
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 23. októbra 2019 

o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní:  Pavol Zamiška 

Ľudmila Dziaková 

Mária Žoldáková 

Pavol Zamiška 

Mgr. Peter Žoldák 

Ján Kopčák 

Pavol Dziak 

PaedDr. Veronika Onuferová, PhD. 

Veronika Zamišková, zapisovateľka 

Ostatní prítomní:  Martin Reľovský, Jozef Reľovský, Martin Dziak, Gabriela Vilčeková, Viera 

Zamišková, František Koneval.   

Program: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Žiadosti 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

6. Rôzne 

7. Návrh uznesenia 

8. Záver 

 

K bodu 1/ 

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

všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania, ktorý im bol doručený  spolu s pozvánkou 

na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

HLASOVANIE o  programe: 

prítomnosť/kvórum:      6/4 

hlasovali za:                      6 

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

Starosta vyzval prítomných na prednesenie návrhu na doplnenie programu. Nikto nemal návrh na 

doplnenie programu. 

 

K bodu 2/ 

V tomto bode boli starostom obce určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice: 
1. Mária Žoldáková 

2. PaedDr. Veronika Onuferová, PhD. 

Za zapisovateľku určil Veroniku Zamiškovú. 

HLASOVANIE o určení overovateľov zápisnice: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 



hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák, 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: Máriu Žoldákovú  a PaedDr. Veroniku Onuferovú, PhD. 

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 predniesol žiadosť p. V. Zamiškovej, ktorá požiadala Obec Kolačkov o odpredanie 

parcely č. 2013/17  vo výmere 216 m2, ktorá je odčlenená geometrickým plánom, tvoriacim prílohu 

žiadosti. Prítomní poslanci konštatovali, že v prvom rade obec musí dať vypracovať znalecký posudok. 

Starosta preto vyzval poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o vypracovaní znaleckého posudku: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

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

Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 34/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje  

vypracovanie znaleckého posudku ku pozemku parc. č. 2013/17 KN- C. 

 

Starosta ďalej predniesol prítomným žiadosť p. F. Vilčeka, o úhradu nákladov súvisiacich s jeho účasťou 

na Medzinárodnom maratóne mieru 2019, ktorý sa konal 6. októbra 2019 v Košiciach, kde reprezentoval 

obec Kolačkov. Po krátkej diskusii prítomní poslanci navrhli vyhovieť žiadosti p. F. Vilčeka s tým, že 

cestovné náklady budú uhradené vo výške cestovného lístka, starosta vyzval poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o preplatení nákladov p. F. Vilčeka podľa žiadosti a cestovných nákladov vo výške 

cestovného lístka: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

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

Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 35/2019 



Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje  

preplatenie nákladov p. F. Vilčeka podľa žiadosti a cestovných nákladov vo výške cestovného lístka. 

Starosta prítomným prečítal žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Kolačkov o poskytnutie finančnej 

podpory z dôvodu obnovy kultúrnej pamiatky Farského kostola sv. Michala a jeho okolia. O slovo 

požiadal p. M. Reľovský, ktorý uviedol že doniesol rozpočet a ako bývalý predseda stavebnej komisie by 

rád pripomenul, že zo všetkými peniazmi, s ktorými hospodári obec sú peniaze, ktoré niekto do toho dal 

– do celého systému, čiže ide o peniaze fyzických osôb – podielové dane. Obec teraz robí projekt, ktorý 

na mňa pôsobí ako zlaté teľa, ale my na základe toho, že obec robí nejaký projekt, nejaké námestie, aby 

nezanikol náš kostol a aby dominantou toho námestia bol kostol, nie ten park ktorý sa tam robí, tak sme 

podľa cien, ktoré máte v tomto projekte, vypracovali  takú analýzu, čo by nás úprava okolia kostola stála, 

máme štúdiu, máme rozpočet a chceli by sme, aby dominantou  obce a námestia nebol park, ale kostol, 

do ktorého ideme všetci keď sa narodíme, všetci, keď zomierame. Ide o sumu zhruba 36 468,56 € s DPH. 

Tie ceny vychádzajú z rozpočtu, ktorý obec vysúťažila pre stavbu, ktorá je momentálne v realizácii, takže 

nie je to nejak nafukované. Chceme len, aby dominanta bol kostol. O slovo požiadal p. M. Dziak, ktorý 

uviedol, že v žiadosti nie je uvedená suma, ale ako farská rada diskutovali, ak by ste mohli zahlasovať za 

plnú sumu. O slovo požiadal. p. P. Žoldák, ktorý uviedol, že podľa jeho názoru, v každej obci má byť 

dominantou kostol a suma ktorá je uvedená v predloženom rozpočte je len jedna tisícina z nič oproti tomu, 

koľko stojí ten projekt, ktorý sa tu robí. Každý nech sa k tomu vyjadrí, p. kontrolórka je tá posledná, čo 

sa má k tomu vyjadrovať. P. M. Reľovský uviedol, že projekt obce vychádza okolo 440 000 € a oni 

žiadajú cca 10 %. Starosta uviedol, že obec môže poskytnúť dotáciu nie z podielových daní ale z výberu 

miestnych daní. Starosta navrhol, aby to bolo zahrnuté do rozpočtu pre budúci rok, nakoľko teraz sa už 

nemôže navyšovať rozpočet. P. M. Reľovský uviedol, že obec hospodárila určitým štýlom nieľkoľko 

rokov a rezerva je vytvorená a znova to zopakoval, nie sú to peniaze obce ale ľudí, ktorí platia dane a ľudia 

sú okradnutí o služby, ktoré by mali dostať, na to, aby obec financovala určité služby. V posledných 

rokoch sa riešila strava pre dôchodcov, troška deti. Vravím to preto, lebo mám dvoch starých ľudí a nikto 

ti nepomôže. Narážam na to, že obec má viac funkcií, v ktorých by mohla pomôcť- vravím svoj názor. 

My sme tu preto, aby sme kostol dostali do takého štádia, aby sme sa za neho nehanbili, ale naopak, aby 

sme boli pyšný.  Slova sa ujal starosta obce, ktorý uviedol, že keď sa hovorí, že načo sa šetrilo, tak sa 

šetrilo aj na to, že obec musí zaplatiť cca 192 000 € štátu. Obec dostala rozhodnutie ministra, do 29. 10. 

2019 musí zaplatiť za projekt , ktorý bol realizovaný v rokoch 2010-2011 a obci bola daná 100% korekcia. 

Obec ide do súdneho sporu so štátom, ale ak to nezaplatíme teraz, tak bude exekúcia, ku ktorej prináleží 

20% pre exekútora plus súdne trovy. Avšak do dvoch mesiacov bude podaná žaloba voči štátu. Starosta 

uviedol, že je za poskytnutie dotácie, ale od nového roku. P. Reľovský konštatoval, že dlažba je už 

objednaná a potrebovali by tento rok aspoň 10 000 €. Čiže časť dotácie tento rok a zvyšok na budúci rok. 

Starosta uviedol, že nie je proti poskytnutiu dotácie, ale aby sa neporušil zákon o rozpočtových 

pravidlách. P. M. Dziak uviedol, že v rozpočte je aj položka – realizácia nových stavieb. Starosta usmernil, 

že reč je o dotáciách nie o nových stavbách realizovaných obcou. P. M. Reľovský konštatoval, že ak obci 

vyjde časť financií tento rok, tak tento rok, a zbytok na budúci kalendárny rok. Kontrolórka uviedla, že 

žiadosť bola podaná v správnu chvíľu, no pre rozpočet budúceho roku. Starosta sa pýtal, či je farnosť 

platcom DPH. P. M. Reľovský uviedol, že nie je, ale riešilo sa to ako celok teda, aby sa nebralo DPH do 

úvahy. K tomuto bodu sa ešte rozpútala krátka diskusia v závere ktorej dal starosta hlasovať: 

HLASOVANIE o dotácii pre rímskokatolícku cirkev, farnosť Kolačkov: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

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

Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 36/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje  



dotáciu pre rímskokatolícku cirkev, farnosť Kolačkov vo výške 30 390,47 € s čerpaním v budúcom 

rozpočtovom roku 2020 na exteriérové úpravy kostola sv. Michala v Kolačkove. 

O 17:58 hod. odišiel p. M. Reľovský, p. J. Reľovský a p. M. Dziak. 

 

Starosta prečítal žiadosť ZŠ s MŠ Kolačkov o navýšenie rozpočtu pre materskú školu z dôvodu odchodu 

zamestnankyne prijatej na projekt z ÚPSVaR na vlastnú žiadosť. Pani riaditeľka konkretizovala, že 

žiadosť je na obdobie do konca roka 2019. Po krátkej diskusii dal starosta prítomným poslancom hlasovať: 

HLASOVANIE o navýšení rozpočtu pre MŠ: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

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

Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 37/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje  

navýšenie rozpočtu pre Materskú školu na udržanie zamestnanosti pre 1 pracovnú silu do konca roka 

2019. 

Starosta prečítal druhú žiadosť ZŠ s MŠ Kolačkov o úpravu pracovného úväzku a rozpočtu v školskom 

klube detí z 80% na 100% a to na základe požiadaviek rodičov žiakov. Po krátkej diskusii starosta vyzval 

prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o navýšení pracovného úväzku a rozpočtu v školskom klube detí: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

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

Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 38/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje  

navýšenie pracovného úväzku z 80% na 100% a rozpočtu pre školský klub detí Kolačkov. 

 

 

K bodu 5/ 

V tomto bode starosta udelil slovo účtovníčke p. G. Zamiškovej, ktorá uviedla, že ide o rozpočtové 

opatrenie, kde štát navýšil o 394 € príspevok na učebnice, na prvouku a na anglický jazyk. Starosta vyzval 

prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o rozpočtovom opatrení č. 2/2019: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 



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

Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0  

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 39/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie č. 2/2019. 

K bodu 6/ 

V tomto bode starosta obce informoval prítomných o doručenom rozhodnutí o schválení dotácie na 

prestavbu, nadstavbu a prístavbu objektu materskej školy v obci Kolačkov  vo výške 433 576,20 €. P. 

Žoldák sa pýtal, koľko vychádza 5% financovanie obce. Starosta uviedol, že tentokrát to nie je o tom, že 

95% štát a 5% obec. Štát stanovil podmienky, naša obec nežiadala v prvom kole, ale až v druhom kole. 

V prvom kole štát dával na novovytvorené miesto v materskej škole 4500 €, na jestvujúce 2500 €. Takto 

by vyšla dotácia okolo 185 000 €. V druhom kole sa podmienky zmenili. Už teraz obec nemá dostatočnú 

kapacitu pre počet detí nielen v materskej škole, ale ani v základnej škole. Týmto projektom by sa 

vytvorila materská škola pre 60 detí.  Spolufinancovanie môže vyjsť okolo 100 000 €. P. Onuferová sa 

pýtala, kedy sa bude robiť tento projekt aj či budú poslanci oboznámení, alebo tu bude tak, ako pri 

poslednom projekte. Starosta uviedol, že najprv musí byť verejné obstarávanie a potom sa začína 

s prácami. A pri poslednom projekte sa rokovalo, že projektantský vychádzal okolo 500 000 €. P. 

Onuferová uviedla, že keď sa to vysúťažilo malo byť zvolané rokovanie a podaná informácia o výške 

vysúťaženého rozpočtu i o tom, kto to vysúťažil, aby do budúcna nezlyhávala komunikácia. Starosta 

uviedol, že súhlasí s týmto návrhom. P. Žoldák uviedol, že je to „galaktický lup“- krádež, obohatenie 

a nenormálne navýšenie. Je to obrovská suma pre obec a je to z našich peňazí. Ďalej sa pýtal,  kto dal 

právo poslancom dvom-trom, neviem koľkí tu boli, aby rozhodli o tejto sume, že táto je dobrá. Starosta 

uviedol, že o sume nerozhodovali poslanci. Obec dala spracovať projekt, zastupiteľstvo schválilo, že ide 

do PPP-projektu, lebo už výzva na takýto typ projektu nebudú a zároveň potrebovali sme zrevitalizovať 

centrum. P. Žoldák uviedol, že ide o príliš vysokú cenu. A kto rozhodol o tom, že práve firma Eurovia, to 

bude robiť? Starosta uviedol, že obec má podpísanú zmluvu s firmou, ktorá robí verejné obstarávania, 

bola vyhlásená súťaž, do ktorej sa zapojilo 36 firiem. V poslednom kole ostala jedna firma, ostatní cúvli, 

lebo nechceli niekoľko rokov čakať na peniaze. P. Žoldák sa pýtal, kto súhlasil s touto sumou? Nedalo sa 

povedať nie takejto sume? Aj keď bola nakoniec iba jedna firma? P. Žoldák uviedol, že sa schvaľoval 

PPP-projekt, ale suma nebola uvedená. Starosta uviedol, že projektantský rozpočet bol cez 500 000 €. 

Vysúťažená bola suma 434 000 €. P. Žoldák uviedol, že v materiáli na rokovanie obecného zastupiteľstva 

nebola uvedená žiadna suma. Ak bola, tak sa ospravedlňuje. Poslanci uviedli, že o projektantskom 

rozpočte sa hovorilo. Nikto nemohol vtedy povedať aká suma bude vysúťažená. P. Onuferová podotkla, 

že ide o to, že malo byť zvolané obecné zastupiteľstvo a mala byť podaná informácia, lebo ľudia sa pýtajú 

a nikto o ničom nevie. A nie že piati ľudia sa stretnú a povedia si to. Poslanci uviedli, že nikto sa takto 

nestretol. P. Žoldák uviedol, že na internete je všetko tak zašifrované, že našiel akurát zmluvu. A vrhá to 

zlé svetlo na všetko. Na záver tejto diskusie sa starosta vrátil k informácii o schválenej dotácii, kde 

uviedol, že financovanie bude zčasti refundačne, časť predfinancovaním a vyzval prítomných poslancov 

k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o začatí verejného obstarávania pre prestavbu, nadstavbu a prístavbu objektu 

materskej školy v obci Kolačkov: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

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

Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0  

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 40/2019 



Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

začatie verejného obstarávania – prestavba, nadstavba a prístavba objektu materskej školy v obci 

Kolačkov. 

 

Ďalej informoval, že na vyšnom konci bola dobudovaná časť kanalizácie. Obec však potrebuje 

odkanalizovať aj tie časti, kde nie je kanalizácia, resp. kde je ťažké napojiť sa, t. j. od kaplnky, zadnou 

ulicou až k rómskej osade. Čiže obec opäť potrebuje v prvom rade projekt, polohopis, výškopis, atď. Na 

to by bolo vhodné žiadať peniaze od štátu, je prísľub z Envirofondu, že  navýšia dotácie na dobudovanie 

kanalizácií a vodovodov. Do budúcna bude potrebné riešiť aj vodovod. P. Žoldák uviedol, že sa mu zdá, 

že je toho všetkého veľa. Starosta uviedol, že musíme byť pripravení, lebo dať dokopy papiere, potom  

verejné obstarávanie, atď. si vyžaduje tiež kopec času. Bolo by dobré rozdeliť to na etapy a postupne 

dobudovávať časti kanalizácie.   Napr. urobiť prvú časť tam, kde sú pozemky obce, to znamená niekde 

„po jantka“. Neskôr vyššie, napr. po „vmvoz“, kde už bude potrebné rokovať s urbárom. Napokon 

posledná časť. Ďalej nám bude potrebné riešiť aj zadnú ulicu. Na záver starosta vyzval poslancov 

k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o začatí verejného obstarávania pre prestavbu, nadstavbu a prístavbu objektu 

materskej školy v obci Kolačkov: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

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

Dziak, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0  

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 41/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

rozšírenie kanalizačnej siete, vypracovanie projektovej dokumentácie, výškopisu a polohopisu. 

Ďalej starosta informoval prítomných poslancov o stave konania a návrhu na ďalší postup vo veci projektu 

„Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na získanie a udržanie praktických zručností Rómskych 

občanov v Kolačkove“. O slovo požiadal p. Žoldák, ktorý žiadal starostu o ospravedlnenie za útok 

z posledného zastupiteľstva, že sme hlasovali o tomto projekte my. My sme o tomto projekte nehlasovali. 

Starosta sa ospravedlnil a uviedol, že tvrdil, že on osobne nehlasoval o tomto projekte a nie že vy ste 

hlasovali. P. Žoldák pokračoval, že je to ako „gorila“ v štáte, keď obec dostala 296 227 €, bolo to 

schvaľované ešte za čias p. Horanského ako starostu obce, roky 2006-2010. Pravdepodobne podľa mojich 

zistení to bolo v r. 2009. Aby sme to uviedli na správnu mieru a aby ste boli krytý i vy i ja, aj všetci 

poslanci, ktorí tu boli v r. 2010-2014. Ak by sme prešli zápisnice z r. 2010-2014, ja som minimálne 15- 

krát vyzval starostu obce, aby nás informoval o tomto projekte, bolo mi povedané, že to není naša starosť. 

Preto žiadam, aby bola zverejnená nielen táto správa, ktorú idete čítať, ale aj to kto zato hlasoval, kto bol 

prítomný, kto bol proti. Prosím opäť, aby to bolo zverejnené. Starosta uviedol, že o určitých okolnostiach 

ani on nevedel. P. Žoldák uviedol, že to musel vedieť, keď bol poslancom.  Starosta vysvetlil postupnosť 

jednotlivých korekcií. Konštatoval, že je nevyhnutené v tejto veci podať žalobu na všeobecný súd do 

dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia MPSVR o rozklade zo dňa 11.10.2019. Ďalej citoval  správu 

o stave konania, návrhu na ďalší postup – rozhodnutie MPSVR je exekučným titulom, t.j. na základe 

rozhodnutia môže MPSVR podať návrh na výkon rozhodnutia, t.j. žiadať, aby exekútor zablokoval účty 

obce na sumu istiny 192323,05 eur, na odmenu exekútora vo výške 20% z istiny a na náhradu trov 

právneho zastúpenia advokáta, ak bude MPSVR zastúpená advokátom (min. vo výške 1100 €). Na základe 

uvedených skutočností je nevyhnutné vo veci podať žalobu na všeobecný súd, v prípade, že súd žalobe 

vyhovie, tak zruší rozhodnutie MPSVR a vec vráti na ďalšie konanie alebo rovno zastaví. Potom ako 

príde k zrušeniu rozhodnutia MPSVR, tak sa zrejme konanie pred MPSVR zastaví a MPSVR bude musieť 



vrátiť finančné prostriedky, ktoré získalo na základe zrušeného rozhodnutia. V prípade, že MPSVR 

nevyplatí peniaze, tak je nutné žiadať nárok na náhradu škody cez zákon č. 514/2003 Z. z o zodpovednosti 

za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. V prípade, že budeme neúspešní na krajskom súde, tak je 

možné podať kasačnú sťažnosť  na Najvyšší súd SR. Ak neuspejeme na NS SR, tak je možné podať 

ústavnú sťažnosť a ak neuspejeme na Ústavnom súde SR, tak je možné podať sťažnosť na Európsky súd 

pre ľudské práva.  

V závere starosta uviedol, že keď bol na ministerstve, tak mu bolo povedané, že má žiadať peniaze od 

bývalého starostu. Na základe čoho ho môže obec žiadať, keď celý prípad vyšetrovala NAKA 

a konštatovala, že nebol spáchaný trestný čin. P. Žoldák sa pýtal, na základe čoho žiadajú o vrátenie? 

Starosta uviedol - 24.9.2014 – zaslanie záznamu z administratívnej kontroly verejného obstarávania – 

oprava – aktualizácia č. 1. Opravili si svoj vlastný záznam z administratívnej kontroly. Vrátil sa k správe 

o stave konania, a uviedol, že táto správa bude zverejnená, a zároveň uviedol, že ak to nebude zaplatené, 

tak exekútor môže zablokovať účty obce. P. Žoldák uviedol, že si myslí, že obec súd prehrá, lebo málokto 

vyhrá so štátom aj to, že máme smolu, že sa to bude riešiť pri výmene vedenia štátnej moci.  

Poslanci uvedené informácie vzali na vedomie a v závere sa rozpútala krátka diskusia. 

Ďalej starosta informoval o akcii mesiaca úcty k starším a navrhol dátum 17.11.2019. Zároveň požiadal 

všetkých poslancov o akúkoľvek pomoc. 

Ďalej starosta informoval, že podľa tabuliek štátu, pre rok 2019 obec platila za tonu odpadu 12 €, pre rok 

2020 - 24 € a pre rok 2021 – 30 €/t. Prečo je to tak? Štát ruší na budúci rok okolo 20 skládok odpadu, 

medzi nimi i skládku v Starej Ľubovni. To znamená, že ani my sa nevyhneme zvýšeniu poplatku za odpad.  

Obec Kolačkov tvorí ročne 364 kg odpadu – tuhého komunálneho odpadu na obyvateľa, no pre 

porovnanie – priemer na Slovensku je 402 kg, susedná Lomnička 67 kg a vieme ako to tam vyzerá. Obec 

pripraví VZN, ktoré bude najprv zverejnené a následne bude predmetom rokovania. 

Ďalej starosta informoval, že onedlho sa uvoľní jeden byt v 16 b. j., i to bude predmetom rokovania 

ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

V závere o slovo požiadal p. F. Koneval ml., ktorý sa pýtal kedy sa čistila osada naposledy. Uviedol, že 

sa vrátil zo zahraničia a je asi pol roka doma a nevidí na vyšnom konci žiadnu budúcnosť, prečo cigánky 

ktoré zbierajú neporiadok po obci, nezbierajú aj v osade. P. Onuferová uviedla, že už v minulosti 

navrhovala, aby sa urobila brigáda priamo v osade a zapojiť všetkých. P. F. Koneval uviedol, že snáď 

najhoršie to vyzerá v časti od mosta smerom hore. Dlhá diskusia pokračovala ohľadom neporiadku nielen 

v rómskej osade, ale aj v obci a mimo intravilánu, ale aj o veľkom počte psov, i o miestnej občianskej 

poriadkovej služby a o možných riešeniach. 

Starosta informoval že obec dostala dotáciu na kamerový systém 10 000 € a tento rok 5 000 €. Popri 

kamerovom systéme sa bude ťahať aj optická sieť, preto to vychádza okolo 40 000 €. Tiež sa to bude 

robiť postupne. 

 

K bodu 7/ 

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

 

 

K bodu 8/ 

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

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Mária Žoldáková 

 

PaedDr. Veronika Onuferová, PhD. 

                                                                                                         Pavol Zamiška 

starosta obce 

Zapisovateľka: Veronika Zamišková            


