Zápisnica č. 4/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach konaného
dňa : 17.04.2019
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. Komisie obce
6. Monografia obce – uvítanie knihy
7. Komunálny odpad- triedenie
8. Miestna komunikácia – od Pekárne – až Ján Segeč , Látky 127
9 . Detské ihrisko
10. Rôzne
11. Interpelácie, diskusia
12. Prijatie Uznesení OZ
13. Záver
Hlasovanie: Prítomní: 5
Za : 5
Menovite: JUDr. Čontofalský, Ing. Michalovský, Mgr.Kubiš, Kršiak, Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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. Rudolf Michalovský
2. Ján Segeč
Hlasovanie: Prítomní: 5
Za : 5
Menovite: JUDr. Čontofalský, Ing. Michalovský, Mgr.Kubiš, Kršiak, Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0
c) Zapisovateľka určená starostom obce – Jarmila Škopíková, Soňa Melošová zamestnankyne OcÚ
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 a poslanec Mgr. Ľubomír Bahleda sa písomne
nevyjadril k otázke chýbajúceho kontajnera, zápisníc z r.2018 a pečiatkam obce. Starosta mal
jednanie s SSE a.s., ktorá realizovala výmenu VN a NN v osade Nový Svet. Na opravu cesty
prispejú štrkom.
Ing. Marta Koristeková prišla na zasadanie o 17,30 hod.
K bodu 4
Školstvo – informácia
Mgr. Ján Kubiš – Osobne bol na Okresnom úrade, odbore školstva, oddelení analýz finančných
a kontrolných činnosti v Banskej Bystrici u Mgr. Peknušiakovej a Urbančokovej.
Financovanie Základnej školy a Materskej školy s jednou riaditeľkou by vyšlo približne tak isto ako
teraz s dvomi riaditeľkami, pretože v prípade, že by bola Základná škola spojená s Materskou
školou musela by mať riaditeľku a zástupkyňu. Obec by musela požiadať o vyradenie Základnej
školy a znovu požiadať o zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Starosta obce – V základnej škole budeme potrebovať ďalšiu učiteľku nakoľko do 1 ročníka sú
zapísané 2 deti so zdravotným znevýhodnením. Teraz máme 11 žiakov do prvého ročníka príde 5
žiakov a odídu 2 žiaci, budeme mať spolu 14 žiakov. V školskom roku 2020/2021 predpokladaný
počet detí v škole je 19 žiakov, príde 5 detí do 1 ročníka a neodíde nik. Približne 37 000,- € budeme
potrebovať na chod školy s dvoma učiteľkami. V minulom roku 2018 sme dostali 23 000,- €
a doplatili sme 11 800,- €. Druhá učiteľka v základnej škole má úväzok 0,3 - učí výchovy a 0,30
úväzok ako učiteľka v školskom klube, zmluvu má na dobu určitú len do konca júna. Zmluvu jej
obec nepredĺži. Môže sa uchádzať vo výberovom konaní ak má potrebné vzdelanie na učiteľku.
V materskej škole tiež budeme musieť urobiť úpravy, nakoľko sa do škôlky hlási 20 deti, máme
limit 16 detí. Najnutnejšie bude rozšíriť WC.
Peter Kršiak - Na rodičovskom združení riaditeľka školy PeadDr. Alena Vechterová informovala
rodičov, že by chcela rozdeliť žiakov do 2 tried aby sa mohla viac venovať žiakom so zdravotným
znevýhodnením.
Mgr. Ján Kubiš – Požiadať Úrad práce o pedagóga so špeciálnou pedagogikou, pozvať riaditeľku
školy na zasadanie Obecného zastupiteľstva aby od prezentovala organizáciu a chod školy
v školskom roku 2019/2020.
Ing. Marta Koristeková – Natália Poliaková je zamestnaná na obci, má vzdelanie, môže učiť
výchovy aj vo škôlke aj v družine.
Rozvrh hodín naplánovať na celý týždeň, riaditeľka teraz nevyučuje v piatok.
Starosta obce - Natália Poliaková je zamestnaná z úradu práce cez projekt „ Praxou k zamestnaniu“
§ 54 na dobu 7 mesiacov t.j. do 31.10.2019. 95% dostane na plat z úradu práce, 5 % plus odvody
znáša zamestnávateľ, čiže obec. Momentálne sa zaúča v materskej škole a základnej škole, Učiteľky
si vyčerpajú náhradne voľno a dovolenky.
Čo sa týka vyučovania, rozvrh hodín robí riaditeľka školy, rodičia nemajú s tým problém, že deti
majú v piatok len výchovy.
Poslanci obecného zastupiteľstva doporučili starostovi obce prizvať riaditeľku školy na najbližšie
zasadanie obecného zastupiteľstva s predložením organizačným plánom na školský rok 2019/2020
K bodu 5
Komisie obce
Poslanci schválili:
• členov Kultúrno – športovej komisie- Peter Chovan, Ján Chovan st.
• členov Stavebno - pozemkovej komisie – Jozef Kuvik
• predsedu Ekonomicko - sociálnej komisie: Ing. Martu Koristekovú
členov - Ing. Rudof Michalovský, Mgr. Martina Segečová, Soňa Melošová
Schválenie - Náplň činnosti komisií preložili na ďalšie zastupiteľstvo.

K bodu 6
Monografia obce – uvítanie knihy
Oficiálne uvítanie tejto knihy bude v nedeľu 21.04.2019 o 14.30 hod. v kultúrnom dome Látky.
Príhovor Ing. Rudolf Michalovský a autor knihy Ing. Juraj Laššák.
K bodu 7
Komunálny odpad- triedenie
Starosta obce - komunálny odpad v roku 2018 v našej obci bol za všetky zložky 218,886 t, z toho
sme vytriedili 11,476 t čo predstavuje 5,24% vytriedenie odpadu. V zmysle zákona č. 329/2018 Z.z.
o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a Nariadenia vlády SR 330/2018 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za
uloženie odpadov nám Technické služby Detva zvýšili poplatky z 5,- € na 17,- € za skládkovanie. Je
nutné zlepšiť triedenie odpadu a z toho vyplýva aj zabezpečiť dostatok nádob na triedenie odpadu.
Prešiel celú obec a zistil, že potrebujeme 80 ks kontajnerov na plasty, 80 ks kontajnerov na sklo
a 80 kontajnerov na plechovky, preto oslovil firmy na zaslanie cenovej ponuky na 120 l kontajnery.
Na výzvu zareagovali 3 firmy a zaslali cenové ponuky - MEVA SK 1 ks 120l kontajner s DPH
21,24 €,
- ELKOPLAST 1 ks 120l kontajner s DPH 24,- €,
- EKOCON 1 ks 120l kontajner s DPH 25,- €,
Je potrebné informovať občanov a vysvetliť aké je dôležité triedenie odpadu rozhlasom, verejným
hovorom. S predsedníčkou roľníckeho družstva jednal o premiestnení veľkoobjemových
kontajnerov do areálu Roľníckeho družstva.
Po dlhej diskusii Obecné zastupiteľstvo schválilo nákup 240 ks 120 l kontajnerov od spoločnosti
MEVA-SK s.r.o., na základe predložených ponúk
K bodu 8
Miestna komunikácia – od Pekárne – až Ján Segeč , Látky 127
Starosta obce - Obecného zastupiteľstva v Látkach dňa 16. 08. 2018 schválilo sumu 5000 € na
opravu cesty od ZŠ k Segečovi Jožkovi (Kuviková) cca 210m .Rozsah prác – odstránenie
výkopovej zeminy, dovoz a rozvoz štrku, uvalcovanie. Ďalšia oprava cesty v priebehu r. 2019. Toto
uznesenie nebolo doposiaľ splnené. Po dedine ide fáma, že obecné zastupiteľstvo cestu nebude
robiť. Nie je to pravda.
Navrhol opravu cesty od pekárni až po Jána Segeča, Látky 127. Rozsah prác – odstránenie
výkopovej zeminy, dovoz a rozvoz štrku, uvalcovanie. Osloviť vlastníkov pôdy v ceste, aby
odpredali, respektíve darovali pôdu obci. Keď bude cesta vo vlastníctve obce, môžeme sa uchádzať
o dotáciu nakoľko obec na celú opravu z vlastných prostriedkov nemá.
Pavol Hazucha – všetci majú v dedine asfaltku, len oni blato namiesto cesty roky rokúce. Je
potrebné to konečne vyriešiť a cestu urobiť.
Ondrej Poliak – je nutné upraviť aj rigol pri Jozefovi Segečovi.
Katarína Chromeková – Je nutné cestu opraviť aj rigoly, sledovať výzvy a požiadať o dotáciu. Má
informáciu z MAS-ky, že obec dostane 40 tis. €, ktoré obec plánovala v minulom roku na opravu
tejto cesty. Prečo si Obecné zastupiteľstvo neoverilo na čo môže použiť tieto finančné prostriedky.
5000,- € na opravu tejto cesty je málo.
Pozerala rozpočet na rok 2018 –dopravné prostriedky na začiatku roku je nula a na konci roku
262 000,-€ čo to znamená?
Starosta obce – bývalý starosta Obecné zastupiteľstvo informoval, že sa tieto prostriedky môžu
použiť na opravu cesty, preto obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 29/2017 zo dňa 13. 12.
2017 orientovať finančné prostriedky z MAS -ky na opravu vodovodu a cesty v úseku ZŠ – Jozef
Segeč, č. 17
Na to, že to bola nepravdivá informácia prišiel len teraz, keď sa ako novozvolený starosta zúčastnil
na zasadnutí MAS –ky. Preto aj na zasadnutí OZ 18.3.2019 bolo toto Uznesenie zrušené. Ale to

neznamená, že Obecné zastupiteľstvo nechce cestu opraviť.
Ministerstvo vnútra – vykonalo generálne opravy na dvoch požiarnych tatrách, obec na základe
protokolu získala technické zhodnotenie majetku. Z toho dôvodu je na konci roku v účtovníctve
suma 262 000,-€.
Ján Segeč – Cesta je v zlom stave, to vieme všetci, Je potrebné urobiť podklad štrkom, Pripraviť
projekt a vysporiadať pozemky, keď cesta uľahne podľa finančných možnosti použiť frézing, alebo
asfalt, ak nezískame iné zdroje riešiť opravu z vlastných zdrojov.
Poslanci schválili 7 000,- € na opravu havarijného stavu cesty, 5 000,- € je už schválených, spolu to
činí 12 000,- €.
K bodu 9
Detské ihrisko
Starosta obce - Pre výstavbu detského ihriska bolo potrebné vykonať úpravu terénu.2 hracie
prvky budú umiestnené pred vchodom do Materskej školy ostatné prvky budú umiestnené za
Základnou školou, na mieste zbúranej jedálne. Svah sa upraví zatrávňovacou dlažbou, Od cesty plot
z pevných dielcov. Keď sa osadia hracie prvky potom sa ešte upraví terén hlinou a zaseje sa tráva.
Do konca apríla je nutné hracie prvky osadiť a potom vyúčtovať v zmysle uzatvorenej zmluvy.
K bodu 10
Rôzne
Starosta obce predložil:
- Žiadosť p. Gajarského o pomoc na opravu cesty v osade Sekcia, ktorú poslanci neschválili.
-. Žiadosť Slovenskej pošty o odstránenie nedostatkov z odbornej previerky BOZP. Obecné
zastupiteľstvo schválilo žiadosť a poverilo starostu obce urobiť cenový prieskum na výmenu okien
a mreží, v priestoroch Pošty.
- Starosta obce Informuje o nákupe chýbajúceho zariadenia v Materskej škôlke, čo vyplynulo
z vykonanej kontroly.
-ďalej informuje o 8 vykonaných kontrolách
1. Voľby prezidenta nespokojný volič ( podnet dal bývalý starosta obce Mgr. Ľubomír Bahleda )
znevažovanie štátnych symbolov. Kontrolu vykonala okresná volebná komisia v druhom kole
volieb - nedostatky neboli.
2. Inšpektorát práce vykonal kontrolu na základe podnetu, nespokojného voliča, že v budove
v ktorej je volebná miestnosť prebieha rekonštrukcia , trčia káble – nedostatky nenašli.
3. Okresná prokuratúra – kontrola VZN – dane a poplatky
4. Okresná prokuratúra – kontrola výrub drevín
5. Hygiena – kontrola kvality vody
6. Hygiena – kontrola v Materskej škole a Školskej jedálni
7. Slovenská inšpekcia životného prostredia – kontrola na podnet nespokojného chatára, ktorú zaslal
tiež bývalý starosta Mgr. Ľubomír Bahleda – odpady, plné kontajnery. Boli predložené fotky, kde
asi 1 fotka pravdepodobne bola kontajner za RD Látky. Na ostatných fotkách boli také
kontajnery aké obec vôbec nepoužíva, v pozadí boli paneláky a chodník zo zámkovej dlažby.
8. Podnet na kontrolu dal občan z obavy o svoj život a písal anonymne na Ministerstvo životného
prostredia – V obci je zbohatlícka skupina, ktorá si dosadila nového starostu, ktorého môžu
ovládať. Je potrebné skontrolovať a premerať stokovú sieť ČOV. Je potrebné zaoberať sa aj
technológiou ČOV. Otázne sú aj zmluvné vzťahy s dodávateľom, nakoľko súťaž prebehla v roku

1995, všetko je v korupčných rukách a je potrebné vykonať dôkladnú hĺbkovú kontrolu.
Starosta obce informuje, že obec podala žiadosť o poskytnutie dotácii na Environmentálny fond
na zateplenie Materskej a Základnej školy, žiadalo sa 200 000,- € pričom je 5% spoluúčasť obce.
K bodu 11
Interpelácie, diskusia
Ing. Marta Koristeková – dotaz – či má obec verejnoprospešných pracovníkov
– miestna komunikácia Čechánky
Starosta obce – áno obec má v súčasnej dobe uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona
č.417/2013 na § 10, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť 2 dni v týždni. Za bývalého starostu bola
uzatvorená zmluva s úradom práce a obcou a uchádzačmi o zamestnanie na § 12 do 31.10.2019,
ktorá je stále platná, uchádzači mali v decembri 2018 prerušenie z dôvodu zúčastňovania sa
projektu na úrade práce od 1.4.2019 pokračujú v činnosti 4 krát v týždni 5 hodín v obci Látky.
Ďalej má obec od 1.4.2019 v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov na § 54 cez projekt z úradu práce „ Praxou k zamestnaniu“ dvoch
uchádzačov o zamestnanie na dobu 7 mesiacov t.j. do 31.10.2019 na plný úväzok, kde 90%
dostanú na plat z úradu práce, 5 % plus odvody znáša zamestnávateľ, čiže obec. Pozametali dedinu,
vyčistili zástavky, okolie kontajnerov, mali sme aj kontrolu z úradu práce, bolo všetko v poriadku.
Vyčistili sa aj rezerváre na vodu. Firma Remonta s.r.o. vymenila nové redukčné ventily, vymenili sa
filtre, šupátka. Po veľkej noci obec zorganizuje brigádu a vyčistia sa ešte záchyty prameňov. Vrchný
vodojem má momentálne slabý prítok vody.
Cesta v Čechánkach má informáciu od p. Oravca, že sa bude robiť 2 etapách. Požiadal p. Oravca
aby navrhol a dal cenovú ponuku aj na opravu úseku našej cesty, ešte sa stále neozval. Obec osloví
aj ďalšie firmy na podanie cenovej ponuky na opravu tohto úseku cesty. Podľa cenových ponúk sa
obec rozhodne, ktorá firma bude najvýhodnejšia.
Ján Chovan – dotaz - v akom štádiu je rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Starosta obce – dotácia, peniaze sú na účte 29 840,- €, prebehla verejná súťaž, vyhral Jozef Kuvik,
v najbližšej dobe bude vykonávať práce v zmysle projektu. Zateplenie nebolo zahrnuté v projekte.
K bodu 12
Prijatie Uznesení OZ
K prejedaným bodom boli prijaté:
II.
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Látkach zo dňa 17.04.2019
K bodu 4
Školstvo - informácia
Uznesenie č. 24/2019 zo dňa 17.04.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. B e r i e n a v e d o m i e
o školstve p. poslanca PaeDr. Kubiša

1. Informáciu

B. D o p o r u č u j e
1. Starostovi obce prizvať riaditeľku školy na najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva
s predložením organizačným plánom na školský rok 2019/2020

Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 6
Menovite: JUDr. Čontofalský, Ing. Michalovský ,Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš,
Kršiak, Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 5
Komisie
Uznesenie č. 25/2019 zo dňa 17.04.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. V o l í
1. členov Kultúrno – športovej komisie: Peter Chovan, Ján Chovan st.
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 6
Menovite: JUDr. Čontofalský, Ing. Michalovský ,Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš,
Kršiak, Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0
2. členov Stavebno - pozemkovej komisie: Jozef Kuvik
Hlasovanie: Prítomní: 6
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 6
Menovite: JUDr. Čontofalský, Ing. Michalovský ,Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš,
Kršiak, Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0
3. predsedu Ekonomicko - sociálnej komisie: Ing. Marta Koristeková
4. členov Ekonomicko - sociálnej komisie:
Ing. Rudolf Michlovský, Soňa Melošová, Mgr. Martina Segečová
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 6
Menovite: JUDr. Čontofalský, Ing. Michalovský ,Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš,
Kršiak, Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 6
Monografia obce
Uznesenie č. 26/2019 zo dňa 17.04.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. B e r i e n a v e d o m i e
1. Informáciu o uvítaní knihy „ Monografia obce Látky“ dňa 21.04.2019 o 14,30 hod. v kultúrnom
dome Látky.

K bodu 7
Komunálny odpad - triedenie
Uznesenie č. 27/2019 zo dňa 17.04.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. S ch v a ľ u j e
1. Nákup 240 ks 120l kontajnerov od spoločnosti MEVA-SK s.r.o., na základe predložených ponúk
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 5
Menovite: JUDr. Čontofalský, Ing. Michalovský , Mgr. Kubiš, Kršiak, Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 1 Menovite: Ing. Koristeková,
K bodu 8
Miestna komunikácia – od Pekárne až po Ján Segeč, Látky 127
Uznesenie č. 28/2019 zo dňa 17.04.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. P o v e r u j e
1. Starostu obce a Pozemkovo- stavebnú komisiu aby usporiadala vlastnícke vzťahy miestnej
komunikácie od Pekárne až po Ján Segeč, Látky 127
B. S ch v a ľ u j e
1. Na opravu havarijného stavu miestnej komunikácie od Pekárne až po Ján Segeč, Látky 127
finančné prostriedky v sume 7 000,- €
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 6
Menovite: JUDr. Čontofalský, Ing. Michalovský ,Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš,
Kršiak, Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 9
Detské ihrisko
Uznesenie č. 29/2019 zo dňa 17.04.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. B e r i e n a v e d o m i e
1. Informáciu o vykonaní terénnych úpravách pod detské ihrisko
K bodu 10
Rôzne
Uznesenie č.30/2019 zo dňa 17.04.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. N e s ch v a ľ u j e
1. Žiadosť p. Gajarského o pomoc na opravu cesty v osade Sekcia
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 6
Menovite: JUDr. Čontofalský, Ing. Michalovský ,Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš,
Kršiak, Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0

B. S ch v a ľ u j e
1. Žiadosť Slovenskej pošty o odstránenie nedostatkov z odbornej previerky BOPZ
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 6
Menovite: JUDr. Čontofalský, Ing. Michalovský ,Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš,
Kršiak, Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0
C. P o v e r u j e
1. Starostu obce urobiť cenový prieskum na výmenu okien a mreží v priestoroch Pošty.
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 6
Menovite: JUDr. Čontofalský, Ing. Michalovský ,Ing. Koristeková, Mgr. Kubiš,
Kršiak, Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0
D. B e r i e n a v e d o m i e
1.Informáciu o nákupe chýbajúceho zariadenia v Materskej škôlke
2.Informáciu o vykonaných kontrolách
3. Informáciu o podaní žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond na zateplenie Materskej
a Základnej školy Látky
K bodu 11
Interpelácie, diskusia
Uznesenie č.31/2019 zo dňa 17.04.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. B e r i e n a v e d o m i e
1. Informáciu o uchádzačoch o zamestnanie, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť na §10, §12
zákona č.417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a §54 zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
2. Informáciu o rekonštrukcii požiarnej zbrojnice
Keďže viac bodov ani pripomienok neodznelo, boli prečítané a prijaté všetky uznesenia.
Predsedajúci ukončil zasadnutie OZ a poďakoval prítomným za účasť.
V Látkach, 17.04.2019 zapísala : Jarmila Škopíková
Bc. Mário Kubiš, starosta obce

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

1. Overovateľ: Ján Segeč, poslanec OZ

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

2. Overovateľ: Ing. Rudolf Michalovský, poslanec OZ
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