
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  3. apríla 2012 o 17.00 hod. na 
Obecnom úrade v Kolačkove. 

 

Prítomní:    Ján Horanský, starosta obce 

                     Ing. Jozef Krajčovič 

                     Ing. Martin Dziak 

                     Jozef Žoldák 

                     Peter Žoldák 

                     Judita Zamišková 

                     Jarmila Barnovská 

                     František Koneval 

                     

Ostatní prítomní:    Mária Reľovská, zapisovateľka 

                      Kopčáková Anna 218, Majkutová Monika 218, Trembáčová Martina 218,     

                      Pendráková Štefánia 218, Simoníková Jana 218, Reľovská Mária 218, Dziaková  

                      Terézia 141, JUDr. Rudolf Demjan - právnik   

 

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 
nebol vznesený doplňujúci bod programu, takže starosta dal hlasovať za program, ktorý bol 
jednohlasne schválený. 

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolačkove bol schválený takto: 

1.Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Prejednanie písomného stanoviska firmy Doming Košice 
4. Prejednanie listu „ Návrh na uzavretie dohody o mimosúdnom zmieri „ 
 5. R ô z n e 
6. Návrh na uznesenie  
7. Záver 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Za : 7                                             Proti: 0                                                         Zdržalo sa: 0   
 

 
 
 



2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Zapisovateľ : Mária Reľovská 
 
Overovatelia zápisnice :  Judita Zamišková 
                                             Ing. Jozef Krajčovič                
 
  
3. Prejednanie písomného stanoviska firmy Doming Košice 
 
    V tomto bode starosta obce prečítal  poslancom list / Reklamácia -stanovisko / firmy Doming 

Košice, ktorý bol doručený dňa 15.2.2012 na Obecný úrad. Tento list, čiže odpoveď firmy Doming na 
základe zápisnice z prešetrenia sťažností ohľadom bytového domu, ktorá bola spísaná dňa 
13.12.2011 na tvári miesta za osobnej účasti zástupcu firmy p. Ing. Korbasa, taktiež bol prítomný aj 
starosta obce a poslanci Ing. Martin Dziak, Jozef Žoldák a Jarmila Barnovská.  Predmetom jednania 
bola sťažnosť : 
− pani  Majkutovej,  ohľadom vlhkosti a plesne v jej prízemnom byte 
− sťažnosť  p. Kopčáka ohľadom zlého tesnenia  dverí  
− oprava žľabov na bytovke  
Všetci prítomní  skonštatovali, že sťažnosti sú opodstatnené, pričom je potrebné uskutočniť   opravy 

zo strany firmy Doming, kde boli dané aj termíny uskutočnenia . Zápisnica bola všetkými prítomnými 
aj podpísaná. Poslanci  hovorili aj  o termokamere, ktorá by mohla byť použitá pri uvedenej 
záležitosti, ale  konštatovali, že je dobré s ňou pracovať, keď je vonku – 20oC. Nakoľko sa termíny 
nedodržali a firma konštatuje, že je už všetko v poriadku,  poslanci požiadali prítomného právnika o 
jeho stanovisko k uvedenej záležitosti. JUDr. Demjan hovoril zo svojho hľadiska, že dokiaľ firma 
Doming nebude chcieť pristúpiť k odstráneniu závad, bude potrebné privolať súdneho znalca. Právnik  
konštatoval, že všetko je na poslancoch ako rozhodnú, že čo je potrebné urobiť. Poslanci sa dohodli, 
že je potrebné ešte raz napísať list právnikom na firmu Doming, dá sa im lehota, aby vyjadrili svoj 
názor.  Ak odmietnu uvedené závady odstrániť, je potrebné privolať súdneho znalca a zistiť  príčiny 
závad, kto je za to všetko zodpovedný. 
Hlasovanie : 
Za:7                                                       Proti: 0                                         Zdržalo sa :  0 
 
 
4. Prejednanie listu „ Návrh na uzavretie dohody o mimosúdnom zmieri“ 
 
Na zasadnutí bola prítomná aj pisateľka Terézia Dziaková, ktorá predložila OZ list, v ktorom  
zdôrazňuje, že opakovane podávala písomné a ústne podnety o odpočítanie výšky stočného za 
hospodárske zvieratá a hydinu v období rokov 2009 – 2011. 
 Vyčítala nekompetentné riešenie danej problematiky a s tým súvisiaceho porušenia záväznej právnej 
normy, vyhlášky MŽP č. 397/2003 Z.z. o meraní množstva vody a spôsobe výpočtu množstva 
vypúšťaných odpadových vôd a následne vzniknutej morálnej a finančnej škody voči jej osobe, žiada 
mimosúdny zmier a navrhuje dané odškodné:  
- písomné ospravdlnenie za poškodenie dobrého mena v súvislosti s oznámením advokátskej 
kancelárii o vymáhanie peňažného dlhu 
-  zrušenie oznámenia OZ č. 202/2011 o paušále za stočné vzhľadom na existenciu merača na odpočet  
použitej vody 
-  uhradenie preplatku finančnej čiastky za obdobie od roku 2009 – 2011 
Nakoľko menovaná na predchádzajúcom zasadnutí OZ už uvedenú záležitosť rozdiskutovala, poslanci 
sa jej snažili  vysvetliť, že môžu nastať problémy s platením stočného do budúcnosti, ale nakoniec 
poslanci rozhodli, že sa pripraví Návrh nového VZN o zneškodňovaní odpadových vôd v obci. Taktiež 
starosta nechal hlasovať poslancov o uhradení preplatku za stočné / roky 2009 – 2011 / v sume 99 €, 
podľa výpočtov žiadateľky na základe zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. 
Hlasovanie o vrátení preplatku: 
Za:  4                                                         Proti: 0                                         Zdržalo sa: 3 



 
 
5. R ô z n e 
 
a/ 
 V tomto bode starosta obce prečítal poslancom žiadosť o opatrovateľskú službu, ktorú zaslala pani 

Marta Girgošková pre svoju matku Helenu Kollárovú.  Nakoľko žiadosť neobsahovala náležitosti, 
ktoré musí spĺňať, je potrebné žiadosť vrátiť pisateľke, aby ju doplnila / hlavne návrhy od lekára / 
a tak riešiť uvedenú záležitosť ďalej. 
 
b/ 
 Poslanec  Ing. Krajčovič navrhol, aby sa do budúcnosti nerobili žiadne projekty , čo sa týka 

Komunitných centier na základe  vyhlásenej akejkoľvek výzvy. 
Hlasovanie: 
Za:  7                                                                 Proti: 0                                              Zdržalo sa: 0            
 
c/ 
  Starosta informoval poslancov o výzve na projekt  Zberné dvory. Poslanci  sa pýtali, aké výhody 

bude mať z toho  občan, či bude menej platiť za vývoz odpadov, či sa oplatí obci takýto projekt  robiť.    
 
  
6 : Návrh na uznesenie 
 
Predkladá :  Mária Reľovská, zapisovateľka 
 
K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 
 
Poslanci jednohlasne schválili Uznesenie zo zasadnutia riadneho  zastupiteľstva č.  4/2O12 zo dňa    

3.4.2012. Uznesenie č .4/2012 tvorí písomnú prílohu  zápisnice. 
 
Hlasovanie  za schválenie návrhu na uznesenie : 
Za:7                                                                      Proti: 0                                      Zdržal sa hlasovania: 0 
 
7. Záver 
 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť,  zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
1. Judita Zamišková ............................................ 
 
2.Ing. Jozef Krajčovič ...................................................... 
 
 

 
Zapisovateľ: Mária Reľovská                                                                           
                                                                                                                              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. 4/2012 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa 3. apríla 2012 

    

A : SCHVAĽUJE 

1. Zakryť kanály pri ceste na hornej zastávke a pri č.d. 162 

2. Napísať list Domingu a.s.  Košice, ohľadom bytovky  16 b.j. 

         3.  Vrátiť preplatok za 3 roky p. Dziakovi č.d. 141 v sume 99,0 € 

         4.  Nereagovať vôbec na projekty „ Komunitné centrá „ 

         5. Napísať list na ÚRAD VLÁDY , pánovi Ivanovi Mirgovi a požiadať o písomné stanovisko   

              ohľadom rómskej osady 

         6. Schvaľuje kontrolu prác na výstavbe hrádzok, ktoré sa robili počas trvania druhého   

              Realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí  

              Povodí SR 2011 – všetci poslanci OZ  

 

B:  BERIE NA VEDOMIE: 

1. Návrh VZN obce o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Kolačkov 

2. Žiadosť o opatrovateľskú službu p. Marty Girgoškovej 

3. Majetkové priznanie starostu obce Jána Horanského 

4. Informáciu o projekte „ Zberné dvory „ 

5. Informáciu o pripájaní sa na obecnú kanalizáciu – vetva pozadu od č.d. 127 po č.d. 147  

6. Informáciu o neporiadku v rómskej osade v obci   

 

  

                                                                                                                 Ján Horanský 

                                                                                                                              starosta obce  

 

 

 

                                     


