Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov na hlasovaní o neodkladných
záležitostiach, konaného dňa 26. marca 2020 o 13.00 hod. – hlasovaním formou per rollam
(hlasovanie sa uskutočnilo e-mailovou kominikáciou)
__________________________________________________________________________________
Prítomní:
Pavol Zamiška
Ľudmila Dziaková
Mária Žoldáková
PaedDr. Veronika Onuferová, PhD.
Pavol Zamiška
Mgr. Peter Žoldák
Lukáš Barnovský
Veronika Zamišková, zapisovateľka
Ostatní prítomní:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra obce Kolačkov za rok 2019
5. Rozpočtové opatrenie č. 3
6. Návrh uznesení
7. Záver
K bodu 1/
Rokovanie obecného zastupiteľstva formou per rollam otvoril a viedol starosta obce Pavol Zamiška.
Žiadal o odpísanie prítomných na hlasovaní – odpoveďou na e-mail slovom – Som prítomný.
Poslanec/ poslankyňa
Odpoveď
PaedDr. Veronika Onuferová, PhD.
Som prítomná
Ľudmila Dziaková
Som prítomná
Mária Žoldáková
Som prítomná
Pavol Dziak
Som prítomný
Pavol Zamiška
Som prítomný
Mgr. Peter Žoldák
Som prítomný
Lukáš Barnovský
Som prítomný
Starosta konštatoval, že prítomných poslancov na hlasovaní per rollam je 7.
Ján Kopčák – PN
Jozef Majkut – PN.
Poslankyňa V. Onuferová navrhla doplniť bod Rôzne, ktorý bude pre Návrhom uznesení.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra obce kOlačkov za rok 2019
5. Rozpočtové opatrenie č. 3
6. Rôzne
7. Návrh uznesení
8. Záver
Navrhnutý program bol daný na hlasovanie:
Poslanec/ poslankyňa
PaedDr. Veronika Onuferová, PhD.
Ľudmila Dziaková

Odpoveď
Za
Za

Mária Žoldáková
Pavol Dziak
Pavol Zamiška
Mgr. Peter Žoldák
Lukáš Barnovský

Za
Za
Za
Za
Za

HLASOVANIE o navrhnutom programe:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
7
(PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Dziak, 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. Ľudmila Dziaková
2. PaedDr. Veronika Onuferová, PhD.
Za zapisovateľku určil Veroniku Zamiškovú.
Poslanec/ poslankyňa
PaedDr. Veronika Onuferová, PhD.
Ľudmila Dziaková
Mária Žoldáková
Pavol Dziak
Pavol Zamiška
Mgr. Peter Žoldák
Lukáš Barnovský

Odpoveď
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

HLASOVANIE o určení overovateľov zápisnice:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
7
(PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Dziak, 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: Ľudmila Dziaková a PaedDr. Veroniku Onuferovú, PhD.

K bodu 3/
V tomto bode starosta informoval: Uznesenie č. 53/2019 - obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.
2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenie č. 54/2019 – obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške kapitálových
výdavkov za rok 2019. Kontštatoval, že obe uznesenia boli splnené.
K bodu 4/
Starosta v tomto preposlal poslancom odpoveď poslanca p. P. Žoldáka k bodu 4 – správa hlavného
kontrolóra – konštatoval, že danú správu obecné zastupiteľstvo „berie na vedomie“. Uviedol tiež, že
riadne zastupiteľstvo bude zvolané hneď ako to situácia dovolí.
Odpoveď p. Žoldáka: Žiadam starostu obce aby bol bod č. 4 z programu stiahnutý nakoľko nie je
umožnená konfrontácia s kontrolórkou obce o danej správe. V prípade, že ide o dôležitý dokument čo si
nemyslím, žiadam Vás aby bolo zvolané riadne zastupiteľstvo v čo najkratšom čase v kultúrnom dome,
kde by boli dodržane všetky hygienické predpisy a bolo by umožnené poslancom rokovať o predložených
bodoch.
Poslankyňa p. PaedDr. V. Onuferová, PhD. tiež zaslala dôvody: Neboli sme dostatočne informovaní
o prebiehajúcich výberových konaniach.
Obecné financie-dlh: Neboli sme vopred informovaní: a) O platení dlhov ohľadom starého neúspešného
projektu, kde sa štátu museli platiť pokuty a dlh.
b) Prečo obec musela tieto financie bez súhlasu poslancov použiť na zaplatenie dlhov a pokút a kde sa
stala chyba keď sa financie určené na projekt museli vrátiť štátu.
c) Obecná kontrolórka nezaujala k tomuto problému jasné stanovisko a ani sa nezaujímala o dôvody.
Ďalej obecná kontrolórka tiež nezaujala žiadne stanovisko, keď zápisnice neboli zverejňované a napísané
včas.
Poslanec/ poslankyňa
PaedDr. Veronika Onuferová, PhD.
Ľudmila Dziaková
Mária Žoldáková
Pavol Dziak
Pavol Zamiška
Mgr. Peter Žoldák
Lukáš Barnovský

Odpoveď
Za
Za
Za
nehlasoval
Za
Za
Zdržal sa

HLASOVANIE o presunutí bodu č. 4 na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľsta:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
4
(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák,)
hlasovali proti: 1 (Pavol Zamiška)
hlasovania sa zdržali: 2 (Lukáš Barnovský, Pavol Dziak)
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
schvaľuje
presunutie bodu č. 4 – Správa hlavného kontrolóra obce Kolačkov za rok 2019 na nasledujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

K bodu 5/
Rozpočtové opatrenie č. 3 bolo poslancom zaslané spolu s pozvánkou na rokovanie obecného
zastupiteľstva. Starosta vyzval k hlasovaniu:

Poslanec/ poslankyňa
PaedDr. Veronika Onuferová, PhD.
Ľudmila Dziaková
Mária Žoldáková
Pavol Dziak
Pavol Zamiška
Mgr. Peter Žoldák
Lukáš Barnovský

Odpoveď
Za
Za
Za
nehlasoval
Za
Za
Za

HLASOVANIE o rozpočtovom opatrení č. 3:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
6
(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák, Pavol
Zamiška, Lukáš Barnovský)
hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 1 (Pavol Dziak)
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 3.
K bodu 6/
V tomto bode poslankyňa p. PaedDr. V. Onuferová, PhD., zaslala otázku: Chcem sa opýtať, kedy dostali
Rómovia povolenie na stavanie chatrčí (za nemou, Ľubova família). Odpoveď starostu: Obec žiadne
povolenie na výstavbu nevydala a bude konať obdobne ako pri podobných nahlásených čiernych
stavbách, teda vyzve vlastníka alebo vlastníkov pozemku, aby sa k tomu vyjadrili a dali odstrániť čiernu
stavbu. Je táto odpoveď postačujúca? Všetci poslanci odpovedali, že odpoveď je postačujúca. P. PaedDr.
V. Onuferová, PhD., podotkla, že včera bol menší požiar v chatrči "Nemej" a nie je tam dostačujúci
prechod. Pri ďalšej zhustenej rozširujúcej sa výstavbe môže vzniknúť vážna tragická situácia.“ Odpoveď
starostu: Áno vieme o požiari, boli sme o tom upovedomení. A čo sa týka nahustenia zástavby, stále
upozorňujeme tak vlastníkov pozemkov, ako aj vlastníkov chatrčí a samozrejme aj hasičský zbor v Starej
Ľubovni. Ďakujeme za upovedomenie a zároveň prosím o promptné nahlasovanie čiernych stavieb.
P. poslanec P. Žoldák reagoval: „Ja len chcem poprosiť Pána starostu aby sme naďalej boli v kontakte
a pripravený reagovať na ochranu osady a obyvateľov v obci, nakoľko sa údajne potvrdil prvý prípad
nákazy v okrese Stará Ľubovňa.
Odpoveď starostu: Verím, že naďalej budeme všetci úzko spolupracovať. Ako prvý sme uzatvorili školu,
krčmu, bol daný príkaz na zákaz predaja alkoholu, šijeme a distribuujeme rúška a v priebehu zajtrajška,
resp. víkendu budeme distribuovať do každej domácnosti dezinfekčný prostriedok. Sme v stálom kontakte
so štátnou políciou a okresným úradom – odbor krízového riadenia, i RVÚZ.
Je pravda, že je potvrdený prvý obyvateľ okresu Stará Ľubovňa s ochorením COVID – 19. Preto túto
situáciu nepodceňujeme a naďalej intenzívne pracujeme na zmiernení dopadov na našu obec. Teším sa,
ak mám od Vás nové nápady i akúkoľvek formu pomoci, konkrétne myslím p. Žoldáka, s ktorým sme sa
stretli na Obecnom úrade. Ďakujem. Aj preto som zvolil dnešné zastupiteľstvo formou per rollam. Budem
rád, ak sa nabudúce stretneme osobne, ak nám to situácia dovolí. V závere položil otázku, či má niekto
niečo do bodu Rôzne? Ak by nikto nemal nič k tomuto bodu, prosím o chvíľočku trpezlivosti, aby sme
pripravili návrh uznesení.
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:
PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., signed
Ľudmila Dziaková, signed
Pavol Zamiška
starosta obce
Zapisovateľka: Veronika Zamišková signed

signed

