
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 16. decembra 2019 

o 15.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní:  Pavol Zamiška 

Ľudmila Dziaková 

Mária Žoldáková 

Pavol Zamiška 

Mgr. Peter Žoldák 

Lukáš Barnovský 

Veronika Zamišková, zapisovateľka 

Ostatní prítomní:  Monika Majkutová, Ing. Marián Repka – Prvá Internetová, s. r. o, Ing. Peter 

Ščerbák, Prvá Internetová, s. r. o.,   

Program: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Prerokovanie žiadosti p. Majkutovej  

5. Návrh plánu hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

6. Správy hlavného kontrolóra  

7. Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kolačkov na rok 2020 a k návrhu 

viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022 

9. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2020 

10. Prerokovanie poplatkov za odpady 

11. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu 

12. Rôzne 

13. Návrh uznesenia 

14. 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. 

Starosta navrhol, aby hneď v úvode dostali slovo zástupcovia Prvej Internetovej, s. r. o.. O presunutie 

bodu č. 4.  za bod č. 8. požiadal poslanec P.  Žoldák. 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. Prvá Internetová, s. r. o. 

5. Návrh plánu hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

6. Správy hlavného kontrolóra  

7. Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kolačkov na rok 2020 a k návrhu 

viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022 

9. Prerokovanie žiadosti p. Majkutovej 

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2020 

11. Prerokovanie poplatkov za odpady 

12. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu 

13. Rôzne 

14. Návrh uznesenia 

15. Záver 

 

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



 

HLASOVANIE o navrhnutom programe: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Mgr. Peter Žoldák, Pavol Zamiška, Lukáš Barnovský) 

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. Mgr. Peter Žoldák 

2. Pavol Zamiška 

Za zapisovateľku určil Veroniku Zamiškovú. 

HLASOVANIE o určení overovateľov zápisnice: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Mgr. Peter Žoldák, Pavol Zamiška, Lukáš Barnovský) 

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: Mgr. Petra Žoldáka a Pavla Zamišku. 

K bodu 3/ 

V tomto bode starosta obce prečítal uznesenia a konštatoval, že úlohy vyplývajúce z prijatých uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kolačkov boli splnené. 

 

K bodu 4/ 

Starosta v tomto bode uviedol, že ide o žiadosť o schválenie prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – predmetom prenájmu – všetky stĺpy obecného rozhlasu vo vlastníctve obce 

Kolačkov. Na týchto stĺpoch by mala byť vedená optická sieť. K tomuto bodu sa vyjadrili zástupcovia 

firmy Prvá internetová, ktorí uviedli, že v obci sú niektoré záhradky až pri cestne, teda chýba zelený pás, 

ktorým by inak mohla viesť optická sieť, preto bol návrh urobiť to po stĺpoch obecného rozhlasu. 

K tomuto bodu sa rozpútala diskusia. 

O 15:21 hod. odišli zástupcovia firmy Prvá internetová, s. r .o. 

 

 

K bodu 5/ 

V tomto bode starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce, ktorá predniesla návrh plánu 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, ktorý im bol doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  Poslanec P. Žoldák v závere tohto bodu apeloval, aby dokumenty, ktoré majú byť 

zverejňované, boli zverejňované včas. K tomu sa rozpútala krátka diskusia. 

Nakoľko prítomní poslanci nemali otázky, starosta ich vyzval k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o návrhu plánu hlavného kontrolóra obce Kolačkov na I. polrok 2020: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 



hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Mgr. Peter Žoldák, Pavol Zamiška, Lukáš Barnovský) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 42/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

návrh plánu hlavného kontrolóra obce Kolačkov na I. polrok 2020. 

K bodu 6/ 

V tomto bode starosta obce opäť udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Kolačkov, ktorá predniesla:  

1. správu hlavného kontrolóra o finančnej  kontrole stavu a vývoja dlhu obce a kontrole dodržiavania 

podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania k 31.12.2018 obce Kolačkov, 2. správu o kontrole 

vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 na Obecnom úrade v Kolačkove, 3. správu o kontrole 

evidencie nájomných zmlúv, dodržiavanie podmienok ich plnenia s dôrazom na platenie nájomného 

v bytovom dome obce Kolačkov. Tieto správy boli poslancom doručené spolu s pozvánkou na rokovanie 

obecného zastupiteľstva. Starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o správe hlavného kontrolóra o finančnej kontrole stavu a vývoji dlhu obce 

a kontrole dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania k 31.12.2018 

obce Kolačkov: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Mgr. Peter Žoldák, Pavol Zamiška, Lukáš Barnovský) 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra o finančnej kontrole stavu a vývoja dlhu obce a kontrole dodržiavania 

podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania k 31.12.2018 obce Kolačkov. 

 

 

HLASOVANIE o správe hlavného kontrolóra o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 

2018 na Obecnom úrade v Kolačkove: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Mgr. Peter Žoldák, Pavol Zamiška, Lukáš Barnovský) 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 44/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 na Obecnom úrade 

v Kolačkov. 

 



Poslanec P. Žoldák sa k tomuto bodu pýtal, aký je aktuálny stav k dnešnému dňu, p. kontrolórka uviedla, 

že to je otázka na ekonóma, nakoľko táto kontrola prebiehala v čase – september a október 2019. 

K tomuto bodu sa rozpútala krátka diskusia. 

HLASOVANIE o správe hlavného kontrolóra o kontrole evidencie nájomných zmlúv, 

dodržiavanie podmienok ich plnenia s dôrazom na platenie nájomného v bytovom dome obce 

Kolačkov: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Mgr. Peter Žoldák, Pavol Zamiška, Lukáš Barnovský) 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 45/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra o kontrole evidencie nájomných zmlúv, dodržiavanie podmienok ich plnenia 

s dôrazom na platenie nájomného v bytovom dome obce Kolačkov. 

 

 

K bodu 7/ 

V tomto bode starosta uviedol, že  aj tento dokument bol zaslaný spolu s pozvánkou na rokovanie 

obecného zastupiteľstva a vyzval poslancov k otázkam. Poslanec P. Žoldák sa pýtal na niektoré 

ekonomické klasifikácie, čo tam patrí, čo mu bolo ekonómkou obce priebežne vysvetľované. Pri položke 

služby – právnik, geodet starosta informoval, že bola podaná žaloba na štát. Poslanec P. Žoldák sa pýtal 

kontrolórky obce či nemalo obecné zastupiteľstvo schváliť pokutu, ktorú obec zaplatila ministerstvu. 

Starosta uviedol, že zaplatená pokuta bola na základe vydaného rozhodnutia ministra a keby poslanci 

o tom hlasovali neschválením, tak by to bolo proti zákonu daného rozhodnutia výkonu štátu. Následne až 

súd rozhodne. K danej problematika prebehla ešte krátka diskusia. Vrátili sa k návrhu rozpočtu, kde ďalej 

boli vysvetľované jednotlivé položky. Na záver starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o rozpočte na rok 2020: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      4 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Lukáš Barnovský) 

hlasovania sa zdržali:    0 

hlasovali proti:    1    ( Mgr. Peter Žoldák) 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 46/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

rozpočet obce Kolačkov na rok 2020. 

 

Starosta vyzval poslancov k hlasovaniu o viacročnom rozpočte na roky 2021 a 2022. 

HLASOVANIE o viacročnom rozpočte na roky 2021 a 2022: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      4 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Lukáš Barnovský) 

hlasovania sa zdržali:    0 

hlasovali proti:    1    ( Mgr. Peter Žoldák) 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 47/2019 



Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

viacročný rozpočet obce Kolačkov na roky 2021 a 2022. 

 

K bodu 8/ 

V tomto bode starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce, ktorá uviedla, že tak ako 

predchádzajúce správy aj stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu bolo poslancom doručené spolu 

s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Prítomným poslancom predniesla stanovisko. Na 

záver starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Kolačkov na rok 

2020 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      4 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Lukáš Barnovský) 

hlasovania sa zdržali:    0 

hlasovali proti:    1    ( Mgr. Peter Žoldák) 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 48/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Kolačkov na rok 2020 a k návrhu 

viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022. 

 

Na záver požiadal o slovo poslanec P. Žoldák, ktorý uviedol na adresu hlavného kontrolóra, že je veľmi 

smutné, že sa pridala k takémuto neefektívnemu rozkrádaniu verejného rozpočtu a je veľmi smutné, že 

o takomto dôležitom zákone rozhodli štyria ľudia.  Kontrolórka obce uviedla, že jej stanovisko je 

vypracované v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a za svojim stanoviskom si stojí. Čo sa týka  

návrhu rozpočtu – ide o živý materiál, ktorý je možné počas roka meniť. Kontrolórka i starosta obce 

overili aký počet hlasov je potrebných pri schvaľovaní rozpočtu – nadpolovičná väčšina prítomných 

poslancov.  

O 16.48 hod. odišla p. Rybovičová. 

 

 

K bodu 9/ 

V tomto bode starosta obce prečítal žiadosť p. Makutovej o odstránenie plesní v byte.  P. Majkutová 

uviedla, že ide o dlhodobý problém, ktorý sa riešil i za predchádzajúceho vedenia obce. Zároveň uviedla, 

že podala žiadosť aj o pridelenie iného bytu. Prítomní vypočuli p. Majkutovú a k tomu sa rozpútala 

diskusia, na záver ktorej poslanci rozhodli o postupe, aby sa rokovalo o aktuálne voľnom byte – B/5 

a o jeho pridelení rodine p. M. Majkutovej, nakoľko už desať rokov žije v byte, kde je dlhodobý problém 

s plesňou, teda ide o osobitný zreteľ. Následne sa bod 12 bude týkať bytu B/1, ktorý sa bude musieť dať 

do poriadku, komu zo zvyšných žiadostí bude pridelený. Starosta vyzval prítomných poslancov k 

hlasovaniu: 

HLASOVANIE o pridelení voľného bytu p. Milanovi a Monike Majkutovým s odvolaním sa na 

osobitný zreteľ: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Mgr. Peter Žoldák, Pavol Zamiška, Lukáš Barnovský) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 49/2019 



Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

pridelenie voľného bytu p. Milanovi a Monike Majkutovým s odvolaním sa na osobitný zreteľ. 

Poslanci navrhli, aby tajne hlasovali už teraz o pridelení bytu B/1. Poslancom boli rozdané lístky 

s menami žiadateľov.  Poslanci hlasovali: 

HLASOVANIE o pridelení voľného bytu: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Mgr. Peter Žoldák, Pavol Zamiška, Lukáš Barnovský) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 50/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

pridelenie bytu p. Jozefovi a Veronike Krafčíkovým. 

 

K bodu 10/ 

V tomto bode  starosta predniesol žiadosť  Spišskej katolíckej charity o dotáciu pre rok 2020, ktorá v obci 

poskytuje pre občanov verejnoprospešné služby – odborné aktivity, ktorými sú opatrovateľská služba, 

ošetrovateľská služba, paliatívna starostlivosť. Službu občanom poskytujú aj na báze dobrovoľnosti 

najmä v oblasti poradenstva, pomoci rodinám v sociálnej alebo inej núdzi, sprevádzaním a podobne. 

Prítomní poslanci uvádzali výšku dotácie a nakoniec navrhli výšku dotácie 150 €. Starosta vyzval 

poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o pridelení voľného bytu: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Mgr. Peter Žoldák, Pavol Zamiška, Lukáš Barnovský) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 51/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

poskytnutie dotácie Spišskej katolíckej charite Stará Ľubovňa vo výške 150 €. 

 

V tomto bode starosta predniesol žiadosť Mesta Stará Ľubovňa o poskytnutie finančných prostriedkov na 

činnosť CVČ. Starosta udelil slovo ekonómke p. Zamiškovej, ktorá uviedla že ide mimoškolskú 

organizáciu, preto táto žiadosť bola predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva. Deti navštevujú 

CVČ v rámci svojho voľného času, nejde tu o školskú činnosť. Po krátkej diskusii vyzval starosta 

prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Mgr. Peter Žoldák, Pavol Zamiška, Lukáš Barnovský) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    



b o l o prijaté uznesenie č. 51/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

neschvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť CVČ.  

K bodu 11/ 

Starosta v tomto bode uviedol, že bol zverejnený návrh VZN č. 2/2019, v ktorom sa menila siedma časť, 

konkrétne bod 5 – sadzba poplatku pre fyzické osoby. Zároveň uviedol, že okolité obce zvýšili poplatok 

o 80-100%. U nás vychádza takéto navýšenie o približne 20%. Poslanec P. Žoldák uviedol, že podľa jeho 

názoru je to málo. Zároveň požadoval informáciu, koľko rómovia zaplatili za TKO za rok, ekonómka 

uviedla, že je to ťažko povedať, nakoľko niektorí splácajú ešte staré roky. Starosta uviedol, že bolo už 

niekoľko rokovaní starostov s firmou EKOS a sú rôzne názory. Taktiež uviedol, že ak by to bolo stále 

málo, o rok sa poplatok opäť môže zmeniť. 

 

K bodu 12/ 

V tomto bode starosta konštatoval, že o tomto bode sa hlasovalo v bode 9. 

 

K bodu 13/ 

V tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov, že bola podaná všeobecná správna žaloba 

vo veci rozhodnutia Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 11.10.2019.  

Starosta zároveň informoval, že nastala zmena autobusov, ktorý bude dočasný a od začiatku januára 2020 

nastane ďalšia zmena, nakoľko deti nestíhali autobus. 

 

K bodu 14/ 

 

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

 

K bodu 15/ 

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

zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Peter Žoldák,  

Pavol Zamiška   

                                                                                                           Pavol Zamiška 

 starosta obce 

Zapisovateľka: Veronika Zamišková     


