
                                   Obecné zastupiteľstvo Malé Kosihy 

  Zápisnica 

Z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malých Kosihách, dňa 16.09.2022 o 09:00 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. Minútou ticha sme spomenuli na zosnulého poslanca Petra 

Fritza. 

K bodu 2. Za zapisovateľa bola navrhnutá p. Mišalová, overovatelia Kinga Házelmajer a Ján 

Takács. Poslanci návrh schválili.  

K bodu 3. Návrh programu schôdze poslanci schválili. 

K bodu 4.  Starosta obce informoval poslancov o vykonanej nezávislej audítorskej kontrole 

počas ktorého sa nenašli žiadne chyby. 

K bodu 5. Attila P. navrhol vykonať rozpočtové opatrenie podľa návrhu. Po krátkej diskusií 

poslanci opatrenie schválili.  

K bodu 6.  Starosta oboznámil prítomných, že do funkcie hlavného kontrolóra obce sa 

prihlásil jeden kandidát Ing. František Podhorský. Komisia na ochranu verejného záujmu pri 

výkone verejných funkcionárov na svojom zasadnutí dňa 5.9.2022 zhodnotila prihlášku 

a posúdila splnenie náležitostí. Nakoľko boli všetky podmienky splnené poslanci zvolili 

jednohlasne hlavného kontrolóra obce Ing. Františka Podhorského s nástupom od 19.09.2022 

s 20 % - ným pracovným úväzkom. 

K bodu 7. Starosta informoval poslancov o zložení okrskovej volebnej komisií o zozname 

zaregistrovaných kandidátov na starostu a do obecného zastupiteľstva. Informoval ich 

v krátkosti o podrobnostiach konania volieb konané dňa 29.10.2022. Poslanci informáciu 

zobrali na vedomie. 

K bodu 8.  Poslanci dostali v predstihu návrh VZN č. 1/2022 o pravidlách času predaja v 

obchode a času prevádzky služieb na území Obce Malé Kosihy. Poslanci nemali pripomienky 

a VZN schválili. 

K bodu 9.  Attila P. spomenul blížiace sa hody v obci, na ktorom nebude chýbať futbal, 

kolotoče, predajca a tento rok bude program obohatený o guláš a občerstvenie. 

Obec má už podpísanú zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške 2000 € na smetné nádoby a 

kontajneri, ktoré budú umiestnené po celej obci. 

Projekt Wifi pre Teba je taktiež získaná, zmluva podpísaná, čaká sa na firmu ktorá začne 

technické práce. 

Z finančných dôvodov čo sa týka energetickej kríze ktorá nasleduje sa budú musieť niektoré 

práce posunúť na budúci rok.  

Do fitness sa kúpilo veľké zrkadlo, pred cintorín sa umiestnila nová úradná tabuľa, prebehli 

drobné úpravy v obci.  



Starosta ešte doplnil, že má v pláne zrealizovať oddychovú zónu na detské ihrisko. 

K bodu 10. Na záver sa starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: Kinga Házelmajer ..................................... 

    Ján Takács  ..................................... 

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

 

 

Starosta obce 

Pszár Attila 

 


