
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  28. marca 2012 o 17.00 hod. na 
Obecnom úrade v Kolačkove. 

 

Prítomní:    Ján Horanský, starosta obce 

                     Ing. Jozef Krajčovič, zástupca starostu 

                     Ing. Martin Dziak 

                     Jozef Žoldák 

                     Peter Žoldák 

                     Judita Zamišková 

                     Jarmila Barnovská 

                     František Koneval 

 

                     Darina Zamišková, kontrolór obce 

Ostatní prítomní:    Veronika Zamišková, zapisovateľka 

                     Veronika Henischová, František Vilček, Monika Majkutová, Terézia Dziaková,  

                     Pavol  Zamiška          

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kolačkove otvoril a viedol Ján Horanský, starosta obce. 
V úvode  privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných a skonštatoval, že počet 
prítomných poslancov je 7, t.j. Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove je spôsobilé rokovať  a uznášať sa. 
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený pozvánkou.  K návrhu programu 
boli vznesené dva doplňujúce body programu, ktoré navrhol poslanec Peter Žoldák a to:  

a) VZN o verejnej kanalizácií a odpadových vodách 

b) Odvolanie p. J. Jendrichovského z funkcie správcu webovej  stránky obce 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba volebnej komisie 
4. Voľba hlavného kontrolóra obce, záznam o priebehu výsledku hlasovania 
5. Žiadosť o nájom nebytového priestoru 
6. Oznámenie advokátskej kancelárie  
7. Informácie o výzvach na predkladanie žiadostí – zberné dvory, komunitné centrá 
8. Písomné stanovisko firmy Doming 
9. Rôzne 
10.Záver 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
Za : 7                                            Proti: 0                                                         Zdržalo sa: 0   



 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Zapisovateľ : Veronika Zamišková 
 
Overovatelia zápisnice :  Jozef Žoldák 
                                             Jozef Krajčovič, Ing.                
 
3. Voľba volebnej komisie 
 
Do volebnej komisie boli nominovaní:  Ing. Jozef Krajčovič 
                                                                      Peter Žoldák 
                                                                      Jarmila Barnovská 
 
 
4. Voľba hlavného kontrolóra obce, záznam o priebehu výsledku hlasovania  
 

V súlade s §18 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
prebehla voľba hlavného kontrolóra obce Kolačkov. Na funkciu kontrolóra boli prihlásení štyria 
uchádzači. Otvorením obálok dňa 15. 3. 2012 prítomní poslanci konštatovali, že všetci uchádzači 
spĺňajú predpoklady na výkon požadovanej funkcie. Voľba kontrolóra bola tajná a prebehla v prvom 
kole. Do funkcie hlavného kontrolóra obce bola zvolená Mgr. Anna Barnovská. 
 
Priebeh a výsledok hlasovania:  
Za: 5                                                          Proti: 2                                                     Zdržalo sa: 0 
                                                                   
 
5.  Žiadosť o príspevok na turistické značenie 
 
V tomto bode starosta obce predniesol prítomným Žiadosť o finančný príspevok na turistické 

značenie. Za túto žiadosť dal hlasovať. 
Za: 6                                                       Proti: 0                                                       Zdržalo sa: 1         
 
 
6.  Žiadosť o nájom nebytového priestoru 
 
Touto žiadosťou sa obecné zastupiteľstvo nezaoberalo, nakoľko starosta prítomných informoval, že 

žiadateľka podanú žiadosť stiahla. 
 
7. Oznámenie advokátskej kancelárie 
 

V tomto bode starosta obce informoval, že na Obec Kolačkov prišiel list- Oznámenie z advokátskej 
kancelárie, ohľadom  rómskej problematiky, ktorý mali poslanci k nahliadnutiu.  Ďalej ich informoval, 
že tu bol aj p. PhDr. Ing. Ivan Mirga, z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity (USV RK), 
ktorý povedal, aby obec nerobila nič, že USV RK sa poradí so svojimi právnikmi.  Starosta p. Mirgu 
informoval, že obec nemá pre nich pozemok. 
F. Koneval – bolo treba ho zobrať priamo do osady, aby videl, ako to tam vyzerá. 
P. Žoldák – musíme zobrať na vedomie to, ak p. Kollár im tie chatrče naozaj zbúra, našim problémom   
                     je, čo potom?  Na ulici ostanú rodiny s malými deťmi. 
P. Zamiška – keďže p. Mirga bol vyslaný z USV RK na obhliadku, myslím, že by mal obci zaslať aj 

nejaké písomné  stanovisko. 
F. Koneval – mám návrh na urobenie nejakého „elka“, okolo kontajnera pri rómskej osade, nielen 

preto, aby ho nebolo vidieť z cesty, ale aj aby vietor nerozfukoval  do okolia tie smeti z neho. Môžete 
sa prísť hore pozrieť ako to tam vyzerá keď zafúka silnejší vietor. 



 
 
 
 
8. Informácie o výzvach na predkladanie žiadostí – zberné dvory, komunitné centrá 
 
V tomto bode starosta obce spolu s p. Zamiškom informovali prítomných  o výzvach na predkladanie 

žiadostí, ktoré sú momentálne na zberné dvory a komunitné centrá. 
M. Dziak – koľko môže obec žiadať, koľkými percentami sa musí podieľať, čo obci ostane, teda aké to 
má výhody, príp. nevýhody.  Bolo by dobré poskytnúť detailnejšie informácie do nasledujúceho 
zastupiteľstva. 
F. Vilček – aká je návratnosť projektu, a ak by bol zberný dvor v obci, či by sa občanom znížili poplatky 
ak by bol v obci zberný dvor? 
P. Zamiška – obec sa podieľa 5 %, obci by ostali napr. traktor, pluh, komplet zimná údržba pre traktor 
atď. a predpokladám, že poplatky by boli nižšie. 
V. Henischová – je výzva na komunitné centrá, ktoré sú pre rómov. Nebolo by načase niečo urobiť aj 
pre bielych a nielen pre komunitu, ktorou je v našej obci rómska komunita? 
T. Dziaková – komunitou nie sú iba Rómovia, môžu to byť aj seniori.   
P. Zamiška – podotýkam len, že ak by obec mala záujem reagovať na tieto výzvy, sú tam určité 
termíny, ktoré treba dodržať. 
 
9. Písomné stanovisko firmy Doming 
 
Poslanci mali list od firmy Doming k nahliadnutiu. 
J. Barnovská – list ohľadom sťažnosti obyvateľov bytovky bol zaslaný firme Doming v auguste 2011.  
Konateľ firmy bol na obhliadku v novembri a prvé čo povedal bolo, že už je po záruke. Záruka bytovky 
je podľa zmluvy na  3 roky a záručná doba  skončila v novembri 2011. Ďalej bol upozornený na 
nadmernú vlhkosť v byte p. Majkutovej, či na krivú  zárubňu, atď....  Ohľadom zárubne a iného sa 
doteraz nevyjadril. Ohľadom vlhkého bytu znížili terén o 15 cm, pričom v byte pretrváva vlhkosť 
naďalej. 
M. Majkutová- ja som už zúfala, neviem či by bolo najlepším riešením, aby som sa úplne vysťahovala? 
M. Dziak – ja som sa o tom trošku informoval. Sčasti má firma Doming pravdu v tom, že vlhkosť môže 
prichádzať aj cez podlahu. Podľa mňa by bolo dobré zavolať súdneho znalca s termokamerou 
a odmerať  vlhkosť v byte a až potom sa môžeme o niečo oprieť. 
F. Vilček – ak zákon stanovuje záruku na 5 rokov, bolo by na mieste zistiť, či je zmluva, v ktorej sa 
uvádza záručná doba len 3 roky, platná. Mne sa tisne otázka, kto v takomto stave bytovku prebral? 
M. Dziak- možno by bolo dobré zistiť, čo je v závadách podľa zákona a čo je zaznamenané 
v kolaudačných závadách. 
Nakoniec poslanci spolu so starostom konštatovali, že sa zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva 
v utorok 3. 4. 2012 o 17 hod., na ktoré bude prizvaný aj právnik obce a nech sú k dispozícii všetky 
podklady ohľadom bytovky – zasielané listy firme Doming, rozpočet atď... . 
 
Hlasovanie za zvolanie OZ v utorok 3. 4. 2012: 
Za: 7                                                                    Proti: 0                                        Zdržalo sa: 0 
 
 
 
10. Rôzne 
A/  V tomto bode p. T.  Dziaková vyjadrila svoju nespokojnosť ohľadom neodpočítania výšky stočného 
za hospodárske zvieratá a hydinu v období rokov 2009 až doteraz, pričom prítomným citovala 
z vyhlášky MŽP č. 397/2003 Z. z. o meraní množstva vody a spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných 
odpadových vôd a dodala, že Obecnému úradu presne na cent vypočítala, koľko má platiť. Ďalej 
dodala, že v tejto veci bude komunikovať už len písomne. 
T. Dziaková – nakoľko 1/3 obyvateľov nie je napojená na verejnú kanalizáciu, prečo ich nezverejníte 
na internete? Veď piati z deviatich poslancov obecného zastupiteľstva nie ste takisto napojení. Ďalej 



by som chcela vedieť, ako fungujú domácnosti, ktoré nie sú napojené, či by sa nemali aspoň raz ročne 
preukázať  dokladom od autorizovanej firmy, čo sa týka splaškov. 
 A nakoniec, čo sa týka relaxu v našom okolí, nie sú tu nejaké extra možnosti, človek si chce výjsť 
aspoň na prechádzku. No hore za dedinou nás neustále ohrozujú voľne pobehujúce psi,  myslím, že 
nehovorím len sama za seba. Veď tam  chodia aj mamičky s deťmi. Chcela  by som vedieť, či sú všetky 
prihlásené a či je aj zaplatená daň za nich? A týmto nemám na mysli rómske psi.  
F. Koneval – keď sme pri tej kanalizácii. 350 ľudí v osade vykonáva potrebu priamo do potoka – čo my 
na to? Nám asi ani nebolo treba kanalizáciu. 
P. Žoldák – ľuďom, ktorí nie sú napojení na kanalizáciu sa posielali výzvy aby sa napojili, a tiež aby 
dokladovali stočné. 
M. Dziak – momentálne pripravujem nové VZN o kanalizácii, ktoré bude po novom. Sú ľudia, ktorí 
majú vlastný zdroj vody, majú dobytok, hydinu atď. Po novom bude aj to že všetci sa budú musieť 
napojiť, budú tam výšky pokút...  .  
P. Zamiška – keď sme už pri tej kanalizácii, ja som tu aj kvôli tomu prišiel. Ja ak by som mohol, hneď 
by som sa napojil. Lenže mám problém s napojením – nedostanem spád. No vy stále tvrdíte, že ja sa 
musím napojiť. Ja tvrdím – nemusím sa napojiť ak nemôžem. Iné by bolo, ak by som sa nechcel 
napojiť. 
M. Dziak – môžete sa napojiť ak to poriešite prečerpávačkou. 
P. Zamiška -  ak by som bol v celej dedine jediný, ktorý má problém pripojiť sa, možno by som to tak 
riešil po nejakej dohode s Obecným úradom. Treba hľadať východisko, aby sa všetci mohli napojiť, 
ktorí majú s napojením problém.  Áno týmto myslím potiahnuť ešte jednu vetvu kanalizácie poza 
naše pozemky a nebudeme my nepripojení mať problém sa napojiť. Pre nás by to bolo učite 
ekonomicky výhodnejšie ako to riešiť s prečerpávačkou. 
F. Vilček – robila sa kanalizácia, voda a niektorí občania majú problém, robil sa plyn, musela byť biela 
skrinka – nemusela, takže ak sa chystá riešiť kanalizácia, aký ďalší problém príde s týmto? 
Ďalej VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Na nerómskeho obyvateľa je 
sadzba vyše 8 € a na rómskeho niečo cez 5 €. A ďalšia vec, ktorá sa mi nepáči, prečo ste schválili 
 od – do? Veď čo hlava to sadzba – 3 členovia rodiny – sadzba na 3 
                                                               7 členovia rodiny – sadzba na 7 
A nie 7 členov a sadzba za 3. 
Takisto tie psy za dedinou, veď obec je povinná urobiť odchyt psov. 
J. Horanský – veď nedávno bolo odchytených 40 psov a predtým ako sa vykoná odchyt, obecný úrad 
je povinný vyhlásiť, aby si majitelia svojich psov zatvorili. 
T. Dziaková – mohli by ste prosím zaujať stanovisko k môjmu problému. 
J. Horanský – navrhujem, aby sa im to odpustilo s tým, že nabudúce bude odpočítaná táto suma. 
P. Žoldák – v žiadnom prípade s tým nebudem súhlasiť, pretože ten istý problém máme aj my.  
J. Horanský – navrhujem, aby sa tento problém riešil pri ďalšom stretnutí  obecného zastupiteľstva 
a to v utorok 3. 4. 2012 o 17. hod.  
T. Dziaková – ja tých 26 € zaplatím ale chcem od Vás písomné ospravedlnenie za poškodenie dobrého 
mena  v súvislosti s oznámením advokátskej kancelárie o vymáhaní peňažného dlhu, ďalej zrušenie 
oznámenia Obecného zastupiteľstva o paušále za stočné a na základe zákona 250/2007 Z.z. o ochrane 
spotrebiteľa, uhradenie preplatku finančnej čiastky za uvedené obdobie. 
 
 
B/ Odvolanie p. Jozefa Jendrichovského z pozície správcu web stránky obce Kolačkov 
P. Žoldák – v januári nám p. Jendrichovský niečo sľuboval, je koniec marca a je tam máločo z toho, čo 
nasľuboval. 
M. Dziak – bolo by dobré urobiť výberové konanie, nech to zoberie nejaký študent, ktorý by mal byť 
z Kolačkova. 
P. Žoldák – do 15. 4. 2012 nech sa prihlásia záujemcovia, 15.4. 2012 by sa otvorili obálky a na ďalšom 
zastupiteľstve by bol výber vhodného kandidáta. A nech sa to vyhlási aj v obecnom rozhlase. 
Starosta obce dal za tento návrh hlasovať: 
Za:  6                                                                     Proti: 0                                     Zdržalo sa: 1 
 
 



C/  
F. Vilček – mám pred sebou Zmluvu o dielo č. 11/2011 na vybudovanie vodozádržných prvkov 

s DOPS s. r. o., zverejnená 5. 12. 2011. Mám dojem, že práce boli vykonávané pred podpisom zmluvy. 
Ďalšia vec, ktorá ma zarazila je v bode II. odst. 2. stojí... v katastri obce Lacková a v bode IV. ods. 4 
stojí katastrálne územie obce Hniezdne. Kto z vás poslancov si to všimol. Ďalej v bode V. ods.  1 stojí – 
cena je stanovená na základe rozpočtu, ktorý v prílohe č. 1. tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy 
sumou 15 500 €, žiadna takáto príloha nie je zverejnená.  Žiadal by som obecné zastupiteľstvo, aby 
poverilo kontrolórku na vykonanie kontroly faktúr aj verejné  obstarávanie. Ďalej by ma zaujímala aj 
fotodokumentácia, nakoľko v zmluve stojí – upratané pracovisko, keďže som pár krát bol v baniskách, 
vôbec to tam nevyzeralo ako upratané pracovisko. 
Na konci je, že zmluva bola oboma stranami podpísaná po prečítaní.  
P. Zamiška – ja som odborným garantom tohto projektu, môžem povedať, že pán starosta firmu 

DOPS s. r. o. na tieto chyby v zmluve upozornil a hneď boli odstránené, čiže v origináli sú v poriadku. 
Čo sa týka financií, tento projekt je hradený z dvoch zdrojov. Jeden zdroj je účelová dotácia z Úradu 
vlády, kde je presne špecifikované na čo sa dané finančné prostriedky použijú a druhý zdroj je 
z UPSVaR – u a to podľa § 50j. Všetko sú to účelovo viazané peniaze.  
J. Horanský – s prácami sa začalo skôr pretože z UPSVaR – u už boli ľudia a zmluvy boli uzatvárané 

neskôr. 
F. Vilček – kto z poslancov bol na verejnom obstarávaní. 
J. Horanský – nikto. 
P. Zamiška – obstarávanie robil zmluvný verejný obstarávateľ obce v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní, kde boli predložený 3 ponuky a tá najvýhodnejšia bola vybraná. 
M. Dziak – po ukončení projektu sa urobí komisia z poslancov a skontrolujú sa práce, ktoré boli 

urobené. 
Starosta obce dal hlasovať za hĺbkovú kontrolu ohľadom mostka pri fare a protipovodňových 
opatrení kontrolórkou obce: 
Za: 7                                                                     Proti: 0                                                    Zdržalo sa: 0 
 
11. Návrh na uznesenie 
Predkladá: Veronika Zamišková, zapisovateľka 
 
K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Poslanci jednohlasne schválili Uznesenie zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva č. 6/2012, ktoré tvorí písomnú prílohu zápisnice. 
 
Hlasovanie  za schválenie návrhu na uznesenie : 
Za: 7                                                                      Proti: 0                                      Zdržal sa hlasovania: 0 
 
12. Záver 
 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť,  zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
1. Ing. Jozef Krajčovič ............................................................. 
 
2. Jozef Žoldák ........................................................................ 
 
 

 
Zapisovateľ: Veronika Zamišková                                                                         
          
 
                                                                                                                              Ján Horanský 
                                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O b e c    K o l a č k o v  

 

U Z N E S E N I E č. 6/2012 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa 28. 3. 2012 

    

A : SCHVAĽUJE 

1. Výberové konanie na pozíciu kontrolór obce Kolačkov  - Mgr. Anna Barnovská 

2. Podporu žiadosti o finančný príspevok na turistické značenie 

3. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva na utorok 3. 4. 2012 o 17. hod. 

4. Odvolanie p. Jendrichovského z pozície správcu internetovej stránky obce Kolačkov 

5. Hĺbkovú kontrolu  ohľadom mostka pri fare a protipovodňových opatrení kontrolórkou 
obce 

 

B:  BERIE NA VEDOMIE: 

1. Zaslanie pozvánky pre p. Teréziu Dziakovú na zasadnutie obecného zastupiteľstva 

2. Zaslanie upozornenia na voľne pobehujúcich psov za dedinou p. Chlebákovi 

3. Písomne osloviť UPSVaR odbor sociálnej kurately ohľadom vysťahovania rómskych 
obyvateľov 

 

C: UKLADÁ 

1. Poskytnúť bližšie informácie ohľadom výziev na zberné dvora a komunitné centrá 

2. Poskytnúť všetky dokumenty ohľadom 16 b. j. – zasielané listy, rozpočet... 

3. Urgovať dopravný inšpektorát o označení konca obce a zákazových značiek od polesia hore 

4. Stretnutie s právnikom aj ohľadom rómskej problematiky  

5. Nájsť ďalšie výhodnejšie ponuky na informačné tabule 

6. Urobiť zátarasu okolo kontajnera pri rómskej osade 

 

                                                                                                                 Ján Horanský 

                                                                                                                              starosta obce  

 

 



 

 

                                    


