
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 30. decembra 2019 

o 15.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní:  Pavol Zamiška 

Ľudmila Dziaková 

Mária Žoldáková 

PaedDr. Veronika Onuferová, PhD. 

Pavol Zamiška 

Mgr. Peter Žoldák 

Ján Kopčák 

Veronika Zamišková, zapisovateľka 

Ostatní prítomní:   

Program: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Návrh VZN č. 2/2019 

5. Rôzne 

6. Návrh uznesenia 

7. 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. 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. Návrh VZN č. 2/2019 

5. Rôzne 

6. Návrh uznesenia 

7. Záver 

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

 

HLASOVANIE o navrhnutom programe: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

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

Zamiška, 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. Ján Kopčák 



2. Ľudmila Dziaková 

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 

Zamiška, 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: Jána Kopčáka a Ľudmilu Dziakovú. 

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 a niektoré z nich sú 

v štádiu riešenia. 

 

K bodu 4/ 

Starosta v tomto bode uviedol, že v návrhu VZN č. 2/2019 sa zmenila len piata časť, kde došlo k zmene 

výšky poplatkov za TKO u fyzických osôb. Pri poplatku v 16 b. j. a v rómskej osade sa zmenil poplatok 

na 17.01 € na osobu. V obci podľa frekvencie vývozov, lebo v obci prebieha množstvový zber tuhého 

komunálneho odpadu. Po krátkej diskusii vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o VZN č. 2/2019: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

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

Zamiška, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 53/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

K bodu 5/ 

V tomto bode starosta obce uviedol, že je ku koncu roka potrebné schvaľovanie použitia rezervného 

fondu. Z rezervného fondu sa môže čerpať len na výdavky kapitálové a havarijné. Nakoľko prítomní 

poslanci nemali otázky, starosta ich vyzval k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o použití rezervného fondu vo výške kapitálových výdavkov za rok 2019: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

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

Zamiška, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0 



- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 54/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

použitie rezervného fondu vo výške kapitálových výdavkov za rok 2019. 

K bodu 6/ 

 

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, za dobrú spoluprácu počas 

celého roka a rokovanie Obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ján Kopčák 

Ľudmila Dziaková   

                                                                                                           Pavol Zamiška 

 starosta obce 

Zapisovateľka: Veronika Zamišková     


