
                                   Obecné zastupiteľstvo Malé Kosihy 

  Zápisnica 

Z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malých Kosihách, dňa 17.09.2021 o 16:00 hod. 

v zasadacej miestnosti v Malých Kosihách. 

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

zasadnutí prítomní. 

K bodu 2. Za zapisovateľa bola navrhnutá p. Mišalová, overovatelia Molnár Štefan a Marian 

Czibulya. 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. informoval poslancov o návrhu rozpočtového opatrenia. Po krátkej 

diskusií poslanci jednohlasne opatrenie schválili. 

K bodu 6. Poslancom boli predložené cenové ponuky od firiem na podkladanie asfaltu na 

priestory kasárne. Po prehodnotení ponúk poslanci schválili ponuku od firmy Aszfaltút s.r.o. 

Štúrovo- konateľ Tibor Horváth. 

K bodu 7.  Starosta obce informoval poslancov o zákone o sociálnych službách kde je každá 

obec povinná mať vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb. Poslanci návrh na 

schválenie správy o plnení úloh KPSS obce Malé Kosihy za rok 2020 jednohlasne schválili. 

K bodu 8.   Komunitný plán sociálnych služieb obce 2021-2030 poslanci schválili. Poslanec 

Š. Molnár sa hlasovania zdržal. 

K bodu 9.  Návrh na schválenie určovania cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb poslanci 

jednohlasne schválili. 

K bodu 10. Starosta predložil poslancom cenové ponuky  na nové obecné auto Dacia 

Sandero. Informoval ich o aktuálnej situácií, kedy je dlhá čakacia doba na dodanie vozidiel 

kvôli nedostatku čipov na trhu. Š. Molnár navrhuje na prípadné nové obecné auto pridať aj 

ťažné zariadenie. Starosta navrhuje uviesť obecné auto Škoda Fabia ktoré je uvedené za 

totálnu škodu uviesť do aukcie. Po vzájomnej diskusií poslanci jednohlasne schválili vyhlásiť 

aukciu na havarované obecné auto Škoda Fabia a schválili kúpu nového obecného vozidla od 

firmy ktorá ponúka najvýhodnejšiu cenu.  

K bodu 11. Poslanci dôkladne prediskutovali možnosti nakladania s poľnohospodárskou 

budovou v obci ktorá je v dezolátnom a život ohrozujúcom stave. Starosta bude konať 

v spolupráci so stavebným úradom o možnosti vyčistenia pozemku v súlade so zákonom. 

Poslanci po diskusií jednohlasne schválili vyčistiť pozemok.  

K bodu 12. Attila P. predložil poslancom návrh na schválenie zámeru Lenky Pástorovej, 

ktorá má v zámere prenajímať pozemok od obce. Po vypracovaní geometrického plánu  môže 

obec na jeho základe v budúcnosti vyhotoviť nájomnú zmluvu s p. Pástorovou. Poslanci 

predložený zámer schválili. 



K bodu 13. Hlavný kontrolór obce podrobne vysvetlil poslancom znenie zákona podľa § 30f 

ods. 6 zákona o obecnom zriadení: ,, Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo 

alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania 

krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto 

zákona.´´ Poslanci informáciu zobrali na vedomie. 

K bodu 14. Starosta v krátkosti informoval poslancov o aktuálnych situáciách v obci. 

Vyzdvihol zváženie metódy štítkovania v obci ohľadom zbierania TKO v obci. Informoval 

o nastávajúcich hodoch, kolotočoch a predavačoch. V pláne je aj tradičný futbalový zápas. 

Deň dôchodcov je v pláne na 6.11.2021. Akcia však závisí od epidemiologickej situácie, ktorú 

dopredu nemožno odhadnúť. Damek Tomáš v obci obnovil cesty studeným asfaltom a viac 

pomocných prác spravil v obci ako napríklad umiestnenie STOP tabule smerom od pivníc, 

navŕtal nové tabule na obecný úrad aj na kultúrny dom a pod. Hasiace prístroje uložil podľa 

želania bezpečnostného kontrolóra. 

Dotácie od ÚNSK na budúci rok budú v mene obce a aj Občianskeho združenia podané do 

konca septembra. Obec zakúpila permanentky do divadla Komárno ktoré platia do leta 2022. 

Pamätnú tabuľu obec objednala na vlastné náklady, keďže dotácia naň neprešla.  

Starosta informoval o možnosti výmeny verejného osvetlenia na LED čo by predstavovalo 

o 40-70% úsporu energie. Molnár Š. navrhuje pridať svetlá do ulíc alebo aspoň ku prechodom 

pre chodcov pridať svetlá duplovane. Obecné zastupiteľstvo skonštatuje, že technický stav 

systému verejného osvetlenia v obci je nevyhovujúci aj z úsporného hľadiska a vzhľadom na 

životné prostredie a poveruje starostu obce o zabezpečení procesu jeho modernizácie a  

rekonštrukcie formou verejného obstarávania potrebnej technológie, prác a služieb na 

prevádzku a údržbu nového systému VO.  

Starosta informoval, že na kostol sa vybavilo súpisné číslo. Dodal ešte, že cez Pontibus 

získame zadarmo turistickú informačnú tabuľu s prístreškom do obce. 

 

K bodu 15. Na záver starosta obce poďakoval za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

Overovatelia zápisnice: Štefan Molnár   ..................................... 

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

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

 

Starosta obce 

Pszár Attila 

 


