Zápisnica č. 3/2019
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Látkach konaného
dňa : 18.03.2019
I.
Počet členov OZ: 7
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina je súčasť zápisnice.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Bc. Mário Kubiš, 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:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľky zápisnice
3. Kontrola plnenie uznesenie OZ
4. Školstvo - informácia
5. Zriadenie komisií
6. Monografia obce
7. Verejné osvetlenie
8. Miestna komunikácia - Čechánky
10. Odpredaj pozemkov v RO Prašivá
11.Rôzne
- spolupráca – RD Látky
- kontajner 1100l
- zápisnice OZ r.2018
12. Interpelácie, diskusia
13. Prijatie Uznesení OZ
14. Záver
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 5
Menovite: JUDr. Čontofalský, Ing. Michalovský, Ing. Koristeková, Kršiak, Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 1 Menovite: Mgr. Bahleda
2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
a) Návrhová komisia v zložení:
1. JUDr. Peter Čontofalský
2. Peter Kršiak
b) Overovatelia zápisnice v zložení:
1. Ing. Marta Koristeková
2. Ján Segeč
c) Zapisovateľka určená starostom obce – Jarmila Škopíková, zamestnankyňa OcÚ

Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 6
Menovite: Mgr. Bahleda, JUDr. Čontofalský, Ing. Michalovský, Ing. Koristeková, Kršiak, Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Ing. Marta Koristeková požiadala aby sa rokovanie začalo bodom 11 rôzne konkrétne - kontajner
1100l
- zápisnice OZ r.2018 + pečiatky obce, z toho dôvodu, že poslanec Mgr. Ľubomír Bahleda pri príchode
informoval prítomných, že je časovo obmedzený a tieto body sa ho týkajú. Poslanci Obecného
zastupiteľstva súhlasili a začali rokovanie týmto bodom.
Bc. Mário Kubiš, starosta obce požiadal poslanca Mgr. Ľubomíra Bahledu a vysvetlenie kde sa
nachádza 1 ks 1100l kontajner, čierny plastový s plochým vekom. Originál zápisnice Obecného
zastupiteľstva z r. 2018 a pečiatky obce, ktoré používal ako bývalý starosta.
Mgr. Ľubomír Bahleda - kontajner nevie kde sa nachádza, nie je strážca kontajnerov asi ho niekto
ukradol. Zápisnice nemá, načo by mu boli a pečiatka 1 ks je na Stavebnom úrade v Hriňovej a druhú
pečiatku stratil.
Bc. Mário Kubiš, starosta obce – 5 ks 1100 l čiernych plastových kontajnerov bolo objednaných a
dodaných ešte za bývalého starostu Mgr. Ľubomíra Bahledu. Avšak Technické služby Detva majú starý
typ vozidla a nevedia tieto kontajnery vysýpať. Preto sa s dodávateľom dohodol na výmene týchto
kontajnerov. Štyri kontajnery sú pri obecnom úrade a piaty kontajner je vo dvore u p. Bahledu, videl ho keď
bol za p. Bahledom aj s p. Deákom pri riešení problému s novou trasou NN vedenia v osade Nový Svet.
Mgr. Ľubomír Bahleda – písomne sa vyjadrí
K bodu 3
Kontrola plnenie uznesenie OZ
Starosta obce skonštatoval, že uznesenia predošlého obecného zastupiteľstva sú splnené. Informáciu
o školstve má pripravenú poslanec Mgr. Ján Kubiš, ale ten sa na dnešné zasadanie ospravedlnil.
K bodu 4
Školstvo – informácia
Tento bod programu sa prekladá na budúce zasadanie Obecného zastupiteľstva, z dôvodu neprítomnosti
poslanca Mgr. Jána Kubiša, ktorý bol na Okresnom úrade odbore školstva v Banskej Bystrici.
K bodu 5
Zriadenie komisií
Návrh predkladá starosta obce Bc. Mário Kubiš zriadiť 3 komisie. Predseda komisií musí byť
poslanec obecného zastupiteľstva, členovia môžu byť radoví občania.
-Kultúrno-športovú komisiu – predseda Mgr. Ján Kubiš, člen Ján Segeč
-Stavebno-pozemkovú komisiu – predseda JUDr. Peter Čontofalský, člen Peter Kršiak
-Ekonomicko-sociálnu komisiu – predseda Ing. Marta Koristeková
Poslanci schválili tieto komisie. Schválenie predsedu Ekonomicko – sociálnej komisie preložili na
ďalšie zastupiteľstvo ako i náplň činnosti komisií. Ing. Marta Koristeková zváži predsedníctvo tejto
komisií.
Poslanec Mgr. Ľubomír Bahleda odišiel o 17,45 hod.
Ing. Michalovský – Na obecnom zastupiteľstve 13.12.2018 sme sa dohodli, že nebudeme komisie
zriaďovať , poslanci sa budú zúčastňovať každých jednaní.

K bodu 6
Monografia obce
Bc. Mário Kubiš, starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo, že bolo vydaných 500 ks kníh Monografia obce Látky. Navrhol prezentáciu, uvítanie tejto knihy.
60 ks – autor Juraj Laššák,
100 ks zafinancoval Ján Kamenský – Dominovci.
Zvyšných 340 ks zaplatila Obec Látky v sume 3498,60 €.
50 ks zafinancuje firma JASE v hodnote 1000,- €.
Poslanci schválili 50 ks starostovi na reprezentačné účely a predaj knihy v hodnote 10,- € /1 ks.
K bodu 7
Verejné osvetlenie
Starosta obce prešiel aj s poslancom Mgr. Jánom Kubišom ( ostatní poslanci sa prehliadky verejného
osvetlenia nezúčastnili ) celú obec a zistili, že máme 117 lámp verejného osvetlenia a bolo by vhodné
doplniť ešte 40 ks. Poslanci schválili zámer zrealizovať prieskum trhu, ktorého výsledkom bude podpísanie
zmluvy o dielo "Obnova sústavy verejného osvetlenia obce Látky" s maximálnou hodnotou zákazky
135 000 Eur bez DPH.
K bodu 8
Miestna komunikácia – Čechánky
Starosta obce, informoval poslancov, že obec písomne požiadala Banskobystrický samosprávny kraj a
a Regionálnu správu ciest o opravu cesty ich správe. Ing. Belko navštívil starostu obce a informoval
ho, že oprava tohto úseku cesty v osade Čechánky je schválená a v roku 2019 bude zrealizovaná.
K bodu 9
Financovanie - MAS
Starosta obce, informoval poslancov, že financie z MAS – ky Podpoľanie nie je možné použiť na opravu
cesty, čo v minulosti bolo schválené. Tieto financie je možné použiť na investície súvisiace s vytváraním
podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba / rekonštrukcia /
modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných
objektov v obci pre komunitnú /spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov.
Poslanci zrušili Uznesenie č. 29/2017 zo dňa 13. 12. 2017 orientovať projekty na opravu vodovodu a
cesty v úseku ZŠ – Jozef Segeč, č. 17 – Ján Segeč, č. 127.
Ďalej informoval poslancov, že vyšla aktuálna výzva Environmentálneho fondu - Činnosť L5AP
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, Maximálna výška
žiadanej dotácie na jednu žiadosť 200000,- € pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania
zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu. Požiadať o dotáciu je možné do 16.04.2019.
vrátane.
K bodu 10
Odpredaj pozemkov v RO Prašivá
Starosta predložil návrh vykonať prehliadku pozemkov v RO Prašivá, zakresliť a označiť cesty, potom priľahlé
pozemky ku chatám odpredať, najmä tie , ktoré využívajú chatári a nevlastnia. Tak obec získa financie, ktoré
môže použiť napr. na opravu vodovodu, alebo v základnej škole rekonštrukciu tried. Diskutovalo sa o cene
odpredaja pozemku za 1m2. Po prehliadke a inventúre pozemkov v rekreačnej oblasti by bolo vhodné rozlíšiť
a oceniť pozemky vhodné na výstavbu chát. Do toho času obec nebude predávať pozemky vhodné pre
výstavbu a pozemky, na ktorých sa nachádzajú stromy. Poslanci zrušili Uznesenie č.1/2012 zo dňa
01.03.2012 maximálny odpredaj do 500m2/1kupujúci.

K bodu 11
Rôzne
- spolupráca – RD Látky
Starosta obce privítal predsedníčku Roľníckeho družstva Annu Hrončekovú. Diskutovalo sa o
prečerpávaní vody, zimnej údržbe a spolupráci roľníckeho družstva s obcou.
K bodu 12
Interpelácie, diskusia
Starosta informoval poslancov, že:
- vodovod v obci je v havarijnom stave, ventily nefungujú, je problém odstaviť jednotlivé časti
vodovodu. Vodojemy zanesené, je nutné ich vyčistiť aj záchyty. Vymeniť filtre. Poslanci schválili na
odstránenie havarijného stavu vodovodu 10 000,- €.
- kontrola - Hygiena MŠ a ŠJ kde boli zistené nedostatky:
1.V šatni pre deti chýbajú skrinky na odkladanie odevu
2. Vyhradiť samostatný priestor – šatňu pre pedagógov, kuchárku a sklad na čistiace potreby
3. Z priestorov spálne odstrániť pedagogické pomôcky
4. Vyhradiť izolačný priestor pre akútne choré dieťa
5. Dodržiavať HACCP systém skladovania potravín
6. Dodržiavať HACCP systém odoberania vzoriek stravy
7. Zo skladu potravín odstrániť nepotrebný inventár- stoličku
8. Doplniť lekárničku
9. Doplniť zásobník na jednorazové utierky
10. Oddeliť jedáleň od spálne detí
- kontrola – ŢP Detva, ţumpy 2019
- kontrola – VZN a poplatky obce na r. 2019 - Prokuratúra Zvolen
- podaná ţiadosť ÚPSVaR
V zmysle § 54 obec podala žiadosť – projekt „ praxou k zamestnaniu“ o 2 zamestnancov na dobu 7
mesiacov.
- Ing. Rudolf Michalovský – V osade Nový Svet prebehla výmena VN a NN. Ťažkými mechanizmami bola
poškodená miestna komunikácia. Navrhuje požiadať Stredoslovenskú distribučnú a.s. o finančný
príspevok na opravu tejto cesty.
K bodu 13
Prijatie Uznesení OZ
K prejedaným bodom boli prijaté:
II.
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Látkach zo dňa 18.03.2019
K bodu 5
Zriadenie komisií
Uznesenie č. 17/2019 zo dňa 18.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
zriaďuje
-Kultúrno-športovú komisiu

A)

Hlasovanie: Prítomní: 5
Za: 3

Menovite: JUDr.Peter Čontofalský, Peter Kršiak, Ján Segeč

Proti: 0

Menovite:

Zdržal sa: 2
B)
a)
b)

Menovite: Ing. Marta Koristeková, Ing. Rudolf Michalovský

volí
predsedu komisie : Mgr. Ján Kubiš
členov komisie: Ján Segeč

Hlasovanie: Prítomní: 5
Za: 3
Menovite: JUDr.Peter Čontofalský, Peter Kršiak, Ján Segeč
Proti: 0
Menovite:
Zdržal sa: 2
Menovite: Ing. Marta Koristeková, Ing. Rudolf Michalovský
C) z r i a ď u j e
- Stavebno-pozemkovú komisiu
Hlasovanie: Prítomní: 5
Za: 3
Menovite: JUDr.Peter Čontofalský, Peter Kršiak, Ján Segeč
Proti: 0
Menovite:
Zdržal sa: 2
Menovite: Ing. Marta Koristeková, Ing. Rudolf Michalovský
D)
c)
d)

volí
predsedu komisie : JUDr.Peter Čontofalský
členov komisie: Peter Kršiak

Hlasovanie: Prítomní: 5
Za: 3
Menovite: JUDr.Peter Čontofalský, Peter Kršiak, Ján Segeč
Proti: 0
Menovite:
Zdržal sa: 2
Menovite: Ing. Marta Koristeková, Ing. Rudolf Michalovský
E) z r i a ď u j e
-Ekonomicko-sociálnu komisiu
Hlasovanie: Prítomní: 5
Za: 3
Menovite: JUDr.Peter Čontofalský, Peter Kršiak, Ján Segeč
Proti: 0
Menovite:
Zdržal sa: 2
Menovite: Ing. Marta Koristeková, Ing. Rudolf Michalovský
K bodu 6
Monografia obce
Uznesenie č. 18/2019 zo dňa 18.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. S c h v a ľ u j e
1. Predaj knihy „ Monografia obce Látky “ v sume 10,- €/1 ks
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Menovite: JUDr.Peter Čontofalský, Peter Kršiak, Ján Segeč, Ing. Marta Koristeková, Ing. Rudolf
Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7
Verejné osvetlenie
Uznesenie č. 19/2019 zo dňa 18.03.2019

Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. S c h v a ľ u j e
1. zámer zrealizovať prieskum trhu, ktorého výsledkom bude podpísanie zmluvy o dielo "Obnova sústavy
verejného osvetlenia obce Látky" s maximálnou hodnotou zákazky 135 000 Eur bez DPH

Hlasovanie: Prítomní: 5
Za: 5
Menovite: JUDr.Peter Čontofalský, Peter Kršiak, Ján Segeč, Ing. Marta Koristeková, Ing. Rudolf
Michalovský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 9
Financovanie - MAS
Uznesenie č. 20/2019 zo dňa 18.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. R u š í
1. Uznesenie č. 29/2017 zo dňa 13. 12. 2017 orientovať projekty na opravu vodovodu a cesty v
úseku ZŠ – Jozef Segeč, č. 17 – Ján Segeč, č. 127
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Menovite: JUDr.Peter Čontofalský, Ján Segeč, Ing.Marta Koristeková, Ing. Rudolf Michalovský
Proti: 0
Menovite:
Zdržal sa: 1 Menovite: Peter Kršiak

K bodu 10
Odpredaj pozemkov v RO Prašivá
Uznesenie č. 21/2019 zo dňa 18.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. R u š í
1. Uznesenie č.1/2012 zo dňa 01.03.2012 maximálny odpredaj do 500m2/1kupujúci
Hlasovanie: Prítomní: 5
Za: 3
Menovite: JUDr.Peter Čontofalský, Peter Kršiak, Ján Segeč
Proti: 0
Menovite:
Zdržal sa: 2 Menovite: Ing. Marta Koristeková, Ing. Rudolf Michalovský
B. S c h v a ľ u j e

1. Pozastavenie odpredaja pozemkov v Rekreačnej oblasti Látky Prašivá, určených na výstavbu, do
doby vykonania inventarizácie pozemkov.
Hlasovanie: Prítomní: 5
Za: 5 Menovite: JUDr.Peter Čontofalský, Peter Kršiak, Ján Segeč, Ing. Marta Koristeková, Ing.
Rudolf Michalovský
Proti: 0
K bodu 11
Rôzne

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 22/2019 zo dňa 18.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. B e r i e n a v e d o m i e
1. Informáciu o ďalšej spolupráci s Roľníckym družstvom Látky
2. Stanovisko poslanca Mgr. Ľubomíra Bahledu, že podá písomné vyjadrenie ku strateným
zápisniciam z r.2018, chýbajúcemu kontajneru.
3.Správu o hygienickej kontrole v Materskej škole a Školskej jedálni a zaväzuje starostu obce aby
napravil zistené nedostatky.
K bodu 12
Interpelácie, diskusia
Uznesenie č. 23/2019 zo dňa 18.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. D o p o r u č u j e
1. Starostovi obce podať žiadosť na Stredoslovenskú distribučnú a.s. o finančnú náhradu za
poškodenú miestnu komunikáciu pri osadzovaní stĺpov elektrického vedenia v osade Nový Svet.
Hlasovanie: Prítomní: 5
Za: 5 Menovite: JUDr.Peter Čontofalský, Peter Kršiak, Ján Segeč, Ing. Marta Koristeková, Ing. Rudolf
Michalovský
Proti: 0

Zdržal sa: 0

B. S c h v a ľ u j e
1. Vynaloženie finančných prostriedkov z rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu a to opravu
vodovodu, vyčistenie vodojemov a záchytov vody v sume 10000,- €.
Hlasovanie: Prítomní: 5
Za: 5
Menovite: JUDr.Peter Čontofalský, Peter Kršiak, Ján Segeč, Ing. Marta Koristeková, Ing.
Rudolf Michalovský
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.
V Látkach, 18.03.2019 zapísala : Jarmila Škopíková
Bc. Mário Kubiš, starosta obce

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

1. Overovateľ: Ján Segeč, poslanec OZ

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

2. Overovateľ: Ing. Marta Koristeková, poslanec OZ

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

