
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  1. mája 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 

                     Mgr. Anna Barnovská , kontrolór obce 

Ostatní prítomní:    Veronika Zamišková, zapisovateľka                      

1. Otvorenie 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kolačkove otvoril a viedol Ján Horanský, starosta obce. 
V úvode  privítal novozvolenú kontrolórku obce Mgr. Annu Barnovskú a poslancov obecného 
zastupiteľstva 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 bol vznesený jeden doplňujúci bod programu, ktorý 
navrhol poslanec Peter Žoldák a to:  a) kontrola hrádzok 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia 
4. Príprava  Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kolačkov 
5. Rôzne 
6. Záver 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
Za : 6                                           Proti: 0                                                         Zdržalo sa: 0   

 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Zapisovateľ : Veronika Zamišková 
 
Overovatelia zápisnice :  Peter  Žoldák 
                                             František Koneval                
 
3. Kontrola plnenia uznesenia 
 
1/ zakryť kanály pri ceste na hornej zastávke a pri č. d. 162 -  starosta informoval poslancov, že bol 

u policajtov ako aj na obvodnom úrade a dohodli sa, že tieto práce vykoná slovenská správa ciest 
a taktiež osadia aj zákazove značky na vyšnom konci. 
2/ Napísať list Domingu a.s. Košice, ohľadom  16 b. j. – v tomto bode starosta informoval poslancov, 

že od pondelka by mali začať menšie opravy na 16 b. j., no na list od obce firma Doming doposiaľ 
neodpovedala. 
P. Barnovská – kontrolórka obce podotkla, že sporné veci by mali byť posielané doručenkou. 



M. Dziak – môžem sa opýtať na nejakého súdneho znalca, prípadne dohodnúť sa s ním na nejakom 
termíne a nech sa on vyjadrí. 
J. Žoldák – myslím si, že by sme tam nemali ísť bez Domingu. 
J. Barnovská – lenže oni boli na to upozornení a neriešia to. Podľa mňa by bolo dobré zavolať znalca, 
dohodnúť termín a poslať im termín a nech prídu. 
P. Žoldák – a kto ho bude platiť? 
M. Dziak – zatiaľ obec, pokiaľ sa nezistí, že čo tam je, veď už vlhkomer musí ukázať aká je tam vlhkosť. 
P. Žoldák – v januári ste boli na mieste, p. Korbas podpísal zápisnicu, povedal áno a surovo neprišiel, 
to je na trestné oznámenie na túto firmu. 
J. Barnovská – my im píšeme a píšeme a firma nereaguje. 
J. Horanský – ak príde znalec a zistí, že firma pochybila, nech to zaplatí. 
A. Barnovská – aj keď si obec zabezpečí doklad od súdneho znalca, súd to dá skontrolovať ešte raz. 
M. Dziak – chceme si hlavne byť istý, nechceme všetko narýchlo robiť keď to nemáme ničím 
podložené. 
A. Barnovská – dalo by sa firmu napadnúť, že si neplní svoje povinnosti, veď obec už má niečo 
vydokladované, myslím tie listy,  ktoré sa im posielali. 
J. Barnovská – veď ide o celkové jednanie firmy s Obecným úradom. 
P. Žoldák – veď nech preukážu, že ide iba „o pocit, že v byte je vlhkosť.“ 
Starosta obce dal prítomným poslancom hlasovať za podanie trestného oznámenia na firmu Doming 
a. s. Košice a zároveň za prizvanie súdneho znalca 
 
Za: 5                                                                       Proti: 0                                          Zdržalo sa: 1 
 
3/ vrátiť preplatok za 3 roky p. Dziakovi č. d. 141 v sume 99 € - starosta obce konštatoval, že toto bolo 
vykonané zo strany obce. 
4/ Nereagovať vôbec na projekty „Komunitné centrá“ – aj tento bod je akceptovaný. 
5/ Napísať list na Úrad vlády, p. Ivanovi Mirgovi a požiadať o písomné stanovisko ohľadom rómskej 
problematiky : 
P. Žoldák – súd vyhovie p. Kollárovi, nakoľko on má list vlastníctva 
M. Dziak – len aby nenastúpil štát a dopadne to ako pri vyvlastňovaní pozemkov ohľadom diaľníc. 
J. Barnovská – je treba napísať znovu list na Úrad vlády a opätovne ho žiadať o písomné stanovisko. 
F. Koneval – včera som bol v Košiciach, choďte sa tam pozrieť ako je tam v okolitých osadách čisto, 
nie ako u nás, kontajner majú a predsa použité plienky hádžu do potoka. Už 3 dni ide hlučná hudba 
zo zosilovačov, ľudia vo vlastných domoch nemôžu mať súkromie. 
M. Dziak – ja by som navrhoval 2 betónové petky, rúru a vybudovať ochrannú sieť, nech sa tam 
všetok neporiadok zachytáva a aby si to každý deň vyčistili. 
P. Žoldák – jednoznačne by sme mali p. Kollára podporiť v tom, čo začal. 
M. Dziak – p. Kollár ma oslovil, či by ľudia s tým súhlasili – osloviť vlastníkov ďalších parciel, na 
ktorých stoja chatrče – nelegálne stavby  a informovať sa o možnom predaji parciel do vlastníctva p. 
Kollára. 
F. Koneval – treba mu pomôcť, máme na jeho vodojem, či by možno potom nepristúpil na výmenu. 
Je to tam naozaj strašné, teraz na jar bol vyčistený celý potok, choďte sa pozrieť ako to tam vyzerá, 
môžu ísť čistiť znova, ja už neviem, či tu treba zavolať hygienu alebo do toho zapojiť životné 
prostredie, či čo?! Minule som volal policajtov, ani neprišli. Oni režú s motorovými pílami aj v nedeľu, 
púšťajú hlučnú hudbu, asi treba začať používať tlmiče na uši. 
P. Žoldák – a koľko je tu cudzích rómov! 
J. Horanský – na celý okres je iba jedna policajná hliadka. 
A. Barnovská – nedávno som bola na jednom školení, kde splnomocnenec vlády pre rómske komunity 
potvrdil, že prešovský kraj má posilnené hliadky. 
J. Barnovská – jednoducho je treba znova urgovať list p. Mirgovi, aby nám poslal písomné stanovisko. 
 
4. Príprava Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kolačkov 
 
Starosta Ján Horanský v tomto bode, že momentálne ide o pracovnú verziu PHSRO Kolačkov, teda 

nie je ešte spracovaná úprava textu a tabuliek, forma a farebnosť, a že ide o takú ako keby víziu, čo 
obec plánuje do budúcnosti. 



J. Barnovská – kto ho robil, nemal byť hotový už v novembri? 
J. Horanský – robila ho p. Bajáková s p. Pavelčíkovou 
J. Barnovská – mal byť doručený poslancom pred zastupiteľstvom, prečo nebol? Nech sa doručí, my 

si to pozrieme, schválime, príp. doplníme a potom sa to bude schvaľovať. 
 
5.  Rôzne 
 
A/V tomto bode starosta obce predniesol prítomným list od sl. Štefančíkovej, v ktorom žiada 

o odpustenie poplatku za TKO, príp. o splátkový kalendár. Starosta dal hlasovať za splátkový 
kalendár: 
Za: 5                                                       Proti: 0                                                       Zdržalo sa: 1         
 
B/ Starosta ďalej predniesol prítomným aj stanovisko firmy AMO PLUS Topoľčany, ako aj stanovisko 

obce a konštatovali, že danú problematiku budú preberať na spoločnom stretnutí zástupcov firmy 
AMO PLUS, zástupcov obce a s p. Dziakovou dňa 15. 5. 2012 na Obecnom úrade v Kolačkove. 
 
C/  „Hrádzky“ – P. Žoldák – na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva sme sa dohodli, že všetci 

pôjdeme na kontrolu hrádzok, neprišiel nikto. Bol som sám a to čo som videl neprajem nikomu 
a nemá to obdobu. Robilo sa ½ roka, neviem kde je vyúčtované drevo, viem, že nejaké drevo bolo 
z vojenských lesov a viem, že niektorí občania týmto drevom pálili celú zimu. Bolo výberové konanie? 
Kto z nás bol v komisii? Ja to zmedializujem. 
J. Horanský – vieš aký to ma mať účel? Aby voda ostávala v prírode a môže sa používať hocijaké 

drevo, všade to tak robia. 
P. Žoldák – chcem požiadať p. kontrolórku, aby preverila VO, či bolo podľa zákona. 
Na záver tohto bodu poslanci skonštatovali, že by bolo dobré  prejsť  všetky zápisnice 

a popodpisovať ich a taktiež pripraviť nový rokovací poriadok obce Kolačkov. 
 
6.Návrh na uznesenie 

Predkladá: Veronika Zamišková, zapisovateľka 
 
K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Poslanci jednohlasne schválili Uznesenie zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva č. 8/2012, ktoré 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 a  zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
1. Peter  Žoldák                       ............................................................ 
 
2. František Koneval               ............................................................. 
 
 

 
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. 8/2012 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa 1. 5. 2012 

    

A : SCHVAĽUJE 

1. Podať trestné oznámenie na firmu Doming a. s., Košice a osloviť súdneho znalca 

2. Splátkový kalendár pre sl. Štefančíkovú 

 

B : UKLADÁ 

1. Doručiť do budúceho zastupiteľstva Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Kolačkov všetkým poslancom 

2. Urgovať listom Úrad vlády – p. Mirgu aby poslal písomné stanovisko 

3. Pripraviť zmluvu o napojení, zistiť aký bol odber vody + všetky doklady o vyvážaní žumpy 
do 15. 5. 2012 ohľadom p. Dziakovej 

4. Prejsť všetky zápisnice a popodpisovať ich 

5. Pripraviť nový rokovací poriadok obce Kolačkov 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Ján Horanský 
                                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

                                    


