
                                  Obecné zastupiteľstvo Malé Kosihy 

  Zápisnica 

Zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malých Kosihách, dňa 15.05.2020 o 16:00 hod. 

v Kultúrnom dome v Malých Kosihách. 

K bodu 1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Pszár Attila. Poslanci boli prítomní 

v plnom počte. 

K bodu 2. Za zapisovateľa bola navrhnutá p. Mišalová, overovatelia Takács Ján a Czibulya 

Marian. Poslanci návrh schválili.  

K bodu 3. Návrh programu schôdze poslanci schválili.  

K bodu 4. Hlavný kontrolór informoval poslancov, že všetky zákony sú dodržiavané a aj 

účtovníctvo je v poriadku. Poslanci správu zobrali na vedomie. 

K bodu 5.  Poslanci obdržali pred zasadnutím Návrh- Zásady poskytovania jednorazovej 

dávky, mimoriadnej dávky pomoci občanovi, jednorazového finančného príspevku pri 

narodení dieťaťa a vianočného príspevku. Poslanci jednohlasne návrh schválili. 

K bodu 6. Starosta A. Pszár vysvetlil poslancom nové nariadenie zo zákona čo sa týka 

pohrebiska. Po prekonzultovaní poslanci bez výhrad schválili Všeobecne záväzné nariadenie  

obce Malé Kosihy č. 01/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Malé Kosihy. 

K bodu 7.  Attila P. vysvetlil poslancom výhody Občianskeho združenia ktoré obec založila. 

Po návrhu poslanci schválili žiadosť OZ na hodnotu 1000 €. 

K bodu 8. Inventarizácia obce bola vykonaná zvolenou komisiou. Žiadne položky nie sú 

v mínuse,  dokonca boli zakúpené nové pomôcky aj do MŠ a KD do kuchyne. Poslanci 

inventarizáciu schválili. 

K bodu 9. Hl. kontrolór F. Podhorsky sa vyjadril, že záverečný účet obce je v poriadku 

a všetko vyhovuje. Ďalej informoval poslancov, že treba rozhodnúť kam chcú poslanci sumy 

presunúť. Poslanci stanovisko zobrali na vedomie as schválili sumu ponechať na drobné 

úpravy. 

K bodu 10. K záverečnému účtu starosta obce predložil poslancom prognózu možného 

poklesu príjmu od štátu-podielové dane, čo znamená že so všetkým je nutné šetriť. Poslanec 

Molnár Š. odporúča neminúť prebytok v rozpočte.  Záverečný účet poslanci schválili. 

K bodu 11. Starosta obce informoval poslancov o posledných udalostiach v obci. 

Ako prvé informoval, že obec potrebuje dvakrát toľko selektovať odpad ako doposiaľ, 

nakoľko firma E-cycling poslala obci výpočet podľa ton. Obec Bajtava poslala obci taktiež 

grafy a rozpísané tony o odvezených odpadoch. 

Ďalej informoval že hlavná cesta od Pastoviec po Salku bude rekonštruovaná.  

Do fitness  boli zakúpené nové prístroje za výhodné ceny. 



Obec podala v roku 2019, 8 žiadostí o dotáciu. Dve neprešli, o ostatných ešte nie sme 

informovaný. V roku 2020 boli zatiaľ podané zatiaľ dve žiadosti, jedna na obnovu dediny, 

ktorá žiaľ neprešla, avšak druhá na obnovu detského ihriska vo výške 3000 € prešla. 

Starosta oznámil  poslancom, že občanovi Botlikovi Vojtechovi sa vybavilo sociálne 

zariadenie  v Kovarciach. 

Problémy s čerpadlom starosta prebral s poslancami. Čerpadlo bolo opravené ale zase sa 

pokazilo.  Ďalej vysvetlil, že obec nemá každý týždeň 200-300 € na rekonštrukciu čerpadla. 

Obec je samozrejme za funkčné čerpadlo, avšak momentálne nie je v rozpočte obce 

opravovať ho každý týždeň. 

V obci boli vyrubené 3 stromy, keďže kvôli ich výške mohli predstavovať potenciálne 

nebezpečenstvo. Obec namiesto nich musí zasadiť 8 nových stromov.  

Attila P. informoval, že tráva v obci sa kosí pomocou dobrovoľníkov. Toto vyzdvihol aj 

poslanec P. Fritz, že je to dobré, nakoľko to nie je zanedbávané. 

Kvôli situácií Covid- 19 starosta informoval, že s veľkou pravdepodobnosťou sa tento rok ruší 

deň obce, deň športu aj deň detí. 

V MŠ sa upravil mesačný paušál na elektrinu na 80 €/mesiac od apríla 

Obecný úrad je ešte stále v núdzovom režime, a klientov prijíma v režime od 08:00 do 11:00 

hod, pondelok stredu a v piatok. 

Obec zaviedla 2x za týždeň dezinfikovanie autobusových zastávok, trhoviska, domu smútku. 

Starosta vyzdvihol pomoc poslanca Fritza P. za pomoc v obci odvádzať staré odpady od 

kaštieľa. Vyložila sa tam aj nálepka priestor monitorovaný kamerovým systémom. 

V budúcnosti obec plánuje zakúpiť do obce menšie smetiaky.  

K bodu 12. Na záver starosta obce poďakoval za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ján Takács   ..................................... 

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

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

 

 

Starosta obce 

Pszár Attila 

 


