Z á p i s n i c a č. 7/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 23.07.2019
I.
Prítomní: - podľa prezenčnej listiny
Počet zvolených poslancov: 7.
Starosta obce Bc. Mário Kubiš otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva zvolané v zmysle
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov a skonštatoval, že na
zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a preto je uznášania schopné.
Starosta požiadal prítomných poslancov o schválenie programu v zmysle zaslanej pozvánky:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh -VZNč.1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov ..... zverejnený na web stránke obce,
časť úradná tabuľa
5. Návrh Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce za rok 2018
- zverejnená na web stránke obce, časť úradná tabuľa
6. Havarijný stav Základnej školy Látky
7. Rôzne – žiadosti, informácia cesta Čechánky, informácia cesta Polianky
8. Diskusia
9. Návrh Uznesení, záver
Hlasovanie: Za : 4 – Segeč, JUDr. Čontofalský, Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš, PhD.,
Proti: 0 Zdržal sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predkladá: Bc. Mário Kubiš, starosta
Overovatelia zápisnice: Segeč, Ing. Koristeková
Hlasovanie : Za: 4 – Segeč, JUDr. Čontofalský, Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš, PhD.,
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Návrhová komisia: JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš PhD.
Hlasovanie : Za: 4 – Segeč, JUDr. Čontofalský, Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš, PhD.,
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Zapisovateľka určená starostom obce: Melošová Soňa
Prišiel: Mgr. Bahleda, čas 17.10 hod.
3. Kontrola plnenia uznesení
Predkladá: Bc. Mário Kubiš, starosta
Uz. č. 41/2019 – WIFI pre Teba- podklady pre vypracovanie žiadosti boli zaslané firme, s ktorou je
podpísaná zmluva na vypracovanie žiadosti, výška spolufinancovania obce 5% -max. 750 €,
schválené uznesením. Max. pripojenie 10 prístupových bodov z tejto výzvy, v obci to bude cca
7-10 bodov a to: Pošta Látky, Ocú, budova ZŠ a MŠ, kostol, bytovka na zástavke, tribúna,
Požiarna zbrojnica, Čechánky budova bývalej ZŠ, kostol Mláky, Vyšné Polianky.
- starosta informuje o možnosti dotiahnutia optického kábla do obce pri realizovaní tohto projektu ale
mimo výzvy. Finančné vyčíslenie oznámi na budúcom zasadnutí OZ, je potrebné platiť „licenčný
spoj“, stretnutie s dodávateľom súčasného internetu má zajtra 24.7.2019.
Uz. č. 38/2019 – výmena ostatných okien v budove Pošty, Látky 37– starosta informuje o došlých 3-och
cenových ponukách firiem: Slovaktual, Q Profil a Šatex, nacenené na 6 ks, najvyššia ponuka od fi
Slovaktual na cca 3 tis. €. Pri obhliadke, ktorú vykonal zistil, že počet okien na budove patriace obci
je 7 ks veľkých okien+1 ks malé okno. Zostávajúce okná sú vymenené majiteľom bytu. Pripomína, že
o výmenu okien požiadala listom Sl. pošta, z dôvodu vykonanej previerky BOZP.

Ing. Koristeková – navrhuje vymeniť len okná na prevádzke pošty, zostávajúce ešte prezrieť,
Starosta obce – predniesol návrh na hlasovanie o financovaní havarijného stavu výmeny zostávajúcich
všetkých okien, v zmysle už prijatého uznesenia, z rezervného fondu obce.
Ing. Koristeková – nesúhlasí s použitím prostriedkov z rezervného fondu, pred samotným hlasovaním
o použití finančných prostriedkov z fondu oznámila, že sa hlasovania nezúčastní a na vyzvanie
o nezúčastnení sa hlasovania oslovila poslanca Mgr. Bahledu, obaja opustili rokovanie
zastupiteľstva, čas 17.30 hod.
Ing. Sivok, hl. kontrolór obce – skonštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa stalo
neuznášania schopné, opätovné zvolanie je do 14 dní.
Starosta obce z dôvodu neuznášania schopnosti obecného zastupiteľstva rokovanie ukončil.
Čas 17.35 hod.
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