
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  31. januára 2012 o 17.00 hod. na 
Obecnom úrade v Kolačkove. 

 

Prítomní:    Ján Horanský, starosta obce 

                     Ing. Martin Dziak 

                     Jozef Žoldák 

                     Peter Žoldák 

                     Judita Zamišková 

                     Jarmila Barnovská 

                     František Koneval 

                     Darina Zamišková, kontrolór obce 

Ostatní prítomní:    Mária Reľovská, zapisovateľka 

                     Martin Reľovský, Jozef Reľovský          

 

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 6, 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. Kontrola plnenia uznesenia 
4. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2012 
5. R ô z n e 
6. Návrh na uznesenie  
7. Záver 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Za : 6                                             Proti: 0                                                         Zdržalo sa: 0   
 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Zapisovateľ : Mária Reľovská 
 
Overovatelia zápisnice :  Peter Žoldák 
                                             František Koneval                
 



3. Kontrola plnenia uznesenia 

 

Uznesenie č.9  zo dňa 27.12.2O11: 

-  
- B/1 Vytvorenie nových nájomných zmlúv pre obyvateľov 16 – bytovej jednotky, kde starosta 

konštatoval, že doplnky k nájomným zmluvám sú už hotové, len je ich potrebné podpísať 
nájomníkmi bytov. Poslanci sa pýtali, že či boli odstránené závady na byte p. Majkutovej, ktoré 
boli dané do záznamu v prítomnosti niektorých poslancov a zástupcu z firmy Doming Košice pri 
obhliadke bytu p. Majkutovej. Starosta konštatoval, že zatiaľ nebol nikto, hoci to malo byť 
urobené do konca januára.                                                                                                                                                 
Prítomný na zasadnutí OZ p. Martin Reľovský konštatoval, že prečo sa má znížiť nájom bytu o 20 
% na niekoľko mesiacov, prečo by to malo byť platené z daní od obyvateľov, keď bytovka nie je 
tak urobená , ako by mala byť. Taktiež konštatoval, prečo nie sú zverejňované na stránke obce 
všetky doklady , tak ako to má byť podľa zákona. Ohľadom bytovky / závad / poslanci odporúčali 
napísať list spolu s právnikom  na firmu Doming.  

 
- B/2 Oprava prístupovej cesty k vodojemu, nakoľko je zlé počasie, cesta k vodojemu sa opraví, 

keď bude priaznivejšie počasie, keď pominie zima. 
 

- B/3 Napísanie listu na Úrad vlády SR ohľadom rómskej problematiky. Starosta konštatoval, že list 
bo napísaný a odoslaný na Úrad vlády SR , zároveň aj Splnomocnencovi vlády SR pre rómske 
otázky. Zatiaľ žiadna odpoveď nedošla .            
  
  

 
  
4. Schválenie VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO   

 
    V tomto bode starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za platnosť Všeobecného záväzného             

nariadenia obce Kolačkov č. 1/2011 na rok 2012, ktoré obdŕžali domov spolu s pozvánkou. Už  na 
predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie, že dane a poplatky sa 
nebudú meniť v roku 2012. Niektorí poslanci navrhovali, aby sa zvýšil poplatok za psa, ale aj sankcie 
za porušovanie pravidiel držania psov.  Nakoniec starosta dal hlasovať za platnosť VZN aj na rok 2012.    
Za: 5                                                         Proti: 0                                         Zdržalo sa : 1 
                                                                   
 

5.  R ô z n e 
 

a/ 

 V tomto bode poslanci navrhli, aby list, ktorý bol písaný na Úrad vlády SR , ohľadom rómskej   
problematiky, bol zverejnený na stránke obce, taktiež bolo pripomienkované, že prečo uvedený list 
písal právnik. 
 
b/ 
  Poslancami bolo navrhnuté, aby sa išlo spoločne do rómskej osady,  pretože sa znovu rozmnožili  

psy , je potrebné prizvať firmu, ktorá psov brala do útulku a zjednať nápravu so psami v osade.  
Skontrolovať, či majú poplatok na tento rok zaplatený , pokiaľ nemajú tak vymáhať , pretože je veľmi 
ťažké vymáhanie poplatku o rómov. 
 
c/ 

  starosta predniesol poslancom zmluvu W-Control  Poprad na rok 2012, ktorá prevádzkuje našu 
ČOV, ktorá nám znížila ročné náklady na prevádzkovanie o 10 %. Poslanci jednohlasne schválili, aby 
v roku 2012 prevádzkovali našu ČOV. 
Za: 6                                                       Proti: 0                                                          Zdržalo sa: 0         



 
 
d/  
 Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory pre ZO JD v Kolačkove zo dňa 21.1.2012, kde poslanci 

odsúhlasili sumu 100 € pre organizáciu. 
Za : 4                                                         Proti : 2                                                 Zdržalo sa : 0 
 
e/ 

 Bolo navrhnuté, aby hore pri autobusovej zastávke / VLaM / bola umiestnená informačná tabuľa 
obce. Ďalej bolo konštatované, že aj tie tabule, ktoré sú v obci nie sú dosť dobré, bolo by ich 
potrebné vymeniť.  Poslanci konštatovali, že je potrebné do budúceho zasadnutia  OZ  zohnať cenové 
ponuky na informačné tabule a tak sa rozhodnúť. 
  
d/  

  Preplatenie bločkov  za ľadovisko / klince a šruby /, ktoré boli použité pri robení mantinelov a iných 
vecí.  
Za : 6                                                               Proti : 0                                                 Zdržalo sa :0   
 
e/  
  Poslanci navrhli, že keď sa bude končiť projekt s hrádzkami, aby poslanci išli pozrieť / 

prekontrolovať /, čo sa urobilo.  
 
f/ Poslanci sa pýtali, že či je v obci založený bankový účet, kde sa ukladal ročný zisk z vody. Starosta 

konštatoval, že áno, ale posledné dva, alebo tri roky sa zisk nedal na účet kvôli stratám na stočnom 
a ČOV. Do nasledujúceho zasadnutia je potrebné výpisy predložiť aj s pohybmi na účtoch 
 
e/ Ing. Martin Dziak, konštatoval že každý mesiac je potrebné doručiť finančnej komisii a kontrolórke 

obce výpis z hlavnej knihy. 
  
   
6 : Návrh na uznesenie 

 
Predkladá :  Mária Reľovská, zapisovateľka 
 
K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 
 
Poslanci jednohlasne schválili Uznesenie zo zasadnutia riadneho  zastupiteľstva č. 1/2O12 zo dňa    

31.1.2012. Uznesenie č.1/2012 tvorí písomnú prílohu  zápisnice. 
 
Hlasovanie  za schválenie návrhu na uznesenie : 
Za: 6                                                                      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. Peter Žoldák ............................................ 
 
2.František Koneval ...................................................... 
 
 

 
Zapisovateľ: Mária Reľovská                                                                           
          
 
                                                                                                                              Ján Horanský 

                                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


