Obecné zastupiteľstvo Malé Kosihy

Zápisnica
Z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malých Kosihách, dňa 10.12.2021 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 K. Házelmajer a Ján
Takács. Poslanci návrh schválili.
K bodu 3. Návrh programu schôdze poslanci schválili.
K bodu 4. Poslanci dostali návrhy cenníku služieb pre občanov. Poslanci cenník prehodnotili
a upravený cenník služieb schválili.
K bodu 5. Starosta navrhol poslancom dátumy zasadnutí na rok 2022:
11.03.2022
10.06.2022
16.09.2022
09.12.2022

Poslanci plán zasadnutí schválili.
K bodu 6. . Starosta obce navrhol vykonať inventarizáciu na rok 2021. Poslanci súhlasili a
schválili inventarizáciu majetku obce k 31.12.2021.
K bodu 7. Starosta navrhol predĺžiť nájomné zmluvy pre občanov bytovky na ďalších 12
mesiacov. Poslanci návrh schválili a zmluvy budú predĺžene do 31.12.2022.
K bodu 8. Hlavný kontrolór predložil stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky
2022-2024 a návrh rozpočtu obce na rok 2022. Návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s
ustanoveniami zákona č.583/2004 Z.z. a ostatnými platnými právnymi predpismi. Poslanci
návrh zobrali na vedomie.
K bodu 9. Starosta predložil návrh rozpočtu na rok 2022 a viacročný rozpočet obce na roky
2022-2024. Poslanci rozpočet obce na rok 2022 schválili a v prípade potreby zmien
v rozpočte, ho upravia v priebehu roka. Rozpočet na roky 2022-2024 zobrali na vedomie.
K bodu 10. Hlavný kontrolór predložil návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Poslanci
návrh schválili.
K bodu 11. Poslanci v predstihu dostali návrh VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať
povodňový plán záchranných prác. Poslanci VZN bez pripomienok schválili.
K bodu 12. Návrh VZN o miestnom poplatku poslanci dôkladne prediskutovali. Starosta
informoval poslancov aj o štatistike separovania za uplynulý rok, čo preukázalo zlepšenie sa
v separovaní. Obec však potrebuje aj tak znížiť náklady za odvoz odpadu a preto navrhuje
odvoz odpadu každé dva týždne. Zároveň navrhuje označovať odpadové nádoby štítkom,

nakoľko len označené nádoby budú vyprázdnené. Marian Cz. považuje návrh VZN za
správny. Kinga H. navrhuje vyskúšať tento spôsob na budúci rok. P. Fritz vyjadril svoju
sympatiu venovania sa tejto téme a vyjadril sa, že on už dávno navrhoval 2 týždňový cyklus
odvozu odpadu. Hlavný kontrolór sa vyjadril k téme aj zo zákonnej stránky. Poslanci návrh
schválili. Poslanec Štefan M. sa hlasovania zdržal.
K bodu 13. Starosta predložil poslancom zámer žiadosti o prevod nehnuteľného majetku obce
MK formou zámeny. Poslanci si návrh prezreli, prediskutovali možnosti a po spoločnej zhode
názorov zámer neschválili.
K bodu 14. Poslancom predložil starosta obce opäť nové cenové ponuky na asfaltovanie
nakoľko posledná schválená cenová ponuka pred realizáciou zmenila výslednú sumu prác,
ktorú obec nemohla akceptovať. Z predložených cenových ponúk poslanci schválili ponuku
od firmy S566 trade s.r.o.
K bodu 15. Attila P. prehodnotil stav verejného osvetlenia. Nakoľko by bola vhodná
rekonštrukcia a modernizácia na LED svetlá starosta predložil cenové ponuky poslancom.
Nové moderné svetlá by boli úspornejšie, čo je hlavný zámer výmeny. Po dôkladnom
prehodnotení sa poslanci zhodli, že najvýhodnejšia a najrozumnejšia je ponuka od firmy
IREMO. Štefan M. ďalej dodal, že p. Zoltán Szép je v podstate stále k dispozícií keby prišlo
k prípadnej potrebe údržby svetiel. Peter F. schvaľuje nápad výmeny nakoľko sa ceny v
budúcnosti budú len zvyšovať. Poslanci návrh modernizácie schválili od firmy IREMO.
K bodu 16. Na návrh poslancov sa schválila žiadosť pre Občianske Združenie zvonček údolie
Ipľa.
Starosta v krátkosti informoval poslancov o uplynulých udalostiach. Podali sa 3 projekty,
požiadala sa aj dotácia na deň obce. Pamätná tabuľa pre obec je hotová, ktorú aj ukázal
starosta poslancom. Do cintorína sa plánuje kúpa urnovej steny. Starosta vyzdvihol celoročné
pomocné práce Tomáša Dameka v obci. V pláne má obec vybetónovať základ pod odpadové
nádoby pre separovaný odpad. Obec sa rozšírila o nové kamery. Plán opravy kríža v cintoríne
je stanovená na jar 2022. Tento rok sa vysadili stromy. Rekonštrukcia kostola na ktoré farstvo
získalo dotáciu sa musí zrealizovať do septembra 2022. Starosta plánuje v obci 3. očkovanie
približne v strede januára 2022. Starosta sa poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.
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