
                                   Obecné zastupiteľstvo Malé Kosihy 

  Zápisnica 

Z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malých Kosihách, dňa 11.03.2022 o 16:00 hod. 

v zasadacej miestnosti v Malých Kosihách. 

K bodu 1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Attila Pszár. Poslanec Štefan Molnár bol 

zo zasadnutia ospravedlnený. 

K bodu 2. Za zapisovateľa bola navrhnutá p. Mišalová, overovatelia Peter Fritz a Marian 

Czibulya. Poslanci návrh schválili.  

K bodu 3. Návrh programu schôdze poslanci schválili. 

K bodu 4.  Poslancom bola včas predložená správa hlavného kontrolóra za rok 2021. 

V krátkosti ešte p. Podhorský informoval poslancov o skontrolovanom období ktoré je bez 

chýb a v súlade so zákonom. Poslanci správu zobrali na vedomie. 

K bodu 5.  Obec pravidelne disponuje odpadovými nádobami určené na predaj občanom. 

Starosta navrhol určiť zľavu pre občanov Malých Kosíh. Poslanec J. Takács poznamenal, že 

občania si určite skôr zakúpia nádoby v zľave. Po diskusií poslanci schválili cenu za plastovú 

odpadovú nádobu 19 €/ks a pre plechovú odpadovú nádobu 29€/ks. 

K bodu 6.  Starosta obce navrhol vymeniť na dome smútku okná a dvere za plastové. 

Poslancom predložil cenové ponuky od troch firiem. Na základe diskusie poslanci návrh na 

rekonštrukciu schválili a zároveň schválili najvýhodnejšiu ponuku od firmy EuroHomeCenter, 

Tibor Lengyel- Štúrovo.  

K bodu 7. Attila P. navrhol poslancom vykonať rozpočtové opatrenie potrebné na 

rekonštrukciu okien a dverí na dome smútku. Poslanci návrh schválili bez pripomienok. 

K bodu 8.   OZ Zvonček údolie Ipľa predložila obci žiadosť o schválenie príspevku vo výške 

1000 €. Poslanci žiadosť schválili. 

K bodu 9.  Poslanci dostali v predstihu žiadosť p. Pástorovej o dlhodobý prenájom pozemku 

vo vlastníctve obce. Poslanci preštudovali spoločne aj rozdeľovací plán vystavený Ing. 

Zoltánom Gasparikom. Starosta uistil poslancov, že v prípade schválenia, by sa vyhotovila 

zmluva v súlade so zákonom napísanou právničkou. Hlavný kontrolór doplnil diskusiu 

o zákonnú stránku celej žiadosti. Poslanci návrh žiadosti jednohlasne schválili. 

K bodu 10.  

Starosta informoval poslancov o uplynulých udalostiach. Zber a odvoz komunálneho odpadu 

sa znížila v obci na dvojtýždňový cyklus. Podľa štatistiky sa od roku 2019 darí v separovaní 

čo znamená znížené množstvo vyzbieraného KO. Poslanec Fritz P. poznamenal, že je to dobrá 

správa.  

Attila P. informoval o rozbehnutých žiadostiach na dotácie na smetné nádoby, zámer 

vypracovať žiadosť o grant od Coop Jednota a Kultminor na deň obce.  



Žiadosť o dotáciu s názvom Wifi pre teba II je rozpracovaná žiadosť kde by sa v obci 

umiestnilo 10 hotspotov pre bezplatné využívanie internetu. Spolufinancovanie projektu je 

5% čo predstavuje 750 € pre obec. 

Zámer umiestniť v obci box Packeta pre vyzdvihnutie balíkov žiaľ nebola úspešná, nakoľko 

v súčasnosti tieto firmy uprednostňujú umiestňovať boxy pre obce nad 1500 obyvateľov. 

Obec objednala Veľkonočného maľovaného zajaca vo výške 2m, ktorý sa umiestni do 

exteriéru, ďalej 2 pružinové hojdačky pre malé deti ako doplnenie detského ihriska. 

Starosta informoval, že rekonštrukcia kostola prebieha zatiaľ vo forme papierov. 

Ďalej informoval o plánovaných prácach ktoré vykoná Damek Tomáš v priebehu tohto roka. 

Medzi väčší plán obce patrí aj rekonštrukcia toaliet v kultúrnom dome. Poslanec M. Czibulya 

sa vyjadril, že je to dobrý nápad.  

K bodu 11. Na záver sa starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: Peter Fritz  ..................................... 

    Marian Czibulya ..................................... 

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

 

 

Starosta obce 

Pszár Attila 

 


