rekonštrukcie verejnej budovy obecného úradu,
kultúrneho domu z euro fondov, predloženie žiadosti a vyhlásenie verejnej súťaže.
Predkladá starosta obce
––––––––––––––––––––––Starosta má vedomosť o tom, že bude výzva na predkladanie žiadosti, kde obce budú môcť žiadať
dotáciu do výšky 300 tis. eur na rekonštrukciu verejných budov. Z tohto dôvodu požiadal poslancov
aby schválili vypracovanie projektu zateplenia a rekonštrukcie verejnej budovy - obecného úradu a
kultúrneho domu z euro fondov v zmysle výzvy, preloženie žiadosti v zmysle výzvy a vyhlásenie
verejnej súťaže. Poslanci návrh schválili.
4.
Prijatie Uznesení OZ, Záver
K prejednaným bodom boli prijaté:
III.
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Látkach zo dňa 16.06.2014
- k bodu 2.
Schválenie dodatku č. 1, k zmluve o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 26.2.2014
Uznesenie č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo :
--------------------------I.
s ch v a ľ u j e :
text:

DODATOK č.1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve Č. 01/2014 zo dňa 26.02.2014 medzi
Obcou Látky, IČO: 00316148 a I.P.S.Paučo s.r.o., stavebno – obchodná spoločnosť, IČO:
33282099 Hriňová
Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
nasledovne:
1. V čl. II. ods. 1, písm. a) 1.) a a) 2.) sa vypúšťajú slová „vodovodná prípojka“.
2. V čl. III. dopĺňa sa nový odsek 9, ktorý znie:
„9) Prípadné zmeny materiálov alebo technických riešení, ktorými však nedôjde k podstatnej
zmene projektového riešenia podliehajú schváleniu budúcim kupujúcim, financujúcou inštitúciou a
súhlasnému stanovisku spracovateľa projektu stavby. Takto odsúhlasená zmena nesmie zvýšiť
kúpnu cenu stavby, zhoršiť technické parametre stavby a jednotlivých konštrukčných prvkov“.
Hlasovanie:
Za : 3
Proti
:0
Zdržal sa : 0
k bodu 3.
Vypracovanie projektu zateplenia a rekonštrukcie verejnej budovy obecného úradu,

kultúrneho domu z euro fondov, preloženie žiadosti a vyhlásenie verejnej súťaže.
Uznesenie č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo :
--------------------------I.
s ch v a ľ u j e :
Vypracovanie projektu zateplenia a rekonštrukcie verejnej budovy - obecného úradu a
kultúrneho domu z euro fondov v zmysle výzvy, preloženie žiadosti v zmysle výzvy a vyhlásenie
verejnej súťaže.
Hlasovanie:

Za : 3

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

.................................

Ľubomír Bahleda, starosta obce

v.r.

1. Overovateľ :Ing. Marta Koristeková, poslankyňa OZ

v.r.

2. Overovateľ: Ján Segeč, zástupca starostu

v.r.

