OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LONTOVE.

Zápisnica
z dvadsiateho prvého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Lontove, konaného dňa 04. septembra 2018

Program
rokovania dvadsiateho prvého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Lontove, konaného dňa 04. septembra 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Interpelácia poslancov
Schválenie Štatútu obce Lontov
Prerokovanie prevádzkového poriadku pre Zberný dvor Lontov
Informatívna správa o novelizácii zákona čís. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenie obce Lontov č. 1/2018
o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
8. Prerokovanie návrhu na odkúpenia domovej nehnuteľnosti
9. Prerokovanie predloženia ŽoNFP na Ministerstvo vnútra SR, kód výzvy

OPLZ-PO5-2018-1 – „Poriadková hliadka v obci Lontov“
10. D i s k u s i a
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
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Zápisnica
z rokovania devätnásteho prvého riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Lontove, konaného dňa 04. septembra 2018

Prítomní:

Starosta obce:

Mgr. Štefan

Kuczman

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Mgr. Zlatica
Zuzana
Karol
Erik
Milan
Peter

Baltazárová
Bárányová
Konczi
Oszter
Pavkov
Tóth

Ladislav

S v a n c z á r – ospr.

Anna
Alžbeta
Mária
Melánia
Tivadar
Mária
Helena
Alexander
Mária
Branislav
Vilma

Bosnyáková
Medveová
Nagyová
Pazárová
Rocskai
Szabóová
Smiknyová
Valach
Líšková
Tomáš
Gažiková

Neprítomný:

Iní prítomní:
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Rokovanie
1. bod: O t v o r e n i e
Rokovanie dvadsiateho prvého riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Lontove zahájil a viedol starosta obce Mgr. Štefan Kuczman,
ktorý privítal poslancov zastupiteľstva, členov komisií a ďalších prítomných.
Po vykonaní prezentácie konštatoval, že na zasadnutí je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva, teda zasadnutie je
uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov obecného zastupiteľstva Mgr.
Zlaticu Baltazárová a Karola Koncziho.
Potom oboznámila prítomných s programom rokovania a požiadal poslancov,
aby sa k programu rokovania vyjadrili.
Poslanci obecného zastupiteľstva predložený program rokovania
jednomyseľne schválili.
2. bod: Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
V tomto bode rokovania starosta obce Mgr. Štefan Kuczman predložil
obecnému zastupiteľstvu správu o kontrole plnenia vlastných uznesení obecného
zastupiteľstva.
Konštatoval, že ostatné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 26. 06.
2018 a na tomto zasadnutí neboli prijaté uznesenia, ktoré by podliehali ku
kontrole.
3. bod: I n t e r p e l á c i a poslancov
Do interpelácie sa prihlásil poslanec Karol Konczi, ktorý sa
informoval ohľadne vykonávaných prácach v rámci rekonštrukcie tzv. suchého
potoka. Dostal také informácie, že práce boli dokončené, hoci ani pod mostom
v obci úsek nie je vyčistený. Poslanec Peter Tóth navrhol písomne vyzvať
správcu toku Jelšovka, aby pri povodni v r. 2014 zničené obloženie potoka
v obci opravili. Poslankyňa Zuzana Bárányová navrhla jednanie so správcom
toku Jelšovka o pokračovaní čistenia koryta potoka od Ipeľského Sokolca.
Viac interpelácií nebolo.
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V tomto bode rokovania starosta obce Mgr. Štefan Kuczman predložil
obecnému zastupiteľstvu na schválenie Štatút obce Lontov. Platný štatút bol
schválený 16. 12. 1994 a od tej doby sa viackrát novelizoval zákon čís.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a z toho dôvodu je potreba prijatia nového
Štatútu obce Lontov.
Návrh Štatútu obce poslanci mali možnosť preštudovať na webovom sídle
obce, na čo boli upozornení pri doručení pozvánky. Poslanci doplnili štatút
v časti zhromaždenia obyvateľov obce a v časti, kde sa hovorí o cene obce
a cene starostu obce.
5. bod: Prerokovanie prevádzkového poriadku pre zberný dvor Lontov
V tomto bode rokovania starosta obce Mgr. Štefan Kuczman
predložil poslancom na prerokovanie Prevádzkový poriadok pre zberný dvor
Lontov. V krátkosti oboznámil prítomných s návrhom prevádzkového času,
s povinnosťami občanov, povinnosťami pracovníka zberného dvora, aké druhy
odpadov sa môžu na zbernom dvore odovzdať, s podmienkami bezpečnosti
práce pri prevádzke zberného dvora a pod.
V rámci tohto bodu navrhol zastupiteľstvu určiť cenník za služby
vykonávané obecným traktorom pre právnické a fyzické osoby.
Prevádzkový poriadok poslanci obdržali písomne a tvorí samostatný
dokument.
Pán starosta vyzval prítomných poslancov, ak to považujú za potrebné, aby
sa k bodu vyjadrili.
Do rozpravy sa prihlásila poslankyňa Zuzana Bárányová, ktorá navrhla
zmenu prevádzkového času tak, aby namiesto piatku bol zberný dvor otvorený
v soboru. Poslanec Karol Konczi navrhol taxu za služby vykonávané obecným
traktorom vo výške 15,- € na hodinu a 7,50 € za každú začatú polhodinu.
Ostatný poslanci s návrhom zmeny prevádzkového času a poplatku za služby
súhlasili.
6. bod: Informatívna správa o novelizácii zákona čís. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
V tomto bode rokovania starosta obce Mgr. Štefan Kuczman
predložil informatívnu správu o novelizácii zákona čís. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Informoval prítomných o zmenách platných od 1. apríla 2018
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Upriamil pozornosť poslancov predovšetkým na § 4 ods. 5, kde je taxatívne
vymenované aké nariadenia musí obec prijať (o názvoch ulíc a iných verejných
priestranstiev, o pravidlách dodržiavania čistoty v obci a ochrane verejnej
zelene, o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb,
o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda, o činnosti, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom
mieste).
Vyzval poslancov a členov komisií, aby porozmýšľali o možných názvoch
ulíc a iných verejných priestranstiev a tieto návrhy odovzdali na obecný úrad.
V obci žili viaceré významné osobnosti o ktorých by sme mohli pomenovať
ulice, resp. verejné priestranstvá, alebo ponechať doteraz zaužívané (historické)
názvy ulíc.
Do rozpravy sa zapojili prítomní poslanci i členovia komisií a väčšina bola
toho názoru, že je potrebné ponechať doteraz zaužívané (historické) názvy ulíc.
7. bod: Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Lontov č.
1/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane
V tomto bode rokovania starosta obce Mgr. Štefan Kuczman
predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie Všeobecne záväzné nariadenie
obce Lontov č. 1/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane.
Správu poslanci obdržali písomne a tvorí prílohu samostatný dokument.
Pán starosta vyzval prítomných poslancov, ak to považujú za potrebné, aby sa k
bodu vyjadrili.
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.
8. bod: Prerokovanie návrhu na odkúpenie domovej nehnuteľnosti
V tomto bode rokovania starosta obce Mgr. Štefan Kuczman predložil
obecnému zastupiteľstvu návrh na odkúpenie domovej nehnuteľnosti vedenej na
LV č. 244, k.ú. Lontov, parc. č. 261/2 záhrady o výmere 180 m2 a parc. č. 261/3
zastavané plochy a nádvoria o výmere 748 m2 s rodinným domom súp. čís. 49.
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k návrhu vyjadrili.
Do rozpravy sa zapojili skoro všetci prítomní a po rozdiskutovaní návrhu
hlasovaním rozhodli o odkúpení predmetnej domovej nehnuteľnosti.
Z prítomných šesť poslancov za hlasovali piati, jeden sa zdržal hlasovania.
9. bod: Prerokovanie predloženia ŽoNFP na Ministerstvo vnútra SR,

kód výzvy OPLZ-PO5-2018-1 – „Poriadková hliadka
v obci Lontov“
V tomto bode rokovania starosta obce Mgr. Štefan Kuczman predložil návrh
na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo vnútra
SR o založenie miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) pod názvom
„Poriadková hliadka v obci Lontov“.
Vo vzniku MOPS vidíme možnosť, ako konfliktné situácie neutralizovať,
zabraňovať im a v rámci prevencie ich úplne minimalizovať. Členovia miestnej
občianskej poriadkovej služby budú poskytovať svoje služby vo viacerých
oblastiach. Ide napríklad o ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi,
ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či
prevenciu konfliktu medzi menšinou a väčšinou. Pri výkone svojej činnosti budú
spolupracovať s príslušníkmi integrovaného záchranného systému. Osobitne
budú nápomocní pri riešení niektorých náročných a konfliktných situácií v rámci
komunity so zástupcami policajného zboru, obce Ipeľský Sokolec a Demandice,
so sociálnymi pracovníkmi a s predstaviteľmi verejných inštitúcií, dopravných
spoločností a podobne.
Ich veľký prínos vidíme aj v integrácii marginalizovaných rómskych komunít
do spoločnosti, kedy budú osvetovo pôsobiť a predchádzať konfliktom medzi
menšinou a majoritou. Projekt podporí prácu tzv. občianskych hliadok, teda
miestnych občanov, ktorí majú k danej marginalizovanej komunite hlbší a
dôvernejší vzťah, vďaka čomu môžu spĺňať mediačnú úlohu pri komunikácii so
štátnymi inštitúciami.
Občianske hliadky nebudú suplovať činnosť polície, ale v niektorých prípadoch
jej budú nápomocné. Ich význam by mal spočívať aj v efektívnom riešení
náročných a konfliktných situácií v rámci komunity a pri komunikácii so
sociálne vylúčenými osobami.
Ich úlohou bude dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred
poškodzovaním, upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne
konanie, kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo
večerných hodinách, či na ceste do školy v dopravných prostriedkoch, dohliadať
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trávy, monitorovať a nahlasovať prípady nelegálnych skládok.
Hliadky budú
pomáhať pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí a
budú sa zameriavať aj na monitorovanie a predchádzanie konfliktom v rámci
rómskych komunít a medzi rómskym a väčšinovým obyvateľstvom. MOPS
budú teda fungovať najmä ako pomocníci v rámci každodenného života
v komunite na území so zvýšenou prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít.
Pán starosta vyzval prítomných poslancov, ak to považujú za potrebné, aby
sa k návrhu vyjadrili.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Karol Konczi, ktorý podporil predloženie
žiadosti, vyjadril však obavy, či personálne budeme schopní obsadiť vzniknuté
pracovné miesta.
Ostatní poslanci sa tiež kladne vyjadrili k podaniu žiadosti.

10.bod: D i s k u s i a
Do diskusie sa prihlásila členka komisie Helena Borková, ktorá plne súhlasila
s návrhom pani Bárányovej vo veci vyčistenia potoka. Členka komisie Anna
Bosnyáková opätovne nadniesla problém parkovanie motorových vozidiel na
ulici Nový rad, kde sa už pomaly nedá prejsť autom, nakoľko na obidvoch
stranách cesty parkujú vozidlá. Žiada zjednať nápravu. Poslankyňa Mgr. Zlatica
Baltazárová navrhla problém parkovania riešiť dopravným značením.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, záverom pán starosta zaujal
stanovisko k diskusným príspevkom:
- Práce na rekonštrukcii odvodňovacieho kanále nie sú dokončení, boli iba
prerušené. V krátkej budúcnosti sa budú práce pokračovať vyčistením
koryta pod mostami a vyložením tvárnicami v časti pri hlavnej ceste.
- Ohľadne vyčistenia a úpravy koryta potoka Jelšovka navštívime správcu
toku a budeme iniciovať vykonanie týchto prác.
- Napriek výzvam cez miestny rozhlas i písomnou formou žiaľ naďalej
pretrváva problém parkovania motorových vozidiel v ulici Nový rad.
Problém budeme riešiť za pomoci Dopravného inšpektorátu Policajného
zboru v Leviciach.
Po zodpovedaní diskusných príspevkov starosta obce tento bod ukončil.
11.bod: Návrh na uznesenie
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predložil poslancom Obecného zastupiteľstva návrh na uznesenie.
K predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky,
pozmeňujúce návrhy ani doplnky, návrh poslanci jednomyseľne schválili
a prijali nasledovné

U z n e s e n i e číslo 21
I.
Dvadsiate prvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove
A.berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
II.
Dvadsiate prvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove
A. s c h v a ľ u j e
Štatút obce Lontov
III.
Dvadsiate prvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove
A. b e r i e n a v e d o m i e
Prevádzkový poriadok pre Zberný dvor Lontov
B. u r č u j e
poplatok za služby vykonávané obecným traktorom vo výške 15,- € za každú
celú hodinu a 7,50 € za každú začatú hodinu

IV.
Dvadsiate prvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontov
A. b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o novelizácii zákona čís. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení
V.
Dvadsiate prvé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lontove
A. s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lontov č. 1/2018 o vyhradení miest
a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane
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Dvadsiate prvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove
A. s c h v a ľ u j e
odkúpenie domovej nehnuteľnosti vedenej na LV č. 244, k.ú. Lontov, parc.
čís. 261/2 záhrady o výmere 180 m2 a parc. čís. 261/3 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 748 m2 s rodinným domom súp. čís. 49.
VII.
Dvadsiate prvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove
A. s ú h l a s í
a/ s predložením ŽoNFP na Ministerstvo vnútra SR, kód výzvy OPLZ-PO52018-1 „Poriadková hliadka v obci Lontov“
b/ so zabezpečením 5 %-nej spoluúčasti vo výške 4.907,35 €
B. k o n š t a t u j e , že
ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce

12.bod: Z á v e r
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu rokovania a viac
dotazov ani pripomienok nebolo, starosta obce pán Mgr. Štefan Kuczman sa
poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva
vyhlásil za skončené.
Starosta obce:
Mgr. Štefan Kuczman

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Zlatica Baltazárová, poslankyňa

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

Karol Konczi, poslanec

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

