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R o k o v a n i e  

 

 

1. bod: O t v o r e n i e  

 

                  Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lontove zahájil 

pán Mgr. Štefan Kuczman, odchádzajúci starosta obce.  

     Privítal novozvoleného starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj ďalších 

prítomných.  

 

2. bod: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

                  Predsedajúci pán Mgr. Štefan Kuczman v tomto bode rokovania určil pani 

Melániu Pazárovú za zapisovateľa a poslancov Mgr. Zlaticu Baltazárovú a Erika Osztera za 

overovateľov zápisnice.  

 

3. bod: Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného  

                zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému  

                starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva             

 

                  V tomto bode rokovania na výzvu predsedajúceho predložila predsedníčka 

miestnej volebnej komisie pani Mária Parajová informáciu o výsledkoch volieb do orgánov 

samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018 a odovzdala osvedčenia o zvolení 

starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva. 

     Správa je písomne spracovaná a tvorí prílohu čís. 1 tejto zápisnice. 

 

4. bod: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 

 

                  V tomto bode jednania predsedajúci pán Mgr. Štefan Kuczman navrhol vykonať 

akt zloženia sľubu starostu obce. Požiadal prítomných, aby povstali a prečítal text sľubu 

starostu obce podľa § 13 zákona o obecnom zriadení. Novozvolený starosta podpísal text 

sľubu na pripravenom tlačive, ktoré tvorí prílohu čís. 2 tejto zápisnice. 

     Po vykonaní zloženia sľubu starostu pán Mgr. Štefan Kuczman, predsedajúci, zablahoželal 

starostovi k jeho zvoleniu do funkcie a poprial mu veľa úspechov v práci. Odovzdal mu 

insígnie a požiadal ho, aby v ďalšej časti viedol rokovanie ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.  

 

     Starosta obce Karol Konczi sa ujal vedenia schôdze, poďakoval sa za dôveru voličom 

a prisľúbil, že podľa svojich schopností a možností bude hájiť záujmy obce a jej obyvateľov. 

 

 

5. bod: Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

 

                  Starosta obce Karol Konczi v tomto bode rokovania navrhol vykonať akt zloženia 

sľubu poslancov obdobným spôsobom, ako zloženie sľubu starostu. Požiadal prítomných, aby 

povstali, prečítal text sľubu podľa § 26 zákona o obecnom zriadení a zvolení poslanci text 

sľubu podpísali na pripravenom tlačive, ktoré tvorí prílohu čís. 3 tejto zápisnice. 

     Starosta zvoleným poslancom zablahoželal a poprial im veľa dobrého zdravia a tvorivého 

elánu.  
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6. bod: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

                  Starosta obce Karol Konczi  konštatoval, že na ustanovujúcom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva sú prítomní všetci poslanci, teda zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať 

sa. 

    Potom oboznámil prítomných s programom rokovania a vyzval ich, aby sa k programu 

rokovania vyjadrili, prípadne predložili doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. 

     Poslanci obecného zastupiteľstva predložený návrh programu rokovania jednomyseľne 

schválili. 

 Príhovor novozvoleného starostu 

 Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov a zriadenie 

komisie podľa čl.7 ods. 5 zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov. 

 Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva v súlade znením § 12 zákona o obecnom zriadení  

 Určenie platu starostu obce 

 Diskusia 

 Schválenie uznesenia 

 Záver 

 

 

7. bod: Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

                  V tomto bode rokovania vystúpil starosta obce pán Karol Konczi, ktorý oboznámil 

prítomných s úlohami a plánmi obecnej samosprávy v nastávajúcom volebnom období. 

     Vystúpenie novozvoleného starostu tvorí prílohu čís. 4 tejto zápisnice. 

 

8. bod: Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov 

                a členov 

 

                  Starosta obce Lontov, Karol Konczi, v tomto bode rokovania navrhol zasadnutiu 

v zmysle § 15 zákona o obecnom zriadení zriadiť nasledovné komisie: 

 komisiu finančnú a správy obecného majetku 

 komisiu kultúry a športu 

 komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia a ochrany 

verejného poriadku 

 osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu. 

 

Vyzval poslancov, aby sa k predmetnému návrhu vyjadrili. Zo strany poslancov 

k predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky a preto predsedajúci dal hlasovať za 

predložený návrh. Poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne zriadili navrhované 

komisie.  

     Ďalej navrhol predsedajúci pán starosta zvoliť členov mandátovej, návrhovej a volebnej 

komisie v zložení: Anna Bosnyáková ako predsedkyňa, Helena Smiknyová a Tivadar Rocskai 

ako členov komisie. Vyzval poslancov, či k predloženému návrhu majú nejaké pripomienky, 

prípadne iný návrh. Nakoľko žiadne pripomienky neboli, dal hlasovať. Za predložený návrh 

hlasovalo 7 poslancov. 
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     Ďalej navrhol predsedajúci pán starosta zvoliť predsedov jednotlivých komisií. Voľby sa 

konali v zmysle Rokovacieho poriadku verejným hlasovaním. 

     Za predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku navrhol zvoliť pána Mgr. 

Štefana Kuczmana, poslanca obecného zastupiteľstva. Vyzval poslancov, či k predloženému 

návrhu majú nejaké pripomienky, prípadne iný návrh. Nakoľko žiadne pripomienky neboli, 

dal hlasovať. Za predložený návrh hlasovalo 7 poslancov. Predsedajúci konštatoval, že pán 

Mgr. Štefan Kuczman bol zvolený za predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku.  

     Za predsedníčku komisie kultúry a športu navrhol zvoliť pani Zuzanu Bárányovú, 

poslankyňu obecného zastupiteľstva. Vyzval poslancov, či k predloženému návrhu majú 

nejaké pripomienky, prípadne iný návrh. Nakoľko žiadne pripomienky neboli, dal hlasovať. 

Za predložený návrh hlasovalo 7 poslancov. Predsedajúci konštatoval, že pani Zuzana 

Bárányová bola zvolená za predsedníčku komisie kultúry a športu.  

     Za predsedu komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a ochrany 

vereného poriadku navrhol zvoliť pána Petra Tótha, poslanca obecného zastupiteľstva. Vyzval 

poslancov, či k predloženému návrhu majú nejaké pripomienky, prípadne iný návrh. Nakoľko 

žiadne pripomienky neboli, dal hlasovať. Za predložený návrh hlasovalo 7 poslancov.   

Predsedajúci konštatoval, že Peter Tóth bol zvolený za predsedu komisie výstavby, územného 

plánovania, životného prostredia a ochrany verejného poriadku. 

     Za predsedu osobitnej komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu 

navrhol zvoliť pána Erika Osztera, poslankyňu obecného zastupiteľstva  ako nezávislého 

poslanca. Vyzval poslancov, či k predloženému návrhu majú nejaké pripomienky, prípadne 

iný návrh. Nakoľko žiadne pripomienky neboli, dal hlasovať. Za predložený návrh hlasovalo 

7 poslancov. Predsedajúci konštatoval, že pani Zuzana Bárányová bola zvolená za 

predsedníčku osobitnej komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu.  

     K zvoleniu predsedom komisií pán starosta zablahoželal. 

     Ďalej predsedajúci predložil návrh na určenie náplne práce jednotlivých komisií. Návrh 

poslanci obdržali písomne a tvorí samostatný dokument. 

 

predložil návrh na zvolenie členov jednotlivých komisií. 

     Za členov komisie finančnej a správy obecného majetku navrhol zvoliť: 

 Ladislava Svanczára, poslanca 

 Máriu Nagyovú, z radov obyvateľov 

 Eleonóru Ozsvaldovú, z radov obyvateľov 

 Melániu Pazárovú, z radov obyvateľov. 

     Vyzval prítomných, či má niekto k predloženému návrhu pripomienky. Nakoľko neboli 

žiadne pripomienky, dal hlasovať za predložený návrh. Za predložený návrh hlasovali všetci 

poslanci obecného zastupiteľstva. Pán starosta konštatoval, že členovia komisie finančnej 

a správy obecného majetku boli jednomyseľne zvolení.  

     Za členov komisie kultúry a športu navrhol zvoliť: 

 Mgr. Zlaticu Baltazárovú, poslankyňu 

 Annu Bosnyákovú, poslankyňu 

 Veroniku Pavkovovú, z radov obyvateľov 

 Marcela Bittera, z radov obyvateľov. 

     Vyzval prítomných, či má niekto k predloženému návrhu pripomienky. Nakoľko neboli 

žiadne pripomienky, dal hlasovať za predložený návrh. Za predložený návrh hlasovali všetci 

poslanci obecného zastupiteľstva. Pán starosta konštatoval, že členovia komisie kultúry 

a športu boli jednomyseľne zvolení.  

     Za členov komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a ochrany 

verejného poriadku navrhol zvoliť: 

 Erika Osztera, poslanca 
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 Alžbetu Medveovú, z radov obyvateľov 

 Kristínu Kovácsovú, z radov obyvateľov 

 Alexandra Valacha, z radov obyvateľov. 

 

     Vyzval prítomných, či má niekto k predloženému návrhu pripomienky. Nakoľko neboli 

žiadne pripomienky, dal hlasovať za predložený návrh. Za predložený návrh hlasovali všetci 

poslanci obecného zastupiteľstva. Pán starosta konštatoval, že členovia komisie výstavby, 

územného plánovania, životného prostredia a na ochranu verejného poriadku boli 

jednomyseľne zvolení.       

     Za členov osobitnej komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu 

navrhol zvoliť: 

 Petra Tótha za stranu MOST-HÍD 

 Annu Bosnyákovú za stranu MKP. 

     Vyzval prítomných, či má niekto k predloženému návrhu pripomienky. Nakoľko neboli 

žiadne pripomienky, dal hlasovať za predložený návrh. Za predložený návrh hlasovali všetci 

poslanci obecného zastupiteľstva. Pán starosta konštatoval, že členovia osobitnej komisie pre 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu boli jednomyseľne zvolení.       

 K zvoleniu členom komisií pán starosta zablahoželal. 

 

9. bod: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude  

             oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

             Starosta obce Karol Konczi v tomto bode rokovania navrhol poslancom obecného 

zastupiteľstva poveriť Mgr. Zlaticu Baltázárovú, poslankyňu, aby bola oprávnená 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch ustanovených v § 12 ods. 

2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR čís. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

     Poslanci k predmetnému návrhu nemali žiadne pripomienky a návrh jednomyseľne 

schválili. 

 

  

10.  bod: Určenie platu starostu 

 

                  Predsedajúci pán starosta Karol Konczi oboznámil prítomných s ustanoveniami 

zákona čís. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátov miest v platnom znení, že starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a násobku podľa § 4 ods. 1, v prípade 

obce Lontov je príslušný násobok 1,83. Plat starostu nemôže byť nižší ako je ustanovené v § 

3, obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.  Navrhoval ponechať 

zákonom stanovený minimálny plat. 

 

11. bod: D i s k u s i a  

 

                   Ako prvý sa do diskusie prihlásil pán poslanec Svanczár, ohľadne včasného 

určenia termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva, aby mal možnosť si vybaviť voľno zo 

zamestnania. V odpovedi zo strany starostu bolo prisľúbené, že podľa možnosti budeme 

oznamovať skôr ako to stanovuje zákon, podľa možnosti odsúhlasiť termín aj s poslancami. 

Peter Tóth, poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval ohľadne posielanie  oznamov 

miestneho rozhlasu formou SMS správ. V odpovedi bolo prisľúbené, že preveríme všetky 
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možnosti, ale v súčasnosti je cenovo výhodnejším spôsobom je rozoslanie správ cez sociálnú 

sieť Facebook, na ktorú sa chceme zameriavať v budúcnosti. 

V rámci diskusie viacerí prítomní poukázali na neudržateľnú situáciu ohľadne voľno 

behajúcich psov v našej dedine. V budúcnosti sa budem zameriavať aj na túto problematiku. 

Bola diskusia aj na problematiku nevhodne parkujúcich aut, kde boli naznačené možnosti na 

reguláciu a na vytvorenie nových priestorov určených na parkovanie. 

V diskusii vystúpil aj pán poslanec Mgr. Štefan Kuczman a na otázky ohľadne zavedenia 

pitnej vody a kanalizácie vysvetlil, že už roky sú pripravené projekty a zámery na 

vybudovanie infraštruktúry, len zo strany štátu a vodáreň kých spoločností zatiaľ neboli 

urobené žiadne kroky na realizáciu. Bolo skonštatované, že v budúcnosti musíme na to 

vynaložiť viacej úsilia a realizovať projekty.       

 

12.  bod: Návrh na uznesenie 

 

                   Starosta obce Karol Konczi predložil ustanovujúcemu zasadnutiu obecného 

zastupiteľstva návrh na uznesenie. 

     K návrhu na uznesenie zo strany poslancov obecného zastupiteľstva neboli žiadne 

pripomienky a jednomyseľne sa prijalo nasledovné 

 

Uznesenie tvorí prílohu č. 5. 

               

13. bod: Z á v e r  

 

 

     Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu rokovania a viac dotazov ani pripomienok 

nebolo, starosta obce pán Karol Konczi sa poďakoval všetkým prítomným za účasť 

a rokovanie ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva vyhlásil za skončené. 

 

 

 

 

                                                                                  Starosta obce: 

                                                                       Karol Konczi 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Zlatica Baltazárová, poslankyňa ........................................... 

 

Erik Oszter, poslanec 

 

........................................... 
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Príloha č. 1 

S P R Á V A  

Miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov  

samosprávy obce Lontov dňa 10. 11. 2018 

 

 

     Na základe zákona čís. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom 

znení sa v dňa 10. novembra 2018 uskutočnili v našej obci voľby do orgánov samosprávy 

obce.  

     Prípravu a priebeh volieb zabezpečovala 5 členná miestna volebná komisia, ktorá zároveň 

plnila funkciu okrskovej volebnej komisie.  

     Politické strany a nezávislí kandidáti podali kandidátne listiny na starostu a poslancov 

obecného zastupiteľstva.  

Počet hlasov odovzdaných na jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce: 

Az egyes  polgármester jelöltekre leadott szavazatok: 

1. Karol Konczi               160 hlasov            160 szavazat 

2. Štefan Kuczman            84 hlasov              84 szavazat 

3. Jozef Rigó                     15 hlasov              15 szavazat 

 

 

 

Menný zoznam zvolených poslancov: 

 

A megválasztott képviselők névsora: 

 

Zuzana Bárányová          153 hlasov                153 szavazat 

Peter Tóth                       132 hlasov                132 szavazat 

Štefan Kuczman             113 hlasov                113 szavazat 

Erik Oszter                     112 hlasov                112 szavazat 

Zlatica Baltazárová        108 hlasov                108 szavazat 

Anna Bosnyáková          108 hlasov                 108 szavazat 

Ladislav Svanczár            94 hlasov                   94 szavazat 

 

Náhradníkmi sa stali – póttagok lettek: 

Mária Nagyová                87 hlasov                     87 szavazat 

Alžbeta Medveová           81 hlasov                     81 szavazat 

Marcel Bitter                    79 hlasov                    79 szavazat 

Eleonóra Ožvaldová        77 hlasov                    77 szavazat  

Edita Farkasová               37 hlasov                    37 szavazat 

 

 

       Mária Parajová, 

       predsedaMVK 
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Príloha č. 4 

 
Vážené dámy a páni, vážené poslankyne a poslanci, milí hostia! 
Dovoľte mi, aby som touto cestou zablahoželal poslankyniam a poslancom za 
dosiahnutý úspech vo voľbách. Dúfam, že spoločnou dobrou a úspešnou prácou 
môžeme prispieť k rozvoju a budovaniu našej obce.  
Naša obec vie ukázať aj z minulých období veľa výsledkov a úspechov, za ktoré vo 
veľkom môžeme byť vďační doterajšiemu starostovi. Za všetko, čo ste za našu obec 
obetovali a spravili, pán starosta, prijmite naše poďakovanie a uznanie. 
 
Do budúcnosti, by sme mohli pred seba vytýčiť aj odvážnejšie ciele. Hlavne v oblasti 
životných podmienok obyvateľstva našej obce by som bol rád, keby sme vedeli 
dosiahnuť výsledkov. Veľkým nedostatkom je kvalita pitnej vody a za zavedenie by 
som chcel urobiť všetko. S tým súvisí aj kanalizácia odpadových vôd, aby sme vedeli 
garantovať obyvateľom také životné podmienky, ktoré by mali byť v XXI. storočí už 
samozrejmosťou. Tieto veci sú dosiahnuteľné len s okolnými obcami, ale verím, že 
táto úloha je dôležitá každému z nášho regiónu a spoločným prístupom dosiahneme 
úspechu. 
Aj chodníky sú v našej obci v žalostnom stave a keď berieme do úvahy, že premávka 
na cestách je stále vyššia, bude nevyhnutné niečo urobiť aj v tejto oblasti. Hlavne na 
úsekoch, kde chodci musia zvoliť vozovku a to preto, lebo nie sú vybudované 
chodníky alebo sú v takom stave, že ich ľudia radšej nepoužívajú. 
Tieto plány sú finančne náročné, ale z podporných zdrojov dosiahnuteľné a mali by 
patriť tým prvoradým v dôležitosti. Keď sa nepodarí ich splniť v nasledujúcom roku, 
na dosiahnutie by sme mali odložiť rezervu na ďalšie obdobie.   
Odvodňovacie kanály a ochrana proti bleskovým povodniam je ďalšia oblasť, na čo  
by sme sa mali zamerať v budúcnosti. Zo skúsenosti už vieme, kde sú kritické 
miesta, a dobre plánovanými opatreniami by sme mali tieto miesta chrániť. Vidíme, 
že počasie dokáže vytvárať stále extrémnejšie podmienky, a musíme sa naučiť 
účinne sa chrániť proti tomu. 
 
 
Toto je len krátke zhrnutie najdôležitejších vecí, ale ja by som bol najradšej, keby 
návrhy na ďalšie obdobia prichádzali z úst poslancov a občanov obce. Bolo by dobré, 
keby sa zúčastnilo čo najviac občanov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 
a vyjadrili názor, ako máme formovať život.  Budem sa snažiť pozvať čo najviac ľudí 
do tohto procesu, všetkých komu budúcnosť našej obce nie je ľahostajná. 
Ako starosta, zo všetkých síl sa budem snažiť, aby tieto ciele boli splnené svedomite 
a v záujme všetkých občanov. Priehľadne chcem spravovať majetok obce a chcem, 
aby jednotlivé rozhodnutia boli tie najsprávnejšie. 
Do budúcna navrhujem aj určité zmeny v práci miestnej samosprávy pre vyššiu 
efektivitu. V prvom rade pred jednotlivými rozhodnutiami, ako je rozpočet, alebo 
všeobecne záväzné nariadenia, bolo by potrebné prerokovanie podrobností 
v jednotlivých výboroch a len po tom by išli návrhy na schválenie pre obecné 
zastupiteľstvo. Toto by sme už začali v najbližších dňoch s návrhom na rozpočet na 
nasledujúci rok a následne by sme pokračovali po ďalšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva so všeobecne záväznými nariadeniami, na prijímanie ktorých sú 
zákonné podmienky. Možnosť na pripomienkovanie pred prijatím, bude mať 
verejnosť po zverejnení jednotlivých návrhov. 
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Počet riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva by som navrhoval zmeniť na 5 
počas roka, so zameraním na obdobia, kedy je potrebné prijatie dôležitých 
rozhodnutí. Na týchto zasadnutiach by som chcel viesť konštruktívne rokovanie okolo 
spoločného stola, kde diskutujúci partneri môžu argumentovať za vecí ktoré sú zo 
života obce. 
Verím, že takto, s novým rozbehom, dokážeme veľa dobrých vecí, aby naša obec 
bola miestom pre dobrý život pre súčasnú aj budúcu generáciu. K tomu prajem veľa 
sily, zdravia a vytrvalosti k úspešnej práci, aby sme pri skončení funkčného obdobia 
vedeli povedať: spravili sme všetko, čo bolo možné zo srdca a svedomia.  

 

         Karol Konczi 
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Príloha č. 4 

U Z N E S E N I E 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lontov 

zo dňa 7. decembra 2018 

 
Obecné zastupiteľstvo v Lontove na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Voľbu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie  

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

5. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 

a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

6. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.  
 

1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

Uznesenie č. 1/I. 

 
     Ustanovujúce zasadnutie Obecné zastupiteľstvo v Lontove 

A. b e r i e  n a  v e d o m i e  

     1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

B. k o n š t a t u j e, že 

    1.  novozvolený starosta obce Karol Konczi zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

    2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva: Mgr. Zlatica Baltazárová, Zuzana Bárányová, Anna Bosnyáková, Mgr. Štefan 

Kuczmann, Erik Oszter, Peter Tóth, Ladislav Švanczár 

 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Uznesenie č. 1/II. 

 
Ustanovujúce zasadnutie Obecné zastupiteľstvo v Lontove podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom 

zriadení schvaľuje program svojho zasadnutia dňa 7.12.2018 nasledovne:  

 Príhovor novozvoleného starostu 

 Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov a zriadenie komisie 

podľa čl.7 ods. 5 zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov. 

 Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva v súlade znením § 12 zákona o obecnom zriadení  

 Určenie platu starostu obce 

 Diskusia 

 Schválenie uznesenia 

 Záver 

 

3. Zriadenie a voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie  

Uznesenie č. 1/III. 
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Ustanovujúce zasadnutie Obecné zastupiteľstvo v Lontove podľa § 15 ods. 5 Zákona 

o obecnom zriadení Zriaďuje mandátovú komisiu v zložení: Anna Bosnyáková ako predsedkyňa 

komisie, Helena Smiknyová členka komisie a Tivadara Rocskaiho ako členka komisie. 

4. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do 

komisií a voľba predsedov komisií. 

Uznesenie č. 1/IV. 

 
     Ustanovujúce zasadnutie Obecné zastupiteľstvo v Lontove podľa § 15 ods. 5 Zákona o obecnom 

zriadení  

A. z r i a ď u j e  

     komisie, a to:  1. komisiu finančnú a správy obecného majetku 

        2. komisiu na ochranu verejného poriadku 

3. komisiu kultúry a športu 

4. osobitnú komisiu pre ochranu vereného záujmu pri výkone funkcie starostu 

B. u r č u j e 

     náplň ich práce stanovenú v osobitnom dokumente 

C. v o l í 

a/ predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku poslanca Mgr. Štefana Kuczmanna 

členov komisie: 1./ poslanca Ladislava Švanczára 

       2./ odborníkov z radov obyvateľov Máriu Nagyovú, Eleonóu Ozsaldovú,    

            Melániu Pazárovú. 

     b/ predsedu komisie kultúry a športu poslanca Zuzanu Bárányovú 

         členov komisie: 1./ poslancov: Mgr. Zlaticu Baltazárovú, Annu Bosnyákovú 

                                   2./ odborníkov z radov obyvateľov: Veroniku Pavkovú, Marcela Bittera. 

     c/ predsedu komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a ochrany 

         verejného poriadku poslanca  Petra Tótha 

         členov komisie: 1./ poslanca: Erika Osztera 

          2./odborníkov z radov obyvateľov: Alžbetu Medveovú,  Alexandra Valacha,   

              Kristinu Kovácsovú. 

     d/ predsedu osobitnej komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu            

         poslanca Erika Osztera a nezávislého poslanca a nezávislého poslanca 

         členov komisie poslanca Petra Tótha za stranu MOST – HÍD  a Annu Bosnyákovú za  

         stranu MKP. 

 

5. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Uznesenie č. 1/V. 

 

     Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove 

A. p o v e r u j e  

     poslanca Mgr. Zlaticu Baltazárovú  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného  

     zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

     veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

     predpisov 

 

6. Určenie mesačného platu starostu 

Uznesenie č. 1/VI. 

 
     Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove  

A. u r č u j e  
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     v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

     starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu zákonom  

     stanoveného minimálneho platu bez zvýšenia. 

         Starosta obce: 

           Karol Konczi 

 


