Zápisnica č. 2/2019
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Látkach konaného
dňa : 18.02.2019
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. Verejné osvetlenie – cenové ponuky, informácia
5. Výrub drevín – cenové ponuky- výber
6. Zmluva spoločná úradovňa - schválenie
7. Požiarna zbrojnica – informácia
8. Inventúra majetku obce k 31.12.2018 – informácia, vyradenie majetku
9 . Správa o kontrolnej činnosti za r.2018 - Hl. kontrolór
10. Havarijný stav - kancelárie a priestory Ocú
11. Rôzne
- kontajner 1100l
- zápisnice OZ r.2018
12. Interpelácie, diskusia
13. Prijatie Uznesení OZ
14. Záver
Hlasovanie: Prítomní: 5
Za : 5 Menovite: JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing. Koristeková, Kršiak, Ing.
Michalovský
Proti : 0
Zdržal sa : 0
2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
a) Návrhová komisia v zložení:
1. Ing. Rudolf Michalovský
2. JUDr. Peter Čontofalský
b) Overovatelia zápisnice v zložení:

1. Mgr. Ján Kubiš
2. Ing. Marta Koristeková
c) Zapisovateľka určená starostom obce – Jarmila Škopíková, zamestnankyňa OcÚ
Hlasovanie: Prítomní: 5
Za : 5 Menovite: JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing. Koristeková, Kršiak, Ing.
Michalovský
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Na zasadnutie prišiel poslanec Ján Segeč o 17,15 hod.
K bodu 3
Kontrola plnenie uznesenie OZ
-

-

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenia z predošlého Obecného zastupiteľstva sú splnené,
len Uznesenie č.1/2019 bod C, ods. 1. - zistiť možnosti ekonomického financovania základnej
a materskej školy - plní sa
Ing. Koristeková - trvá na splnení uznesenia a podaní promptnej informácií

K bodu 4
Verejné osvetlenie
Radovan Zigo, Projektový manažér pre projekty EnEf
Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Račjanke, Žilina
Návrh riešenia:
Variant 1 – „výmena kus za kus“
Použité svietidlá: 90 ks typu LED
Príkon nového svietidla: 30 W
Spôsob regulácie: Astro riadenie s reguláciou, bez zhasínania
Spôsob osadenia: Stĺpy nízkeho napätia
Mesačná splátka diela: 480 € / mesiac( z toho údržba 230 € / mesiac)
Náklady na 1 lampu 6,66 € / mesiac
Návrh predpokladá výmenu 90 ks pôvodných svietidiel spolu s RVO
V ktorých budú optimalizované ističe.
Jednotlivé svietidlá budú počas noci stmievané podľa harmonogramu.
Uvedené ceny sú s DPH a platia pri splácaní diela počas 15 rokov.
V splátke nie je dodávka elektrickej energie ktorá je cca 120 € / mesiac
Ročná úspora za dodávku elektrickejenergie je 3 650 €
Variant 2 – „výmena a doplnenie“
Použité svietidlá: 110 ks typu LED
Príkon nového svietidla: 30 W
Spôsob regulácie: Astro riadenie s reguláciou, bez zhasínania
Spôsob osadenia: Stĺpy nízkeho napätia

Mesačná splátka diela: 580 € /mesiac( z toho údržba 280 € / mesiac)
Náklady na 1 lampu 6,54 €/ mesiac
Návrh predpokladá výmenu a doplnenie 110 ks svietidiel spolu s RVO
V ktorých budú optimalizované ističe.
Jednotlivé svietidlá budú počas noci stmievané podľa harmonogramu.
Uvedené ceny sú s DPHa platia pri splácaní diela počas 15 rokov.
V splátke nie je dodávka elektrickej energie ktorá je cca 140 € / mesiac
Harmonogram realizácie
• Schválenie zámeru v obecnom zastupiteľstve t0
• Vyhodnotenie prieskumu trhu t0 + 3 týždne
• Začiatok prác na rekonštrukcii t0 + 5 týždňov
• Ukončenie prác a začiatok splácania diela t0 + 10 týždňov
Samotné práce nijakým spôsobom nezasiahnu do fungovania súčasnejsústavy VO.
Starosta poďakoval p. Zigovi za odprezentovanie ponuky na verejné osvetlenie. Obecné
zastupiteľstvo prejde celú dedinu s osadami a zistia presný počet svietidiel. Starosta zistí
preferencie verejného osvetlenia a potom sa rozhodnú čo bude pre obec najvýhodnejšie.
K bodu 5
Výrub drevín
Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo, že na základe Rozhodnutia č.47/2019/OVŽ556/2019 EM, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 168 ks drevín, obec vyzvala troch dodávateľov
na predloženie cenovej ponuky a uverejnila výzvu na predloženie cenovej ponuky na webovej
stránke obce. Poslancom Obecného zastupiteľstva bola predložená jedna obálka, ktorá bola podľa
Vnútorného predpisu upravujúceho postup obce pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, zákona č.
343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní, v znp., v stanovenom termíne doručená a to:
Ján Segeč, Látky 150, 985 45 Látky, IČO: 34321560. Poslanci Obecného zastupiteľstva
skonštatovali, že uchádzač splnil všetky požiadavky a preto bola jeho ponuka vyhodnotená ako
úspešná. Zároveň doporučili starostovi obce uzavrieť zmluvu na výrub s úspešným uchádzačom.
K bodu 6
Zmluva spoločná úradovňa
Starosta obce predložil návrh zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu uzatvorenú medzi
Mestom Hriňová, Obcou Detvianska Huta a obcou Látky. Zmluvné strany majú záujem, zosúladiť
zmluvné podmienky s platnými zákonmi, ustanoveniami právnych predpisov a tiež majú záujem na
kvalitnom a efektívnom zabezpečovaní prenesených úloh štátnej správy na úseku stavebného
konania, sociálnych služieb, ochrany prírody, štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia a miestnych
pozemných komunikácií. Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili zmluvu podľa predloženého
návrhu a paušálnu štvrťročnúúhradu vo výške 250,- € na účet Mesta Hriňová.
K bodu 7
Požiarna zbrojnica
Starosta obce informoval, že v zmysle cenovej ponuky objednal služby a to zhotovenie
kompletných súťažných podkladov pre vyhotovenie a spracovanie zákazky verejného obstarávania
na stavebné práce s názvom „ Požiarna zbrojnica“ nachádzajúca sa na C KN parc. č. 1471, súpisné

číslo 153, v obci Látky v sume 250,- € – Ing. Martina Babicová, Projektové poradenstvo,
Cintorínska cesta 809/22,Zvolenská Slatina.
K bodu 8
Inventúra majetku obce k 31.12.2018
Starosta obce informoval, že na základe vykonanej fyzickej inventúry majetku obce k 31.12.2018
bolo vyradenie plne odpísaného dlhodobého drobného majetku likvidáciou v sume 7 839,23 € a
vyradenie plne odpísaného dlhodobého majetku, ktorý nebol vedený na liste vlastníctva obce
z účtovnej triedy 021 - stavby v nadobúdajúcej sume 104 965,48 € a nefunkčnej rozhlasovej
ústredni z účtovnej triedy 022- samostatné hnuteľné veci v sume 1448,05 €.
Predchádzajúci starosta Mgr. Ľ. Bahleda neodovzdal pečiatky obce. O nových pečiatkach je
vyhotovený zápis, majú nové poradové čísla.
K bodu 9
Správa o kontrolnej činnosti za r.2018
Ing. Ivan Sivok predložil správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 v zmysle zákona 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších noviel, podľa § 18f, ods.1, písm. e. Kontrolná činnosť
hlavného kontrolóra obce je vymedzená ako pozitívne, teda čo môže kontrolovať, tak aj negatívne,
teda kde nemá žiadne právomoci vykonať kontrolu. Kontrolná činnosť je vykonávaná v zmysle
zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole s prihliadaním na dodržiavanie zákonov a iných
právnych predpisov, ktoré usmerňujú riadny chod obcí. Ide najmä o zákon o obecnom zriadení,
zákon o majetku obcí, zákon o rozpočtových pravidlách a zákon o verejnom obstarávaní.
Výsledky jednotlivých kontrol boli prerokované so starostom obce. Svojou činnosťou si kladie za
povinnosť predchádzať problémom financovania riadneho chodu a rozvoja obce za predpokladu
dodržiavania všetkých platných zákonov.
Bola vyhlásená 5 minútová prestávka.
K bodu 10
Havarijný stav - kancelárie a priestory Ocú
Na riešenie havarijného stavu priestorov obecného úradu poslanci Obecného zastupiteľstva
schválili použitie rezervného fondu v sume 12 000,- €.
K bodu 11
Rôzne
- kontajner 1100litrový
- zápisnice OZ r.2018
Pre neprítomnosť poslanca Mgr. Ľubomíra Bahledu presúva otázku straty 1100l kontajnera a
chýbajúce zápisnice obecného zastupiteľstva z roku 2018 na ďalšie zasadanie Obecného
zastupiteľstva.
-Žiadosť o odkúpenie pozemku
Starosta obce predložil žiadosť Jána Gombalu o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce
nachádzajúci sa v rekreačnej oblasti Látky – Prašivá, za účelom zväčšenia pozemku v okolí jeho
rekreačnej chaty. Poslanci schválili zámer odpredaja časti pozemku par.č. 461/1 o výmere 494 m2,
po spracovaní geometrického plánu na náklady kupujúceho.
-Cenová ponuka
Starosta obce predložil cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie – pasport
trvalého dopravného značenia obce v sume 1800,- €, Poslanci obecného zastupiteľstva vzali cenovú

ponuku na vedomie.
Ďalej predložil cenovú ponuku od MAPA Slovakia Digital,s.r.o.
Balík štandard :

Licencia na prístup do
systému mOBEC

(počiatočný náklad na
zabezpečenie)
Servis aplikácie

300,- € bez DPH
(360,- € s DPH)

Platí sa po 12 mesačnej
prevádzke

250,- € bez DPH
(300,- € s DPH)

LPIS – pôdne bloky

implementácia

310,- € bez DPH
(362,- € s DPH)

Lesnícka mapa porastova

implementacia

120 ,-€ bez DPH
(144,- € s DPH)

Poslanci obecného zastupiteľstva skonštatovali, že cenová ponuka je pre obec nevýhodná.
-Miestna komunikácia–Čechánky
Ing. Koristeková opätovne predložila žiadosť o opravu cesty v osade Čechánky.V minulom roku
bola schválená aj suma na opravu tejto cesty, ale bohužiaľ sa nič neurobilo. Cesta po zime je
v katastrofálnom stave, čo môže viesť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky. Táto cesta je
využívaná na pravidelnú autobusovú prepravu osôb ako i žiakov do ZŠ. Starostovi obce poslanci
doporučili podať písomnú žiadosť na Regionálnu správu ciest vo veci opravy havarijného stavu
cesty v osade Čechánky - úsek patriaci pod ich správu. Druhý úsek je pod správou obce a tiež nutne
potrebuje opravu. Výhodné by bolo dohodnúť kooperáciu pri oprave oboch úsekov.
Ing. Michalovský – Po zimnej sezóne, je nutné zistiť koľko stála zimná údržba ciest. Pokiaľ sa
ušetrilo vyčleniť a použiť tieto peniaze na opravu ciest.
- Osloviť aj subjekty, ktoré používajú miestne komunikácie a ťažkými vozidlami ich poškodzujú
ako napríklad LESY SR š.p., Roľnícke družstvo Látky, o spoluúčasť na oprave ciest.
- Zistiť možnosť frézingu, čo je dobrá investícia na osady.
- Sledovať výzvy na cesty.
- Zabezpečiť údržbu krajníc, rigolov aby nedochádzalo aj z tohto dôvodu k poškodzovaniu
samotných komunikácií.
- Vodovod
Starosta informoval poslancov, že v jarnom období je nutné venovať sa verejnému vodovodu. Teraz
objednal vodomer, nakoľko je nefunkčný a preto nefunguje aj dávkovač chlóru. Je nutné vyčistiť
vodojemy a vymeniť ventily.
K bodu 12
Interpelácie, diskusia
- JUDr. Čontofalský –Premyslieť a zvážiť ceny odpredaja pozemkov v rekreačnej oblasti Prašivá.
Starosta obce ešte predložil žiadosť predsedu Lyžiarskeho klubu SKI TEAM JASE LÁTKY o
preplatenie ubytovania členov Lyžiarskeho klubu na majstrovstvách Slovenska na Štrbskom Plese

v termíne od 15.3.2019 do 17.3.2019 v hodnote 1 000,- €. Poslanci žiadosť schválili.
K bodu 13
Prijatie Uznesení OZ
K prejedaným bodom boli prijaté:
II.
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Látkach zo dňa 18.02.2019
K bodu 4
Verejné osvetlenie
Uznesenie č. 8/2019zo dňa, 18.02.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. B e r i e n a v e d o m i e
1.Ponuku Verejného osvetlenie, ktorú predniesol Radovan Zigo, Projektový manažér pre projekty
EnEf, Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Račjanke, Žilina
K bodu 5
Výrub drevín
Uznesenie č. 9/2019 zo dňa, 18.02.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. S ch v a ľ u j e
1. Výrub drevín v rekreačnej oblasti Prašivá, na základe splnenia podmienok výzvy na predloženie
cenovej ponuky firme Ján Segeč, Látky 150, IČO:34321560
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 5 Menovite: JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing. Koristeková, Kršiak, Ing.
Michalovský
Proti : 0
Zdržal sa : 1-Segeč
B. D o p o r u č u j e
1. Starostovi obce uzavrieť zmluvu na výrub drevín s firmou Ján Segeč, Látky 150, IČO:34321560
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 5 Menovite: JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing. Koristeková, Kršiak, Ing.
Michalovský
Proti : 0
Zdržal sa : 1- Segeč

K bodu 6
Zmluva spoločná úradovňa
Uznesenie č. 10/2019zo dňa, 18.02.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :

A. S c h v a ľ u j e
1.Zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu uzatvorenú medzi: Mestom Hriňová a Obcou
Detvianska Huta a Obcou Látky za uvedených zmluvných podmienok podľa priloženého návrhu.
Hlasovanie: Prítomní: 6 Za : 6
Menovite: JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing. Koristeková, Kršiak, Ing. Michalovský,Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0
2. Zálohovú štvrťročnú platbu vo výške 250,- € na účet Mesta Hriňová .
Hlasovanie: Prítomní: 6 Za : 6
Menovite: JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing. Koristeková, Kršiak, Ing. Michalovský,Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 7
Požiarna zbrojnica
Uznesenie č. 11/2019 zo dňa, 18.02.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. B e r i e n a v e d o m i e
1.Informáciu o objednávkev zmysle cenovej ponuky na služby a to zhotovenie kompletných
súťažných podkladov pre vyhotovenie a spracovanie zákazky verejného obstarávania na stavebné
práce s názvom „ Požiarna zbrojnica“ nachádzajúca sa na C KN parc. č. 1471, súpisné číslo 153,
v obci Látky,Ing.Martina Babicová, Projektové poradenstvo, Cintorínska cesta 809/22, Zvolenská
Slatina.
K bodu 8
Inventúra majetku obce k 31.12.2018
Uznesenie č. 12/2019 zo dňa, 18.02.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. B e r i e n a v e d o m i e
1. Vyradenie plne odpísaného dlhodobého drobného majetku likvidáciou v sume 7 839,23 €
2. Vyradenie plne odpísaného dlhodobého majetku, ktorý nebol vedený na liste vlastníctva obce
z účtovnej triedy 021- stavby v nadobúdajúcej sume 104 965,48 € a nefunkčnú rozhlasovú ústredňu
z účtovnej triedy 022- samostatné hnuteľné veci v sume 1448,05 €
K bodu 9
Správa o kontrolnej činnosti za r.2018
Uznesenie č. 13/2019 zo dňa, 18.02.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. Be r i e n a v e d o m i e
1. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 hlavného kontrolóra obce Ing. Ivana Sivoka

K bodu 10
Havarijný stav - kancelárie a priestory Ocú
Uznesenie č. 14/2019 zo dňa, 18.02.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. S c h v a ľ u j e
1.Použitie rezervného fondu na riešenie havarijného stavu priestorov obecného úraduv sume
12 000,- €.
Hlasovanie: Prítomní: 6 Za : 5
Menovite: JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Kršiak, Ing. Michalovský,Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 1 Ing. Koristeková
K bodu 11
Rôzne
Uznesenie č. 15/2019 zo dňa, 18.02.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. S c h v a ľ u j e
1.Zámer odpredaja časti pozemku par.č. 461/1 o výmere 494 m2, po spracovaní geometrického
plánu na náklady kupujúceho.
Hlasovanie: Prítomní: 6 Za : 6
Menovite: JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing. Koristeková, Kršiak, Ing. Michalovský, Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0
B. B e r i e n a v e d o m i e
1. Cenovú ponuku na dopravné značenie v obci od spoločnosti STOMON s.r.o., Nové Zámky
C. D o p o r u č u j e
1. Starostovi obcepodať písomnú žiadosť na Regionálnu správu ciest vo veci opravy havarijného
stavu cesty v osade Čechánky.
Hlasovanie: Prítomní: 6 Za : 6
Menovite: JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing. Koristeková, Kršiak, Ing. Michalovský,Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 12
Interpelácie, diskusia

Uznesenie č. 16/2019 zo dňa, 18.02.2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. S c h v a ľ u j e
1.Preplatenie ubytovania členov Lyžiarskeho klubu SKI TEAM JASE LÁTKY na majstrovstvách
Slovenska na Štrbskom Plese v termíne od 15.3.2019 do 17.3.2019 v hodnote 1 000,- € na základe
predloženej faktúry.
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 5 Menovite: JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing. Koristeková, Kršiak, Ing.
Michalovský
Proti : 0
Zdržal sa : 1- Segeč

Keďže viac bodov ani pripomienok neodznelo, boli prečítané a prijaté všetky uznesenia.
Predsedajúci ukončil zasadnutie OZ a poďakoval prítomným za účasť.

V Látkach, 18.02.2019 zapísala : Jarmila Škopíková

Bc. Mário Kubiš, starosta obce

1. Overovateľ: Mgr. Ján Kubiš, poslanec OZ

2. Overovateľ: Ing. Marta Koristeková, poslanec OZ

v.r.

v.r.

v.r..

