
                                   Obecné zastupiteľstvo Malé Kosihy 

  Zápisnica 

Z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malých Kosihách, dňa 09.12.2022 o 16:00 hod. 

v zasadacej miestnosti v Malých Kosihách. 

K bodu 1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Attila Pszár. Všetci poslanci sú na 

zasadnutí prítomní. 

K bodu 2. Za zapisovateľa bola navrhnutá p. Mišalová, overovatelia Marian Czibulya 

a Tomáš Damek. Poslanci návrh schválili.  

K bodu 3. Návrh programu schôdze poslanci neschválili. Starosta navrhol nový, rozšírený a 

upravený program schôdze. Nový program poslanci schválili. 

K bodu 4.  Attila P. navrhol vykonať rozpočtové opatrenie podľa návrhu. Po krátkej diskusií 

poslanci opatrenie schválili.  

K bodu 5. Starosta navrhol poslancom nasledovné dátumy zasadnutí na rok 2023: 

10.3.2023, 9.6.2023, 8.9.2023, 8.12.2023. Poslanci návrh schválili. 

K bodu 6.  Starosta obce navrhol predĺžiť nájomné zmluvy pre občanov bytovky na ďalších 

12 mesiacov. Poslanci návrh schválili a zmluvy budú predĺžene do 31.12.2023. Starosta 

informoval poslancov, že náklady na dodávku tepla k vykurovaniu bytovky navýši zo 

súčasných 10 € na 20 €/mesiac/byt. Poslanci informáciu zobrali na vedomie. 

K bodu 7. Starosta obce navrhol vykonať inventarizáciu na rok 2022. Poslanci súhlasili a 

schválili inventarizáciu majetku obce k 31.12.2022. Zároveň schválili nasledovné komisie: 

Pre centrálnu inventarizačnú komisiu: Melinda Nagyová, Štefan Molnár, Marian Czibulya. 

Pre čiastkovú inventarizačnú komisiu: Jana Mišalová, Kinga Házelmajer, Tomáš Damek. 

K bodu 8.  Hlavný kontrolór predložil stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 

2023-2025 a návrh rozpočtu obce na rok 2023. Návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s 

ustanoveniami zákona č.583/2004 Z.z. a ostatnými platnými právnymi predpismi. Poslanci 

návrh zobrali na vedomie. 

K bodu 9.  Starosta predložil poslancom návrh rozpočtu na rok 2023 a viacročný rozpočet na 

roky 2024-2025. Poslanci schválili rozpočet na rok 2023. Rozpočet na roky 2024-2025 

zobrali na vedomie. Poslanci schválili v súlade s ust. §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení starostovi obce vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu 3000 € za 

príslušný rozpočtový rok. 

K bodu 10. F. Podhorský informoval poslancov o pláne kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023, 

ktorý v poslanci dostali v predstihu. Poslanci návrh schválili. 

K bodu 11. Poslancom bol v predstihu doručený návrh VZN č. 03/2022 o podmienkach 

prideľovania a bývania v nájomných obecných bytoch.  Starosta navrhuje upraviť cenu za m2 

pre nájomné byty. Zo súčasnej ceny 1,15€/m2 /mesiac navrhuje navýšenie na 

1,30€/m2/mesiac. Marian Cz. a Štefan M. poznamenali, že navýšenie je nutné.  



Poslanci VZN Obce Malé Kosihy č. 03/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2019 o 

podmienkach prideľovania a bývania v nájomných obecných bytoch a o hospodárení s nimi v 

znení neskorších predpisov schválili. 

K bodu 12. Poslanci v predstihu dostali aj návrh VZN č. 02/2022 o miestnom poplatku. 

Starosta poznamenal, že vďaka štítkom sme podstatne ušetrili. Informoval poslancov 

o štatistike vyzbieraného TKO, OO. Poslanec Tomáš D. sa informoval o výsledku 

separovania. Starosta dodal, že máme dobré výsledky, čo preukázal štatistikou. Dodal, že 

obec Bajtava bude mať dnes taktiež zasadnutie, kde plánujú navýšiť ceny služieb. Po diskusií 

sa poslanci zhodli o navýšení ceny TKO na 28€/FO/rok a 50 €/podnikateľov a PO/rok. 

Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 02/2022 o miestnom poplatku 

K bodu 13 Starosta rozvinul zásady odmeňovania poslancov. Odmenu navrhuje schváliť na 

60 € v hrubom/ 1 poslanec / zasadnutie. Poslanci zásady odmeňovania schválili. 

K bodu 14. HK podal poslancom informáciu pri postupovaní schvaľovania platu starostu, kde 

je možné plat navýšiť do výšky 60%. Poslanec Marian Cz. sa vyjadril o príkladnom prístupe 

starostu ku svojej práci. Dodal, že s peniazmi vie narábať s rozumom a od prvého dňa svojej 

funkcie robí svoju prácu svedomito a zapája sa do každej akcie. Navrhuje preto zvýšenie 

platu. Marian Cz. a Tomáš D. navrhujú 25%. Štefan M. navrhuje navýšenie o 30%. Po 

diskusií obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce v súlade s ust. § 4 ods. 2 zákona č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 

znení neskorších predpisov, ktorý sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 25% s platnosťou 

od 11.11.2022. 

K bodu 15.  F. Podhorský informuje poslancov o zákone a postupe pri schvaľovaní náhrady 

platu starostu za nevyčerpanú dovolenku. Poslanci schválili vyplatenie náhrady platu starostu 

za nevyčerpanú dovolenku za rok 2021. 

K bodu 16. Starosta obce navrhol zriadiť komisie, určenie náplne ich práce a voľbu ich 

predsedov. Obecné zastupiteľstvo schválilo po vzájomnej dohode nasledovných predsedov 

komisie: 

Škôlka a sociálna komisia : Alexandra Koselák 

Kultúra, šport: Tomáš Damek  

Cirkev: Kinga Házelmajer 

K bodu 17 Obecné zastupiteľstvo zriadilo v súlade s čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v 

nasledovnom zložení:  

Štefan Molnár  predseda 

Alexandra Koselák člen 

Kinga Házelmajer člen 

 

 

 



K bodu 18 Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie komisie na vyhodnocovanie cenových 

ponúk v nasledovnom zložení: Kinga Házelmajer, Alexandra Koselák, Tomáš Damek, Marian 

Czibulya, Štefan Molnár. Ako predsedu komisie schválilo: Marian Czibulya.  

K bodu 19 Obci bola doručená žiadosť od Občianskeho združenia Zvonček údolie Ipľa 

o dotáciu rozpočtu obce. Poslanci žiadosť po krátkej diskusií schválili. 

 

K bodu 20 Starosta informoval o aktuálnych udalostiach a aj za uplynulý rok.  

Pamiatkový úrad nám 8.12.2022 zaslal rozhodnutie na ktoré sme čakali. S týmto rozhodnutím 

môže firma začať rekonštrukciu exteriéru kostola, na ktorý farnosť vyhrala dotáciu. Odklad sa 

nám podarilo vybaviť do konca roka 2023.  

Pri kasárňach sa vyasfaltovala cesta, vymenili sa verejné osvetlenia za moderné a úsporné. 

Attila P. informoval o migračnom probléme ktorý riešime často s políciou. Vďaka 

kamerovému systému v obci im vieme poskytovať informácie a odhaliť prípadné trestné 

činnosti. 

V obci sa umiestnilo 15 ks -50 L smetných nádob a 5 ks - 1100 L kontajnerov na triedený 

odpad získané cez dotáciu. S výstavbou nám pomohol Tomáš Damek. 

Projekt Wifi pre teba je získaná a je v priebehu. Stolnotenisový turnaj sa usporiada 

30.12.2022 na pamiatku Erika Pszára. 17.decembra 2022 sa usporiada vianočný koncert, kde 

vystúpi nadaná huslistka a pre deti sa pripravili ľudové rozprávky. 

Starosta ďalej informoval o mnohých rekonštrukciách ktoré sa v obci uskutočnili, 

o umiestnení informačnej a turistickej tabuli. Kúpil sa veľkonočný zajac, 2 pružinové 

hojdačky, umiestnila sa slávnostne Trianon pamätná tabuľa na kultúrny dom. V MŠ sa 

vymenili dva radiátory, vo fittness sa kúpili nové stroje, príslušenstvo a zrkadlo. Starosta 

ďalej poznamenal o vyzbieraných dobrovoľných balíčkoch na Ukrajinu ktoré sa zbierali kvôli 

vypuknutiu vojny. Informoval, že balíčky sa dostali na správne miesto, nakoľko ich bral 

dôveryhodný tím ľudí. Obec plánuje po prvý krát vydať obecné noviny. Vychádzal by každý 

polrok, tj. vždy v decembri a v júni.  

Starosta ešte v krátkosti dodal svoje plány na nasledujúce 4 roky ako sú rekonštrukcia KD, 

kasární, krížu na cintoríne, výstavbu urnovej steny. Plánuje opraviť aj cestu pri kostole, 

vybetónovanie pod farebnými smetnými nádobami v obci, zakúpiť nový gumolit do MŠ 

a nový koberec do fittness. Plánuje výstavbu oddychovej zóny na detskom ihrisku. 

K bodu 21 Na záver sa starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: Marian Czibulya ..................................... 

    Tomáš Damek  ..................................... 

Zapisovateľ:   Jana Mišalová  ..................................... 

Starosta obce 

Pszár Attila 


