Zápisnica č. 1/2019
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Látkach konaného
dňa : 09.01.2019
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. VK MŠ- Školská rada MŠ – doplnenie člena
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
6. Príspevok na záujmové vzdelávanie CVČ Detva
7. Rôzne
- inventúra majetku obce k 31.12.2018
- odpredaj pozemku podľa osobitného zreteľa Jánovi Sivokovi
- zmena zástupcu obce ako člena OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie
8. Interpelácie, diskusia
9. Prijatie Uznesení OZ
10. Záver
Hlasovanie: Prítomní: 7
Za : 7 Menovite: Mgr. Bahleda, JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing. Koristeková,
Kršiak,
Ing. Michalovský, Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Poslanec Mgr. Ján Kubiš PhD prišiel počas návrhu programu.
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

c) Zapisovateľka určená starostom obce – Jarmila Škopíková, zamestnankyňa OcÚ
Hlasovanie: Prítomní: 7
Za : 7 Menovite: Mgr. Bahleda, JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing. Koristeková,
Kršiak,
Ing. Michalovský, Segeč
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 3.
Kontrola plnenie uznesenie OZ
-

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenia z predošlého Obecného zastupiteľstva sú splnené, len
Uznesenie č.49/2018 bod 2. – kuchynka obecného úradu - plní sa
Úlohy, ktoré vyplynuli starostovi obce z rozpravy :
1. Označenie ulice dopravnými značkami – Dopravný inšpektorát schvaľuje označenie dopravnými
značkami na základe projektu, prieskumom zistil starosta, že takýto projekt by obec stál cca
3 400,- € bez značiek, čo je momentálne pre obec z hľadiska financií neaktuálne.
2. Výmena vchodové dvere na Obecnom úrade a Základnej Škole – starosta vykonal cenový
prieskum a troje dverí by obec stálo cca 2 500,-€
3. Ceny za zimnú údržbu a prečerpávanie vody - Starosta obce sa stretol s predsedníčkou Roľníckeho
družstva za účelom prejednania cien za zimnú údržbu a prečerpávanie vody. Predsedníčka
Roľníckeho družstva trvá na cenách a úsekoch zimnej údržby, alebo nebude vyorávať nič. Za preč
erpávanie vody sa platilo aj v minulosti. Starostovi obce doporučili poslanci Obecného
zastupiteľstva písomne osloviť predstavenstvo Roľníckeho družstva ohľadom prehodnotenia ceny
za prečerpávania vody.
4. Monografia obce –starosta oslovil podnikateľov o spolufinancovanie
5. Starosta obce predložil návrh výšky poplatku za prenájom Kultúrneho domu na spoločenské
akcie a predajné akcie. Poslanci Obecného zastupiteľstva prijali k tomuto návrhu uznesenie.
6. Preloženie kontajnerov v osade Čechánky – v jarnom období
Bola vyhlásená prestávka na fotenie. Poslanec Mgr. Ľubomír Bahleda odišiel o 17,55 hod.
K bodu 4.
VK MŠ- Školská rada MŠ – doplnenie člena
Starosta obce Bc. Mário Kubiš informoval Obecné zastupiteľstvo, že riaditeľke Materskej škole
končí funkčné obdobie, preto Obec Látky vyhlásila výberové konanie v zmysle § 4) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 5) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy:
MATERSKÁ ŠKOLA, Látky s predpokladaným nástupom od 01. februára 2019. Poslanci
Obecného zastupiteľstva zobrali túto informáciu na vedomie.
Ďalej informoval poslancov Obecného zastupiteľstva, že Rada školy uskutočňuje výberové konanie
na vymenovanie riaditeľa školy. Členmi rady školy pri Materskej škole sú - 1 zvolený zástupca
pedagogických zamestnancov Bc. Martina Valocková, učiteľka v materskej škole, - 1 zvolený
zástupca ostatných zamestnancov školy Edita Drugdová, vedúca školskej jedálne, - 2 zvolený
zástupcovia rodičov- Drahoslava Hazuchová- predseda školskej rady, Alena Malčeková a 1
delegovaný zástupca zriaďovateľa z radov poslancov Obecného zastupiteľstva. V Minulom
volebnom období bola delegovaná poslankyňa Mgr. Martina Segečová, nakoľko v tomto volebnom
období nie je poslankyňou OZ, je potrebné delegovať nového člena z radov poslancov Obecného

zastupiteľstva. Poslanci nominovali a schválili poslanca JUDr, Petra Čontofalského. JUDr.
Čontofalský súhlasil s nomináciou.
Ďalej poslanci doporučili starostovi obce zistiť možnosti ekonomického financovania základnej
a materskej školy .
K bodu 5.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov v §18 f, písm. b).Jednou z povinností hlavného kontrolóra obce je
dvakrát ročne predkladať obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti na I., respektíve II.
polrok kalendárneho roka. Obecné zastupiteľstvo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2019 vzalo na vedomie
K bodu 6.
Príspevok na záujmové vzdelávanie CVČ Detva
Starosta predložil žiadosť , ktorú zaslalo Mesto Detva o poskytnutie finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území našej obce, ktoré navštevujú Centrum
voľného času TREND, Obrancov mieru 7, Detva, Jedná sa o tieto deti: Daniel Baloga, Michaela
Balogová, Jaroslav Kamenský, Kiara Slováková. Po rozprave poslanci Obecného zastupiteľstva
schválili príspevok 1 0,- € /dieťa/rok.
K bodu 7. Rôzne
- inventúra majetku obce k 31.12.2018
Na základe zákona NR SR c. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov § 29 a §
30 a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Látkach č. 49/2018, bod A., č. 3, starosta obce
prikazuje vykonanie fyzickej inventúry hmotného majetku obce Látky, k 31.12.2018.
v čase : 07. 01. 2019 – 25 .01. 2018.
Inventúra bude vykonaná na jednotlivých úsekoch podľa číselníka miest účtovnej jednotky ktorými
sú:
Úsek č. 1 - 0201-0206 obecný úrad, 0301-0305 kultúrny dom, 0501 bývalý obchod
Zornička,1701 drevenica, 1901 verejné WC, 2001 auto
Úsek č. 2 - 0601 požiarna ochrana, 1001 doprava, 0701 miestne hospodárstvo, 0801
mezonetové byty, 0901 byty na ZŠ, 1201 budova bývalej ZŠ Čechánky
Úsek č. 3 - 1401 telovýchova, 2601 tenisový kurt, 0401 dom smútku, 2201cintorín, 1801
odpadové hospodárstvo, 2901 vodovod
Úsek č. 4 - 2301 ZŠ, 2401 MŠ, 2501 Šk.J, 2801 TKR, 3001 rozhlas
Inventarizačná komisia porovná skutočné stavy so stavmi v účtovníctve alebo v operatívnej
evidencii, vyčísli inventarizačné rozdiely.
Čiastková inventarizačná komisia pre úsek č. 1
1. Ing. Marta Koristeková – predseda komisie
2. Bc. Mário Kubiš - člen
3. Mgr. Ľubomír Bahleda - člen

4. Ing. Rudolf Michalovský - člen
5. Jarmila Škopíková – člen
6. Miloslava Belková - člen
Čiastková inventarizačná komisia pre úsek č. 2
1. JUDr. Peter Čontofalský – predseda komisie
2. Bc. Mário Kubiš - člen
3. Mgr. Ľubomír Bahleda - člen
4. Miloslava Belková – člen
5. Peter Kršiak – člen
Čiastková inventarizačnú komisia pre úsek č. 3
1. Mgr.Ján Kubiš PhD– predseda komisie
2. Bc. Mário Kubiš - člen
3. Mgr. Ľubomír Bahleda – člen
4. Ján Segeč -člen
5. Miloslava Belková – čle
Čiastkovú inventarizačnú komisiu pre úsek č. 4
1. JUDr. Peter Čontofalský – predseda komisie
2. Bc. Mário Kubiš - člen
3. Bc. Ľubomír Bahleda - člen
4. PaeDr. Alena Vechterová – člen v ZŠ
5. Mgr. Ľubica Kubišová – člen v ZŠ
6. Jana Hazuchová – člen v MŚ
7. Bc. Martina Valocková – člen v MŚ
8. Edita Drugdová – člen v ŠJ
9. Ružena Boríková – člen v ŠJ
10 . Peter Kršiak – člen
- odpredaj pozemku podľa osobitného zreteľa Jánovi Sivokovi
Starosta obce predložil žiadosť p. Jána Sivoka o odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, pričom osobitným zreteľom je dlhodobé užívanie vlastníkom rekreačnej chaty, ktorá stojí
na tomto pozemku, v domnení, že mu vlastnícky patrí, jedná sa konkrétne o KN- C par.č. 487, v
k.ú. Látky, vedenej na LV č. 1, vlastník Obec Látky, o výmere 100 m2, zastavané plochy. Poslanci
Obecného zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili v cene 0,50 €/m2
- zmena zástupcu obce ako člena OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie
Starosta obce predložil žiadosť o súčinnosť vo veci aktualizácie údajov v Registri Oblastných
organizácií cestovného ruchu - vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Na základe § 26
ods. 1 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky spravuje Register organizácií cestovného
ruchu, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje a akékoľvek zmeny v týchto údajoch. Po
komunálnych voľbách konaných v novembri 2018 nastali aj v osobe nášho štatutárneho zástupcu
zmeny - preto je potrebné predloženie výpisu Uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení

zmeny zástupcu člena OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie v osobe starostu.
8. Interpelácie, diskusia
Starosta obce:
-

informoval poslancov, že na obecnom úrade sa nenachádzajú originály zápisníc zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva z roku 2018. Poslanci obecného zastupiteľstva vzali túto informáciu na
vedomie a odporučili starostovi obce písomne vyzvať bývalého starostu Mgr. Ľubomíra Bahledu
o doloženie originálov zápisníc obecného zastupiteľstva z roku 2018.

-

Ďalej informoval o zámere zamestnať človeka, ktorý by cez leto vymaľoval triedy v Základnej
škole a robil iné opravy, v zimnom období by kúril.

-

Zaslal dotazník Stredoslovenskej energetike pre vypracovanie ponuky na verejné osvetlenie s let
svetlami.

-

Obec dostala na podpis zmluvy v súvislosti s retransmisiou vysielania televíznych programových
služieb vysielaných MARKÍZOU vo formáte HD a SD a to štandardom digitálneho príjmu.
Markíza, doma a Dajto 0,80€/ mesiac a na TA3 0,20 €. Starosta ešte preverí tieto zmluvy .

-

10.1.2019 o 9,00 hod. miestne šetrenie na podnet Heleny Poliakovej, ktorej na súkromný
pozemok vyteká žumpa.

-

16.1.2019 stretnutie s rodičmi dedí, ktoré navštevujú Materskú školu o 16,30 hod. na Obecnom
úrade.

-

17.1.2019 o 9,00 hod. označovanie drevín, nakoľko obec požiadala na základe žiadosti majiteľov
chát o výrub. Prizvaní boli aj majitelia chát a geodet Ing. Jozef Straka aby nedošlo k nedorozumeniu
ako v minulosti, kde stále prebieha súdny spor.

-

Obec dostala výzvu z Environmentálneho fondu na doplnenie žiadosti – Kanalizácia a ČOV
Látky.
Peter Kršiak:

-

Je nutné opraviť chodník v cintoríne Látky
Ing. Koristeková:

-

Zabezpečiť poyp v osade Čechánky
Ján Segeč

-

Je potrebné vykonať prieskum a zistiť, konkrétne ktorí občania majú vážny záujem o stavebný
pozemok a ktorí o byt.
Poslanci obecného zastupiteľstva starostovi obce odporučili zistiť záujem občanov o stavebné
pozemky a byty v obci, zároveň odporučili starostovi obce preveriť možnosť kúpy pozemkov v k.ú.
Látky od Lesy SR. š.p., na ktorých je zámer postaviť bytový dom, jedná sa o p.č. 39/1 a p.č. 39/2.
9. Prijatie Uznesení OZ
K prejedaným bodom boli prijaté:

II.
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Látkach zo dňa 09.01.2019
K bodu 4.
Výberové konanie na riaditeľa MŠ Látky, školská rada pri MŠ Látky - doplnenie
Uznesenie č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Látky 51
B. s c h v a ľ u j e :
1. Nomináciu do rady školy pri MŠ Látky 51 za zriaďovateľa poslanca OZ: JUDr. Čontofalského
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Menovite: JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing. Koristeková, Kršiak, Ing. Michalovský, Segeč
C. d o p o r u č u j e
1. starostovi obce zistiť možnosti ekonomického financovania základnej a materskej školy
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Menovite: JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing. Koristeková, Kršiak, Ing. Michalovský, Segeč
K bodu 5.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Uznesenie č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
K bodu 6.
Príspevok na záujmové vzdelávanie - CVČ Detva
Uznesenie č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. S c h v a ľ u j e:
1. Príspevok na záujmové vzdelávanie pre CVČ TREND , Obrancov mieru 7, Detva v sume:
10,-€ / dieťa/ rok

Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 4
Proti : 0

Menovite: JUDr. Čontofalský, Ing. Koristeková, Kršiak, Ing. Michalovský
Zdržal sa : 2 Mgr. Kubiš, Segeč

K bodu 7. Rôzne
- inventúra majetku k 31.12.2018
Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. inventúru majetku k 31.12.2018 a Čiastkovú inventarizačnú komisiu pre úsek č. 1, úsek č. 2,
úsek č. 3, úsek č. 4
Uznesenie č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. S ch v a ľ u j e
1. zmenu zástupcu obce ako člena OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie v osobe starostu
obce : Bc. Mário Kubiš
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Menovite: JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing. Koristeková, Kršiak, Ing. Michalovský, Segeč
2. v zmysle §9a, ods.8, pís. e) zákona č. 138/1991 Z.z. v znp., odpredaj pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, pričom osobitným zreteľom je dlhodobé užívanie vlastníkom rekreačnej chaty,
ktorá stojí na tomto pozemku, v domnení, že mu vlastnícky patrí a to KN- C par.č. 487, v k.ú.
Látky, vedenej na LV č. 1, vlastník Obec Látky, o výmere 100 m2, zastavané plochy pre: Ján Sivok,
r.č. 470704/786, bytom Závadská 112, Tomášovce do výlučného vlastníctva v podiele 1/1 v cene
0,50 €/m2.
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Menovite: JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing. Koristeková, Kršiak, Ing. Michalovský, Segeč
8. Interpelácie, diskusia
Uznesenie č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. informáciu, že na obecnom úrade sa nenachádzajú originály zápisníc obecného zastupiteľstva
z roku 2018

B. d o p o r u č u j e
1. starostovi obce písomne vyzvať bývalého starostu Mgr. Ľubomíra Bahledu o doloženie
originálov zápisníc obecného zastupiteľstva z roku 2018.
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Menovite: JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing. Koristeková, Kršiak, Ing. Michalovský, Segeč
Uznesenie č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
C. s ch v a ľ u j e
1. výšku poplatku za prenájom Kultúrneho domu na spoločenskú akciu v sume 50,- €
( diskotéka, svadba, ...)
2. výšku poplatku za prenájom Kultúrneho domu na predajnú akciu 10,- €/ hodinu
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Menovite: JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing. Koristeková, Kršiak, Ing. Michalovský, Segeč
B. d o p o r u č u j e
1. starostovi obce zistiť záujem občanov o stavebné pozemky a byty v obci.
2. starostovi obce preveriť možnosť kúpy pozemkov v k.ú. Látky od Lesy SR. š.p., na ktorých je
zámer postaviť bytový dom, jedná sa konkrétne o p.č. 39/1 a p.č. 39/2
Hlasovanie: Prítomní: 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Menovite: JUDr. Čontofalský, Mgr. Kubiš, Ing. Koristeková, Kršiak, Ing. Michalovský, Segeč
Keďže viac bodov ani pripomienok neodznelo, boli prečítané a prijaté všetky uznesenia.
Predsedajúci ukončil zasadnutie OZ a poďakoval prítomným za účasť.

V Látkach, 09.01.2019 zapísala : Jarmila Škopíková
v.r.
Bc. Mário Kubiš, starosta obce

...................................
v.r.

1. Overovateľ: Ing. Rudolf Michalovský, poslanec OZ

...................................
v.r.

2. Overovateľ: Ján Segeč, poslanec OZ

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

