
                                  Obecné zastupiteľstvo Malé Kosihy 

  Zápisnica 

Z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malých Kosihách, dňa 11.12.2020 o 16:00 hod. 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Malých Kosihách. 

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

zasadnutí prítomní. 

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

a Czibulya Marian. Poslanci návrh schválili.  

K bodu 3. Návrh programu schôdze poslanci schválili. 

K bodu 4.  Starosta navrhol poslancom nasledovné dátumy zasadnutí na rok 2021: 

       12.03.2021 10.09.2021 

       11.06.2021 10.12.2021 

Poslanci návrh schválili. 

K bodu 5.  Poslanci vopred obdržali plán kontroly HK na I. polrok 2021 a poslanci návrh bez 

námietok schválili. 

K bodu 6.  Hlavný kontrolór predložil stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 

2021-2023 a návrh rozpočtu obce na rok 2021. 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 7.  Starosta obce predložil poslancom obce návrh rozpočtu obce na rok 2021. Po 

krátkej diskusií poslanci návrh jednohlasne schválili. Rozpočet na roky 2022-2023 zobrali na 

vedomie. 

K bodu 8.   Starosta obce Attila P. predložil poslancom návrh na rozpočtové opatrenie. 

Poslanci v súlade s ust. § 14 ods. 2.písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválili návrh na 

rozpočtové opatrenie. 

K bodu 9. Starosta obce navrhol predĺžiť nájomné zmluvy pre občanov bytovky na ďalších 

12 mesiacov. Poslanci návrh schválili a zmluvy budú predĺžene do 31.12.2021. 

K bodu 10. Starosta obce navrhol upraviť cenník služieb kultúrneho domu na základe 

podnetu firmy Selecta za príliš vysokú cenu nájmu počas predajnej akcie. Navrhuje upraviť 

cenu prenájmu nasledovne: 

Nájom veľkej sály leto:  35 €/ celý deň    25 € /pol dňa 

 veľká sála  zima: 70 €/ celý deň    35 €/ pol dňa 

 malá sála   leto:   15 €/ celý deň           15 €/ pol dňa 

 malá sála   zima:  30 €/ celý deň    25 €/ pol dňa 



Poslanci návrh schválili. 

K bodu 11.  Starosta informoval poslancov o nastávajúcej zmene v zákone od 01.01.2021 

kedy bude nutné separovať aj kuchynský odpad a kuchynský olej. Obec potrebuje vybrať 

firmu na vykonávanie odvozu tohto druhu odpadu. Starosta dodal, že objednal hnedé 

odpadové nádoby, červenú na kovy, žltý aj zelený. Čo sa týka kontajnerov, jeden kontajner sa 

bude celoročne  nachádzať pri obecnom úrade, ktorá je určená na drobný stavebný odpad. 

Molnár Štefan sa opýtal, či by sa nedalo dať jednu žltú odpadovú nádobu na plasty aj 

k cintorínu. Podľa starostu obce a poslankyne K. Házelmajer vtom nebudú, žiaľ len plasty ale 

vyjadril sa, že na budúci rok tam objedná jednu nádobu a uvidí sa. 

Poslanci po diskusií schválili VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Malé Kosihy. 

K bodu 12. Hl. kontrolór informoval poslancov, že návrh VZN o chove zvierat sa týka iba 

územia obce Malé Kosihy a iba na fyzické osoby. Zákon hovorí, že obec ustanovuje 

podmienky chovu. 

M. Czibulya sa spýtal, či je naozaj možné aby obec určila počet povolených zvierat v jednej 

domácnosti a zároveň sa vyjadril, že tieto počty treba regulovať opatrne. 

Poslancovi M. Štefanovi sa toto VZN nezdá, nakoľko nerozumie prečo sa vlani nedalo zriadiť 

toto VZN a tento rok sa dá. 

Starosta sa vyjadril, že iba na včely sa nedalo. Molnár Štefan aj M. Czibulya navrhujú aby 

okolitý susedia dali písomný súhlas danej rodine na chov zvierat.  F. Podhorsky neodporúča 

tento spôsob. Poslanci nevedia určiť počty povolených zvierat na jednu domácnosť.  

Starosta navrhuje v tomto prípade chváliť VZN a vynechať rozsah chovu. 

Poslanci návrh VZN schválili bez rozsahu chovu.  

Attila Pszár plánuje zakúpiť bilety ktoré budú odovzdané majiteľom psov ak zaplatia daň za 

psa. 

K bodu 13. Starosta obce predložil poslancom vypracovaný graf súm, ktoré obec zaplatila za 

odvoz TKO a koľko reálne prijala od obyvateľov. Podľa zákona, obec nesmie doplácať na 

odvoz smetí a preto starosta obce navrhol zvýšiť daň za TKO na rok 2021 vo výške 25 

€/fyzická osoba/rok a 45 €/ právnická osoba/ rok. 

Poslanci po diskusií návrh schválili. 

K bodu 14. Poslanci na základe diskusie o novom zákone schválili zrealizovať zmluvu na 

zber kuchynského oleja a kuchynského odpadu. 

K bodu 15. Starosta obce navrhol vykonať inventarizáciu na rok 2020. Poslanci súhlasili 

a schválili inventarizáciu majetku obce k 31.12.2020. 

 

 

 



K bodu 16. Attila Pszár informoval poslancov o uplynulých udalostiach. Obec získala 700 € 

na dotáciu od ÚNSK vo výške 700 € na podporu športu. Schválili nám z toho 630 € na 

zakúpené fitness stroje . Budúci rok obec plánuje kúpiť ak financie dovolia, dva 

stolnotenisové stoly a opraviť kríž v cintoríne. Ďalej informoval o priebehu vývoja členstva 

PHSR s regiónom. Dotácia Bethlen Gábor vo výške 27 000€ je taktiež podaná na obnovu 

kostola. Čaká sa na schvaľovanie. Komín v materskej škole bol predĺžený a vystlaný.            

M. Štefan sa informoval, či obec nezavedie názvy ulíc. Starosta sa vyjadril, že zatiaľ to nie je 

v pláne, keďže to so sebou obnáša veľa ďalších nákladov pre obyvateľov. Marian Cz. 

pochválil tohtoročné hody, že boli dokonalé. 

K bodu 17. Na záver starosta obce poďakoval za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

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

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

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

 

 

Starosta obce 

Pszár Attila 

 


