
                                   Obecné zastupiteľstvo Malé Kosihy 

  Zápisnica 

Z ustanovujúceho. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malých Kosihách, dňa 11.11.2022 

o 14:00 hod. vo veľkej sále Kultúrneho domu v Malých Kosihách. 

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

vrátane predsedkyne Okrskovej volebnej komisie- Amálie Farkasovej. V zasadacej miestnosti 

bola prehratá štátna hymna. 

K bodu 2. Amália F. oznámila prítomným výsledky volieb s počtami získaných hlasov. 

Zvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva odovzdala osvedčenia o zvolení, 

zagratulovala im a popriala úspešné štyri roky. Poslanci bod zobrali na vedomie. 

K bodu 3. A. Farkasová prečítala nahlas sľub starostu ktorý na znak súhlasu podpísal 

zákonom stanovený sľub, prevzal insígnie a prevzal vedenie ustanovujúceho zasadnutia. 

K bodu 4.  Attila P. prečítal nahlas sľub poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý na znak 

súhlasu podpísali zákonom stanovený sľub. 

K bodu 5.. Starosta navrhol za zapisovateľa Janu Mišalovú a overovateľov zápisnice Kingu 

Házelmajer a Štefana Molnára. Návrh bol schválený. 

K bodu 6. Starosta  podal v krátkosti vystúpenie o uplynulých rokoch, poďakoval sa bývalým 

poslancom za doterajšiu dobrú spoluprácu a novému zastupiteľstvu poprial veľa zdravia 

a úspechov v nasledujúcom volebnom období. Dodal, že taktiež dúfa v dobrú spoločnú 

spoluprácu. Za doterajšiu prácu poďakoval aj Amálii Farkasovej, hlavnému kontrolórovi obce 

a zamestnancom obecného úradu. 

K bodu 7. Navrhnutý program poslanci schválili. Poslankyňa A. Koselák sa zdržala 

hlasovania. 

K bodu 8.  Attila P. navrhol zriadenie obecnej rady a to zložením všetkými poslancami. 

Poslanci schválili zriadenie obecnej rady a volí za jej členov obecnej rady:  M. Czibulya, Š. 

Molnár, K. Házelmajer, A. Koselák, T. Damek 

K bodu 9.  Starosta určil za zástupcu starostu obce Mariana Czibulyu. Poslanci určenie 

zobrali na vedomie. 

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

 

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

    Štefan Molnár  ..................................... 

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

 

Starosta obce 

Pszár Attila 


