Obecné zastupiteľstvo Malé Kosihy

Zápisnica
Z XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malých Kosihách, dňa 10.06.2022 o 16:00 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.
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. Poslanci dostali v predstihu odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok
2021. Hlavný kontrolór dodal v krátkosti, že záverečný účet bol spracovaný v súlade so
zákonom. Poslanci správu zobrali na vedomie.
K bodu 5. Po krátkej diskusií poslanci záverečný účet schválili bez výhrad.
K bodu 6. Výročná správa bola predložená poslancom. F. Podhorsky dodal, že všetko našiel
podľa plánu a zákona. Výročnú správu poslanci zobrali na vedomie.
K bodu 7. Plán hlavného kontrolóra bola poslancom predložená, hlavný kontrolór v krátkosti
informoval poslancov o pláne. Poslanci plán schválili bez pripomienok.
K bodu 8. Starosta poslancom vysvetlil prečo je potrebné rozpočtové opatrenie a kam by
bolo vhodné posunúť momentálne peniaze v rozpočte položiek. Poslanci návrh jednohlasne
schválili.
K bodu 9. Poslancom bol v predstihu rozposlaný návrh smernice č.1/2022. Hlavný kontrolór
prešiel s poslancami každý bod v smernici a poukázal aj na podrobný zákon a zásadu
rovnosti. Po diskusií poslanci smernicu č. 1/2022 odročili na ďalšie zasadnutie bez schválenia.
K bodu 10. Attila P. informoval poslancov o uplynulom období. Hlavný problém bude pre
samosprávy zníženie podielových daní od štátu pre obce z dôsledku ekonomiky vo svete.
Verejné osvetlenie v obci bolo vymenené, asfaltovanie cesty pri kasárni dokončené, kde sa
vymenili aj 3 žľaby. V dome smútku sa vymenili okná aj dvere na plastové, autobusové
zastávky a miestne trhovisko je premaľované. Fotopasce sú v obci vyložené, studňa opäť
opravená pri pivniciach.
Attila P. podrobne informoval poslancov o výmene radiátora v Materskej škole, nakoľko
zvonka budovy už premokala stena.
Konáre v kompostárni sa plánujú zdrviť, avšak obec zatiaľ obdržala len veľmi vysoké ceny
za takéto služby, ktoré si nevie dovoliť kvôli rozpočtu. Naďalej sa však hľadá výhodnejšia
cenová ponuka.
Starosta informoval poslancov o menších rekonštrukčných prácach ktoré vykonal Damek
Tomáš. V pláne je aj realizácia urnovej steny v cintoríne a obnova cesty pred kostolom ktorá
je v zlom stave.

O stave rekonštrukcie exteriéru kostola oboznámil v krátkosti starosta poslancov. Pán farár
má v rukách priebeh povolení a uistil starostu že ide všetko podľa plánu.
Attila P. ešte doplnil o získaných dotáciách od Dolnohronského Regionálneho Združenia na
odpadové nádoby v obci, ďalej WIFI pre teba II - dotáciu na rozmiestnenie prístupových
bodov v obci na internet.
Obec zakúpila smerové tabule ktoré budú umiestnené pri obchode Coop Jednota.
Starosta opísal problém v kasárňach s odpadovým potrubím. Obec musela opäť dvakrát
objednať čistenie potrubí kvôli upchatiu. V cintoríne sa vymenil ventil v batérií.
Starosta ešte sa ešte v krátkosti vyjadril o úspešnom dni detí a športu a poďakoval sa
poslancom za ich pomoc. Zároveň ich touto cestou požiadal aj o pomoc na dni obce ktorá sa
bude konať 2.júla 2022.
K bodu 11. Na záver sa starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.
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