
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 6. mája 2019 

o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní:  Pavol Zamiška 

Ľudmila Dziaková 

PaedDr. Veronika Onuferová, PhD. 

Jozef Majkut 

Mária Žoldáková 

Mgr. Peter Žoldák 

Pavol Zamiška 

Pavol Dziak 

Ján Kopčák 

Veronika Zamišková, zapisovateľka 

Mgr. Gabriela Zamišková, účtovníčka obce 

Ostatní prítomní:   členovia MOPS – Karol Koneval, Ľubomír Mirga, Ladislav Mirga, Martin  

                                       Mirga, riaditeľ ORPZ Stará Ľubovňa p. Iľkovič, Martin Dziak, Jozef Reľovský   

Program: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Žiadosť – p. Žoldák 

5. Žiadosť o sponzorský príspevok FS Javorina 

6. Žiadosť o úpravu kanála 

7. Správa hlavného kontrolóra obce Kolačkov o kontrole plnenia uznesení za rok 2018 

8. Program odpadového hospodárstva 

9. Návrh na vytvorenie opravnej položky 

10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

11. Revitalizácia centra obce Kolačkov 

12. Prevádzkový poriadok – Dom nádeje Kolačkov 

13. Rôzne 

14. Návrh uznesenia 

15. Záver 

 

K bodu 1/ 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Pavol Zamiška, ktorý v úvode privítal 

všetkých prítomných a oboznámil ich s návrhom programu rokovania, ktorý im bol doručený  spolu 

s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Starosta vyzval prítomných na prednesenie návrhu 

na doplnenie programu. O doplnenie požiadala poslankyňa V. Onuferová požiadala o doplnenie bodu – 

odpredaj pozemku pri kostole. Bolo navrhnuté, aby tento bod sa zaradil v poradí ako 5-tý.  Nakoľko nikto 

nemal ďalší návrh na doplnenie programu, starosta obce vyzval prítomných k hlasovaniu za navrhnutý 

program: 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Žiadosť – p. Žoldák 

5. Odpredaj pozemku pri kostole 

6. Žiadosť o sponzorský príspevok FS Javorina 

7. Žiadosť o úpravu kanála 

8. Správa hlavného kontrolóra obce Kolačkov o kontrole plnenia uznesení za rok 2018 

9. Program odpadového hospodárstva 

10. Návrh na vytvorenie opravnej položky 

11. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

12. Revitalizácia centra obce Kolačkov 

13. Prevádzkový poriadok – Dom nádeje Kolačkov 



14. Rôzne 

15. Návrh uznesenia 

16. Záver 

Prítomní poslanci s návrhom súhlasili a preto tento program bol daný na hlasovanie: 

 

HLASOVANIE o navrhnutom programe: 

prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      8 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák, Jozef 

Majkut, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

program rokovania OcZ v zmysle predloženého návrhu. 

K bodu 2/ 

V tomto bode boli starostom obce určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice: 
1. Pavol Dziak 

2. Ján Kopčák 

Za zapisovateľku určil Veroniku Zamiškovú. 

HLASOVANIE o určení overovateľov zápisnice: 

prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      8 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák, Jozef 

Majkut, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0  

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

overovateľov zápisnice: Pavla Dziaka a Jána Kopčáka. 

K bodu 3/ 

V tomto bode starosta obce prečítal uznesenia z posledného zastupiteľstva a konštatoval, že úlohy 

vyplývajúce z prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kolačkov 

boli splnené. 

 

K bodu 4/ 

Starosta v tomto bode udelil slovo poslancovi p. Žoldákovi, ktorý uviedol, prečo žiadal o účasť na 

rokovaní obecného zastupiteľstva členov i koordinátora miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej 

len „MOPS“). Konštatoval, že už dlhšie ich sleduje, počúva sťažnosti od ľudí, najmä obyvateľov 

bývajúcich v blízkosti osady, no i on sám je často v jej blízkosti. Pred časom si vyžiadal rozpis služieb 

MOPS, zistil si ich pracovnú dobu a pýta sa p. koordinátora, prečo má službu len v dopoludňajších 

hodinách, keď jeho povinnosti sú rovnaké ako povinnosti ostatných členov okrem toho, že navyše robí 

výkazy a papiere. Požadoval, aby aj koordinátor mal rozpis služieb rôzny. Uviedol tiež, že MOPS si 

neplnia svoje povinnosti, ľudia prídu hore, hľadajú hliadku a hliadka nie je k dispozícii. Ďalej uviedol, že 

nevie, či ich vôbec niekto oboznámil s ich náplňou práce, i to, že sú tu pre celú obec, no jednoducho táto 

hliadka nerobí nič, berú plat zadarmo. Susedia pravidelne volajú policajtov, prídu policajti, a akonáhle 



zasvietia na nejaký domček, tak sa jeho obyvatelia stíšia, policajti neurobia nič, odídu preč a hurhaj 

pokračuje ďalej. V takomto zložení, v akom je hliadka teraz nemôže ďalej pokračovať a koordinátor by 

mal byť okamžite odvolaný z funkcie koordinátora, ale nebude lebo pán starosta ho zakrýva. Hliadka je 

zbytočná ak im služba končí o 22:00 hod. Preto žiadal, aby sa stretli a to MOPS spolu s pánom starostom 

a poriadkovou komisiou a prešli si veci, ktoré sú ich povinnosťou. Starosta krátko reagoval, že 

koordinátor nepracuje iba dopoludnia, ale tiež má rôzne službu, zároveň má službu ak má niektorý 

z členov dovolenku alebo je PN. Poslanec p. Žoldák žiadal, aby bol koordinátor z funkcie odvolaný, ako 

aj to, aby mu bol rozpis služieb nalepený na dverách unimobunky, aby mali ľudia prehľad, že kto a kedy 

má službu, aby ak potrebujú mu mohli zavolať. 

Nato požiadala o slovo p. Onuferová, ktorá uviedla, že písala sťažnosť na políciu, konkrétne p. Pažinovi, 

v ktorej sa sťažovala na hliadku, pretože jej bolo povedané, že chodí sestrička z charity a že ju nepustili 

do unimobunky. Zároveň sa jej sťažujú aj rómsky občania, že mládež im rozbíja okná, že vrieskajú, veď 

si ničia vlastný majetok. Ďalej sa pár krát stalo, že MOPS neboli triezvi, čo sama videla a bolo by potrebné 

im dávať fúkať – žiada o patričné opatrenia. Ďalej uviedla, že aj p. Pažin jej odpísal, že niekoľkokrát aj 

s kolegami upozorňovali rómsku hliadku v Kolačkove a bola im vyčítaná pasivita a nečinnosť. Tak ich 

žiadala, aby sa zobudili, lebo hliadka je potrebná, ale tak aby si plnili svoje povinnosti. 

Starosta odovzdal slovo p. Iľkovičovi, riaditeľovi OO PZ v Starej Ľubovni, ktorý uviedol, že Kolačkov 

patrí pod tento služobný obvod. V prvom rade uviedol, že aj policajný zbor sa zapodieva rómskou 

problematikou každý deň, majú zriadenú funkciu – starší referent pre prácu v komunitách, kde p. Pažin 

patrí medzi najlepších policajtov obvodného oddelenia, preto mu bola pridelená aj rómska osada v obci 

Kolačkov. Prvá hliadka fungovala od r. 2013 di r, 2016. Vravíte p. Žoldák, že prvá hliadka fungovala, a ja 

tvrdím, že funguje aj táto. Ak by sme chceli porovnať osadu Kolačkov s hociktorou inou, tvrdím, nedá sa 

to porovnávať. Rómska osada Kolačkov je najzaostalejšia osada na východnom Slovensku. Bolo 

vyhlásené výberové konanie. Ja som bol privolaný za člena výberovej komisie spolu s inými členmi, 

prihlásili sa 5 ľudia a vybrali sme tých najlepších z prihlásených. Čo sa týka rozpisu služieb hliadky, ja 

tiež pracujem a mám určenú pracovnú dobu, no na telefóne som 24 hodín denne. So starostom ako aj 

s koordinátorom sme sa dohodli, že najviac je koordinátor pre nás potrebný v dopoludňajších hodinách, 

no môžem sa na neho obrátiť kedykoľvek. Mali sme osobu v pátraní, ja som zavolal koordinátorovi okolo 

polnoci. Do pol hodiny bola tá osoba v unimobunke, prišli sme si pre ňu. Ďalej ohrozenie mravnej 

výchovy mládeže – vstupom obce do projektu MOPS – zlepšila sa školská dochádzka detí, znížil sa počet 

drobných krádeží v obci, je to aj vďaka doprovodu MOPS detí do škola a zo školy. Ďalej, hneď pri 

výberovom konaní boli všetci oboznámení s náplňou ich práce. To, že nerobia absolútne nič, vyvraciam 

na plnej čiare, lebo pravdepodobne nevidíte všetku ich prácu. Čo sa týka policajtov, strašne ma uráža, keď 

niekto povie, že prídu policajti a nič nezrobia. Čo sa týka rešpektu – na výberovom konaní sme vybrali 

najlepších z prihlásených. Oni sami si musia urobiť rešpekt. Kolačkov ja najmenšou osadou v našom 

obvode, naši ľudia sú min. 50% svojho času v osade, do obce Kolačkov chodia najčastejšie. Najčastejším 

problémom je krádež drevnej hmoty. Od začiatku roka sme mali 25 osôb prichytených v lese, aj ja osobne 

som chytil, dokonca išlo o syna člena hliadky, ktorý bude za to odsúdení, lebo je to trestný čin. Nehrozí 

tu žiadne pridŕžanie niekomu. Ďalej, hliadka nemôže ani len zakročiť, nakoľko nemajú právomoc ako 

polícia, nie sú ani ozbrojení, dokonca ani len obušok nemajú. Čo sa týka alkoholu, ja osobne som už 

niekoľkokrát vykonal náhodnú dychovú skúšku tak u členov hliadky ako aj u koordinátora, mali sme 

informáciu, že člen hliadky má počas služby vypité. Raz sa stalo, že bola dychová skúška pozitívna, 

automaticky bol informovaný starosta, ďalší deň bol vykonaný pohovor s dotyčným. V prípade 

opakovanej dychovej skúške bude prepustený.   

Po krátkej diskusii požiadala o slovo p. Onuferová, ktorá mala dotaz k tomu, keď končia niektorí žiaci 

štvrtou hodinou a hliadka s nimi čaká pri škole až do ukončenia piatej hodiny, či by ich nemohli 

odprevadiť alebo nejako to vyriešiť, nakoľko sú hlučný, vystrájajú, skáču, vrieskajú, aby sa to dalo do 

poriadku. 

 

K bodu 5/ 

V tomto bode starosta obce udelil slovo prítomným členom hospodárskej rady farnosti, ktorí prítomným 

poslancom predložili geometrický plán, ktorý sa týka predaja parciel pri kostole.  K tomuto bodu sa 

rozpútala krátka diskusia, na záver ktorej starosta vyzval prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o predloženom Geometrickom pláne: 

prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      8 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák, Jozef 

Majkut, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0  

hlasovania sa zdržali:    0 



- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 10/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

predložený Geometrický plán predložený hospodárskou radou Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť 

Kolačkov. 

K bodu 6/ 

V tomto bode starosta obce prečítal prítomným žiadosť FS Javorina o sponzorský príspevok na úhradu 

časti nákladov na dopravu do Grécka, kde ide FS Javorina reprezentovať aj našu obec. Poslanec Peter 

Žoldák skonštatoval, že je zle formulovaná žiadosť. Informoval sa tiež o počte členov súboru a či tento 

príspevok je pre všetkých účastníkov zájazdu, alebo len pre členov. Bola mu podaná informácia, že aj 

v minulosti si všetky náklady nečlenovia súboru hradia a hradili v plnej výške. Poskytnutý príspevok je 

určený len pre členov súboru. Po tomto vysvetlení starosta dal hlasovať prv za návrh sumy 1500 €, ktorá 

bola schválená. Tak dal hlasovať za konečne uznesenie a vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu: 

  

HLASOVANIE o žiadosti o poskytnutie finančného príspevku FS Javorina  

prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      8 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák, Jozef 

Majkut, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0  

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 11/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

sponzorský príspevok FS Javorina vo výške 1 500,-- € na úhradu časti nákladov na dopravu do Grécka 

pre členov súboru. 

 

K bodu 7/ 

V tomto bode starosta prečítal žiadosť p. Mariána Čudejka o úprave kanála. Žiadosť bola podaná 

z dôvodu, že po každej zime je potrebne ho opravovať a z dôvodu úzkej cesty tam už zapadli nákladné 

autá s drevom, traktor a aj osobné autá. Starosta dal možnosť vyjadriť sa poslancom, ktorí túto žiadosť 

podporili, nakoľko o týchto problémoch vedia. Poslanec p. Peter Žoldák konštatoval, že hovoril aj s pani 

Dziakovou z č. d. 161, ktorá sa vyjadrila že nesúhlasí s touto úpravou. Poslanci konštatovali, že ide 

o majetok obce a ktorý je potrebné upraviť. Starosta taktiež konštatoval, že sa musí spojiť so správou ciest 

aby sa spoločne dohodlo o akú úpravu by išlo. Tento kanál je hlavne na zvedenie prebytočnej povrchovej 

vody, nakoľko je na parcele VLaM žriedlo vody. Tiež bolo na podnet p. Petra Žoldáka konštatované, že 

pred úpravou budú obyvatelia tejto časti upovedomení a oprave kanála. Starosta vyzval prítomných 

poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o úprave kanála: 

prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      8 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák, Jozef 

Majkuk, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 12/2019 



Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

úpravu kanála pred č. d. 178 a 161 

K bodu 8/ 

V tomto bode starosta obce konštatoval že hlavná kontrolórka  obce sa z rodinných dôvodov 

ospravedlnila. Uviedol, že správu obdŕžali poslanci obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Nakoľko prítomní poslanci nemali otázky, starosta ich vyzval 

k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o správe hlavného kontrolóra obce Kolačkov o kontrole plnenia uznesení za rok 

2018: 

prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      8 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák, Jozef 

Majkuk, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 13/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra obce Kolačkov o kontrole plnení uznesení za rok za rok 2018. 

 

K bodu 9/ 

V tomto bode starosta obce informoval poslancov o vypracovaní Programu hospodárskeho rozvoja na 

roky 2016-2020, ktorého spracovateľom je firma EKOS, spol. s. r. o. v Starej Ľubovni. K tomuto sa 

kladne vyjadril aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni. Ide o dokument, ktorý bol 

vypracovaný celoplošne pre celý okres a ktorý musí každé zastupiteľstvo jednotlivých obcí schváliť. Po 

krátkej diskusii k tomuto bodu vyzval starosta prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o programe odpadového hospodárstva na roky 2016-2020   

prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      8 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák, Jozef 

Majkut, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 14/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020. 

K bodu 10/ 

V tomto bode starosta udelil slovo účtovníčke p. G. Zamiškovej, ktorá im k predloženému dokumentu 

podala vysvetlenie, že ide o nezaplatené pohľadávky zomrelých občanov a firiem, ktoré už neexistujú. 

Presné sumy sú vyčíslené podľa účtov z hlavnej knihy o ktoré sa tieto ponížia. Poslanci k tomuto nemali 

žiadne dotazy a preto starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu: 

  

HLASOVANIE o opravnej položke k pohľadávkam: 



prítomnosť/kvórum:       8/5  

hlasovali za:                      8 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák, Jozef 

Majkut, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 15/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

vytvorenie opravnej položky k pohľadávkam vo výške 2 099,94 € podľa priloženej prílohy. 

K bodu 11/ 

Starosta v tomto bode udelil slovo p. G. Zamiškovej, ktorá uviedla, že rozpočtové opatrenie č. 1 sa týkalo 

úpravy rozpočtu Základnej školy s materskou školou Kolačkov. Ide o zvýšenie účelovo normatívnych 

finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy a nenormatívnych finančných prostriedkov 

na prenesený výkon štátnej správy – príspevok pre 5-ročné deti, vzdelávacie poukazy, príspevok pre 

žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia, príspevok na školu v prírode a zníženie príspevku  pre 5- ročné 

deti v MŠ v roku  2019. Ide o celkovú výšku navýšenia finančných prostriedkov 63 776 €. K tomuto bodu 

sa rozpútala krátka diskusia. Starosta v závere vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o rozpočtovom opatrení č. 1/2019 : 

prítomnosť/kvórum:       8/5  

hlasovali za:                      8 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák, Jozef 

Majkut, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 16/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie č. 1/2019. 

K bodu 12/ 

Starosta v tomto bode uviedol, obec Kolačkov plánuje na svojom území komplexnú obnovu 

a revitalizáciu centra obce, vybraných úsekov miestnych komunikácií a chodníkov s cieľom vylepšenia 

ich stavebného a dopravno-technického stavu a to v súlade s Rozvojovým programom obce Kolačkov na 

roky 2017-2022. Obecnému zastupiteľstvu bol spolu s pozvánkou na rokovanie doručený aj materiál  

ohľadom Návrhu PPP projektu „Revitalizácia centra obce Kolačkov“. P. Onuferová sa pýtala, či to už 

bolo schválené, alebo sa to teraz schvaľuje. Starosta uviedol, že bol schválený iba zámer. Čo sa týka 

financovania, súkromný partner zabezpečí  100% financovania projektu, pričom jeho celková cena vzíde 

z výsledkov verejného obstarávania. P. Žoldák sa pýtal, či budú chodiť obálky. Starosta uviedol, že nie, 

pretože ide elektronické verejné obstarávanie, cez verejný portál. Predpokladaná cena zákazky je okolo 

400 000 € (odhad)  a tam cena môže aj spadnúť, no môže ísť aj vyššie. Starosta zdôraznil ekonomickú 

výhodnosť projektu – spojenie viacerých fáz do jednej zákazky, ktorú realizuje jedna firma alebo jedno 

konzorcium firiem, čo má viacero výhod – súkromný partner má vysokú motiváciu postupovať kvalitne 

a zároveň efektívne vo všetkých fázach projektu, pričom využíva svoj dlhoročný know-how a zabehnuté 

pracovné postupy. Súkromný partner na seba preberá povinnosť zabezpečiť, že stavebné dielo bude mať 

dohodnuté vlastnosti po celú dobu trvania projektu (predĺženie záručnej doby na 6-8 rokov). K tomuto 

bodu sa rozpútala ešte krátka diskusia, v závere ktorej starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o revitalizácii centra obce Kolačkov: 

prítomnosť/kvórum:       8/5  



hlasovali za:                      8 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák, Jozef 

Majkut, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 17/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

informatívnu správu stavebnej komisie a finančnej komisie o príprave PPP projektu „Revitalizácia centra 

v obci Kolačkov“ (projekt verejno-súkromného partnerstva). 

b o l o prijaté uznesenie č. 18/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

zámer PPP projektu „Revitalizácia centra v obci Kolačkov“. 

b o l o prijaté uznesenie č. 19/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

ukladá 

starostovi obce začať proces VO projektu „Revitalizácia centra v obci Kolačkov“. 

  

K bodu 13/ 

V tomto bode starosta obce uviedol, že bolo obci doručené rozhodnutie od regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Starej Ľubovni, v ktorom súhlasia s uvedením domu smútku v obci Kolačkov do 

prevádzky. Je však potrebný ešte prevádzkový poriadok domu smútku – domu nádeje, ktorého návrh bol 

doručený poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Nakoľko prítomní 

poslanci nemali žiadne otázky, starosta ich vyzval k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o prevádzkovom poriadku – Dom nádeje Kolačkov: 

prítomnosť/kvórum:       8/5  

hlasovali za:                      8 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák, Jozef 

Majkut, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 20/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

prevádzkový poriadok – Dom nádeje Kolačkov. 

 

K bodu 14/ 

V tomto bode starosta obce informoval prítomných s doručenou žiadosťou od p. M. Boleša ohľadom 

príspevku na stravu, nakoľko sa jeho zdravotný stav zhoršil. Prejednanie tejto žiadosti je kvôli tomu, že 

p. Boleš ešte nie je starobným dôchodcom. Na záver vyzval prítomných k hlasovaniu: 



HLASOVANIE o poskytnutí príspevku na stravu pre p. M. Boleša: 

prítomnosť/kvórum:       8/5  

hlasovali za:                      8 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák, Jozef 

Majkut, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 21/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

žiadosť p. Miroslava Boleša o poskytnutie príspevku na stravu. 

  

K bodu 15/ 

V tomto bode bol prečítaný návrh uznesení, s ktorým súhlasili všetci prítomní poslanci. 

 

K bodu 16/ 

V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a rokovanie Obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: 

Pavol Dziak 

Ján Kopčák 

                                                                                                         Pavol Zamiška 

starosta obce 

Zapisovateľka: Veronika Zamišková     


