
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 18. júna 2020 

o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní:  Pavol Zamiška 

Ľudmila Dziaková 

PaedDr. Veronika Onuferová, PhD. 

Mária Žoldáková 

Mgr. Peter Žoldák 

Ján Kopčák 

Pavol Zamiška 

Mgr. Martina Žoldáková, zapisovateľka 

Mgr. Gabriela Zamišková, účtovníčka obce 

Ing. Júlia Rybovičová, kontrolórka obce 

Ostatní prítomní:   

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa audítora 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Kolačkov za rok 2019 

6. Záverečný účet obce Kolačkov za rok 2019 

7. Správa hlavného kontrolóra obce Kolačkov o kontrolnej činnosti za rok 2019 

8. Správa o finančnej kontrole poskytovania dotácií a návratných finančných výpomoci z rozpočtu 

obce Kolačkov za rok 2019 

9. Správa o kontrole pokladne, pokladničných dokladov a kontrola dodržiavania zákona o finančnej 

kontrole a audite v zn. n p. za rok 2019 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 

11. Rozpočtové opatrenia 

12. Delegovanie členov do rady školy 

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 programom rokovania, ktorý im bol doručený  spolu s pozvánkou 

na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

HLASOVANIE o  programe: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      4 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška,  Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    2 

(PaedDr. Veronika Onuferová, PhD.,  Mgr. Peter Žoldák) 

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. O zmenu programu požiadal 

poslanec P. Žoldák  – navrhol stiahnutie bodu 4, 5, 6 z dôvodu zlého hospodárenia finančných 

prostriedkov obce.  Nakoľko nikto nemal ďalší návrh na doplnenie programu, starosta obce vyzval 

prítomných k hlasovaniu za navrhnutú zmenu programu: 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa hlavného kontrolóra obce Kolačkov o kontrolnej činnosti za rok 2019 

5. Správa o finančnej kontrole poskytovania dotácií a návratných finančných výpomoci z rozpočtu obce 

Kolačkov za rok 2019 

6. Správa o kontrole pokladne, pokladničných dokladov a kontrola dodržiavania zákona o finančnej 

kontrole a audite v zn. n p. za rok 2019 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 

8. Rozpočtové opatrenia 

9. Delegovanie členov do rady školy 

10. Rôzne 

11. Návrh uznesenia 

12. Záver 

 

 

HLASOVANIE o navrhnutej zmene programu: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:   2                    

(PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák) 

hlasovali proti:    4 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Ján Kopčák) 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

neschvaľuje 

program rokovania OcZ v zmysle predloženého návrhu. 

K bodu 2/ 

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

2. Mgr. Peter Žoldák 

Za zapisovateľku určil Mgr. Martinu Žoldákovú. 

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: Máriu Žoldákovú a Mgr. Petra Žoldáka. 



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/ 

V tomto bode starosta vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k správe nezávislého audítora, ktorá im bola 

doručená spolu s pozvánkou. Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky. Starosta vyzval 

prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o správe nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      4 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška,  Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    2 

(PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák)  

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 3/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019. 

K bodu 5/ 

V tomto bode starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Kolačkov, p. Rybovičovej, ktorá 

predniesla obsah stanoviska k záverečnému účtu obce Kolačkov za rok 2019, ktorý bol poslancom zaslaný 

spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Tento záverečný účet bol vypracovaný 

v zmysle návrhu záverečného účtu obce Kolačkov za rok 2019 a na základe finančných a účtovných 

výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2019. Zdôraznila bod III. – prehľad o stave a vývoji dlhu 

k 31.12.2019, kde uviedla, že celková suma dlhu obce neprekročila 60 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka, to znamená, že výška celkového dlhu obce bola vo výške 0,51 %, 

čo znamená, že uvedený ukazovateľ obec plní. V závere hlavná kontrolórka uviedla, že odporúča 

obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Kolačkov za rok 2019 

výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Starosta vyzval prítomných poslancov či majú 

nejaké pripomienky na odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Kolačkov 

za rok 2019. Nikto nemal žiadne pripomienky. Starosta  vyzval poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o odbornom stanovisku hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce 

Kolačkov za rok 2019: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      4 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška,  Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    2 

(PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák)  

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 4/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

 



K bodu 6/ 

V tomto bode požiadal starosta o slovo účtovníčku G. Zamiškovú, aby prítomným oboznámila o plnení 

príjmov a výdavkov  záverečného účtu obce za rok 2019, ktorý im bol zaslaný spolu s pozvánkou na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Po rozbore príjmovej a výdavkovej časti dal starosta možnosť 

poslancom na dotazy. Poslanec P. Žoldák chcel informáciu o stave záväzkov obce. Táto informácia mu 

bola podaná aj s vysvetlením, že hodnota záväzkov predstavuje aj nesplatený úver zo ŠFRB 

a uskutočnený projekt parku pri požiarnej zbrojnici, čo je podľa zmluvy dohodnuté uhrádzanie 

v splátkach. Ostatní poslanci nemali žiadne pripomienky k záverečnému účtu, preto starosta vyzval 

poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o záverečnom účte obce Kolačkov za rok 2019: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      4 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková,  Pavol Zamiška, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    2 

(PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák)  

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 5/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

záverečný účet obce Kolačkov za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Starosta obce zároveň vyzval poslancov k hlasovaniu o schvaľovaní vyrovnania schodku rozpočtového 

hospodárenia použitím rezervného fondu vo výške 126 718,72€. 

HLASOVANIE o použití prebytku rozpočtového hospodárenia: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      4 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:    2 

(PaedDr. Veronika Onuferová, PhD. Mgr. Peter Žoldák)  

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 6/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

vyrovnanie schodku rozpočtového hospodárenia použitím rezervného fondu vo výške 126 718,72 €. 

K bodu 7/ 

Starosta  opäť poprosil o slovo kontrolórku obce p. Rybovičovú, aby prítomných oboznámila o správe 

hlavného kontrolóra obce Kolačkov o kontrolnej činnosti za rok 2019, ktorá im bola zaslaná spolu 

s pozvánkou obecného zastupiteľstva. Všetky správy o vykonaných kontrolách v priebehu roka 2019 boli 

prerokované obecným zastupiteľstvom a vzaté na vedomie. O slovo sa prihlásil poslanec P. Žoldák. 

Apeloval na to, že hlavná kontrolórka si neplnila za rok 2019 svoje povinnosti, nakoľko na jeho viaceré 

podnety k zverejňovaniu zápisníc nedošlo k náprave a tie stále sa nezverejňujú do 10 dní. Hlavná 

kontrolórka skonštatovala, že toto nie je jej práca ale práca zamestnancov obce. Poslanec P. Žoldák však 

naďalej trval na tom, že hlavná kontrolórka si v tejto veci neplnila povinnosti a už nebude dávať na ňu 

podnety, ale rovno na dozorujúceho prokurátora. Tiež podotkol, že sa čuduje že z dôvodu neplnenia 



svojich povinnosti nezloží funkciu. Starosta vyzval poslancov, ktorí by ešte mali k tomuto bodu niečo 

o vyjadrenie. Nikto nemal žiadne pripomienky, preto starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o správe hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      4 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:   2  

(PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák) 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 7/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra obce Kolačkov o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

K bodu 8/ 

Starosta  opäť poprosil o slovo kontrolórku obce p. Rybovičovú, aby prítomných oboznámila so správou  

o finančnej kontrole poskytovania dotácií a návratných finančných výpomoci z rozpočtu obce Kolačkov 

za rok 2019. Po prečítaní správy, ktorá bola doručená aj všetkým poslancom s pozvánkou, starosta vyzval 

poslancov k pripomienkam. Poslanec P. Žoldák dal dotaz, ako sa vypočítava suma pre dôchodcov, čo 

činilo spolu 3 327,50. Účtovníčka G. Zamišková odpovedala že je to podľa skutočne odobratých obedov 

a podľa zmluvy za jeden obed je dotácia 0,50 €. Z dotazov zo strany ostatných poslancov bolo vysvetlené, 

že ide o skutočný stav odobratých obedov s podpisom prebratia dôchodcami. Taktiež bolo podané 

vysvetlenie, že nedá sa stanoviť v rozpočte že sa poskytne určitá suma a tá sa celá prevedie na obedy, ale 

čerpanie tejto položky v rozpočte je podľa skutočného stavu odobratých obedov. Preto sa môže stať, že 

táto položka v rozpočte bude alebo nevyčerpaná alebo bude jej čerpanie prekročené, nakoľko dopredu sa 

nevie, koľkí dôchodcovia budú počas roka chodiť na obedy.  Po týchto vysvetleniach starosta vyzval 

prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o správe o finančnej kontrole poskytovania dotácií a návratných finančných 

výpomoci z rozpočtu obce Kolačkov za rok 2019: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Ján Kopčák, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., 

Mgr. Peter Žoldák ) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 8/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra o finančnej kontrole poskytovania dotácií a návratných finančných 

výpomoci z rozpočtu obce Kolačkov za rok 2019. 

K bodu 9/ 

Starosta  udelil slovo kontrolórku obce p. Rybovičovej, aby prítomných oboznámila so správou o kontrole 

pokladne, pokladničných dokladov a kontrole dodržiavania zákona o finančnej kontrole a audite v z. n. p. 

za rok 2019. Poslanci k tejto správe nemali žiadne dotazy preto starosta vyzval poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o správe o kontrole pokladne, pokladničných dokladov a kontrola dodržiavania 

zákona o finančnej kontrole a audite v z. n. p. za rok 2019: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 



(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Ján Kopčák, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., 

Mgr. Peter Žoldák ) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 9/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

správu o kontrole pokladne, pokladničných dokladov a kontrola dodržiavania zákona o finančnej 

kontrole a audite v z. n. p. za rok 2019. 

 

 

K bodu 10/ 

Starosta v tomto bode udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Kolačkov, p. Rybovičovej, ktorá prítomným 

predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolačkov na II. polrok 2020, ktorý 

im bol doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanec P. Žoldák 

konštatoval že oproti minulému obdobiu je veľmi málo naplánovanej kontrolnej činnosti na II. polrok. 

Kontrolórka na to reagovala, že nakoľko na budúci rok jej končí volebné obdobie a má veľa nevyčerpanej 

dovolenky, chce si túto vyčerpať. Ostatní poslanci k uvedenému návrhu nemali žiadne pripomienky. 

Starosta preto vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolačkov na II. 

polrok 2020: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      4 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Ján Kopčák) 

hlasovali proti:   2 

(PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák) 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 10/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolačkov na II. polrok 2020. 

 

K bodu 11/ 

V tomto bode dal starosta slovo účtovníčke, ktorá ich oboznámila s rozpočtovým opatrením č. 1/2020, 

ktoré sa týkalo úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Kolačkov na úrovni preneseného výkonu 

štátnej správy podľa priloženej prílohy. Poslanci k tomuto rozpočtovému opatreniu nemali žiadne dotazy. 

Starosta preto vyzval poslancov na hlasovanie: 

HLASOVANIE o rozpočtovom opatrení č. 1: 

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. 11/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  



berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie č. 1. 

Ďalej účtovníčka oboznámila poslancov o zmenách v rozpočtovom opatrení č. 2/2020. Tie sa týkali 

úpravy príjmov a výdavkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu pod kódom zdroja 111. Úprava podľa 

priloženej prílohy sa týkala úpravy príjmov na voľby, REGOB, register adries, dotácie na starostlivosť 

o ŽP a na činnosť PO. Poslanci k tomuto rozpočtovému opatreniu nemali žiadne dotazy. Starosta preto 

vyzval poslancov na hlasovanie: 

HLASOVANIE o rozpočtovom opatrení č. 2: 

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. 12/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie  

rozpočtové opatrenie č. 2. 

 

Účtovníčka informovala poslancov o potrebe úpravy rozpočtu, ktorá im nebola doručená, nakoľko listom 

z Okresného úradu Prešov bola úprava doručená obci deň pred konaním zastupiteľstva. Preto bolo 

pripravené rozpočtové opatrenie č. 3/2020, ktoré sa týka navýšenia finančných prostriedkov zo ŠR na 

zvýšené náklady škôl kvôli COVID-19. Poslanci k tomuto rozpočtovému opatreniu nemali žiadne dotazy. 

Starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o rozpočtovom opatrení č. 3: 

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. 13/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie  

rozpočtové opatrenie č. 3. 

K bodu 12/ 

V tomto bode starosta oboznámil prítomných poslancov, že prebehli voľby do rady školy. Poprosil 

prítomných, či súhlasia, aby do rady školy boli delegovaní poslanci, ktorí boli aj v predchádzajúcom 

období. Nikto z prítomných nemal námietky. Do rady školy delegoval: Mgr. Petra Žoldáka, Pavla 

Zamišku, Jána Kopčáka a Mgr. Gabrielu Zamiškovú. Starosta vyzval prítomných ku hlasovaniu: 

HLASOVANIE o delegovaní členov do rady školy: 

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. 14/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje  

delegovanie členov do Rady školy za obec Kolačkov: Mgr. Gabrielu Zamiškovú, Mgr. Petra Žoldáka, 

Jána Kopčáka, Pavla Zamišku.            

 K bodu 13/    

Starosta otvoril bod programu Rôzne COVIDOM 19. Oboznámil prítomných, že až po niekoľkonásobnej 

urgencii na ministerstve prišla armáda testovať Rómov. Testovať prišli len tých, ktorí prišli zo zahraničia, 

ale podarilo sa otestovať aj tých, ktorí  boli v bezprostrednom styku s týmito ľuďmi. P. Žoldák sa vyjadril, 

že to bola jedna z najhorších vecí, ktorá sa diala počas COVIDU. Poznamenal, že keď sa zistil COVID 

v ostatných obciach v rómskych osadách, automaticky bola celá osada uzavretá, armáda nepustila nikoho. 

P. Žoldák sa opýtal starostu ako mohol dopustiť, aby Rómovia, ktorí prišli zo zahraničia boli dva týždne 

v osade, nedodržiavali karanténu. Podotkol, že ohrozil verejné zdravie všetkých občanov v dedine, 

pretože títo Rómovia chodili po meste, chodili do obchodu, dokonca ani predavačky nemali informáciu, 

že títo ľudia prišli z Čiech, čiže ohrozil týmto konaním celú obec. Starosta obce podotkol, že obec nemala 

právo kontrolovať kto je alebo kto nie je v karanténe a ako ju dodržiava. Na obecný úrad sa mali občania 

povinnosť sa nahlásiť - kto sa vrátil zo zahraničia a z akej krajiny a nie to, kto a ako dodržiava karanténu 

Celé toto kontrolovala štátna polícia a hygiena.  

Starosta ďalej informoval  prítomných, že sa zúčastnil na rokovaní hospodárskej rady farnosti, kde bol 

požiadaný hospodárskou radou o pomoc pri úprave cesty na kalváriu, len tú časť,  ktorá je vo vlastníctve 

obce, aby sa tak obec spolupodieľala na úprave cesty. V tejto súvislosti bola zo strany obce podaná 

žiadosť o dotáciu vo výške 12 000 €.  

HLASOVANIE o rokovaní s hospodárskou radou farnosti Kolačkov: 

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. 15/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie  

informáciu o rokovaní s hospodárskou radou farnosti Kolačkov o úprave poľnej cesty smerom ku 

kalvárii. 

Poslankyňa V. Onuferová predniesla požiadavku zasypania dier na ceste k prvému mostu asfaltovou 

drťou, ako aj úpravu časti hrádze pri potoku  pod rómskou osadou, kde voda vymýva breh rieky a hrozí 

jej rozliatie. Starosta uviedol, že upovedomí kompetentných. Ďalej sa poslankyňa V. Onuferová opýtala, 

či je nejaký posun v projekte Prestavba, nadstavba a prístavba objektu materskej školy v obci Kolačkov. 

Starosta uviedol, že aktuálne prebieha výberové konanie na výber toho, kto bude robiť výberové konanie 

a prebieha výberové konanie na firmu, ktorá bude robiť externý manažment. Ak prebehne tento proces, 

až potom môže obec začať s realizáciou projektu.  

Starosta obce ďalej oboznámil prítomných, že oplotenie ihriska je dlhodobo v havarijnom stave. Je výzva 

zo strany PSK, do ktorej sa obec chce zapojiť.  



HLASOVANIE o oplotení ihriska: 

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. 16/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

informáciu o havarijnom stave oplotenia ihriska.              

Starosta obce  otvoril aj tému uzatvorenia zmluvy s firmou Prvá internetová s. r. o., o prenájme stĺpov 

verejného rozhlasu, aby táto firma mohla začať práce na optickej sieti. Návrh bol za 1 € na dobu 25 

rokov. 

HLASOVANIE o uzatvorení zmluvy: 

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. 17/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje  

uzatvorenie zmluvy o nájme stĺpov verejného rozhlasu s firmou Prvá internetová s. r. o. na dobu 25 

rokov za 1,- €. 

Ďalej starosta uviedol, že v celom okrese sú väčšie podujatia zrušené. Tohtoročná akcia Dňa rodákov sa 

v nedeľu neuskutoční, napriek tomu niektorí rodáci avizovali svoj príchod do Kolačkova, s tým, že chcú 

absolvovať prechod cez Gajnik, ktorí je každoročne v sobou pred akciou. Poslanci sa v krátkej diskusii 

zhodli, že je to na ich dobrovoľnosti. Starosta uviedol, že v sobotu večer môžu mať posedenie v kultúrnom 

dome. Poslanci súhlasili, že sa nedeľňajší program neuskutoční. Starosta vyzval prítomných poslancov 

k hlasovaniu:  

HLASOVANIE o akcií Deň úcty k domovu: 

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. 18/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje  

neuskutočnenie akcie Deň úcty k domovu v r. 2020 (nedeľa). 



Ďalej sa poslanec P. Žoldák pýtal, koľko má obec zamestnancov. Pri položke rozpočtu osobný príplatok 

je uvedená suma 21 500 €. Zároveň predniesol návrh na zníženie osobného príplatku zamestnancov o 50% 

v rámci rozpočtového opatrenia z dôvodu šetrenia COVID19. Účtovníčka obce G. Zamišková podotkla, 

že práve počas obdobia COVID19, zamestnanci vykonávali  práce nadrámec ich pracovných povinností, 

a majú byť za to potrestaní. Po krátkej diskusii vyzval starosta prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o znížení osobného príplatku: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      2 

(PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák)  

hlasovali proti:   4 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Ján Kopčák) 

 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 19/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

neschvaľuje  

zníženie osobného príplatku v rozpočte obce o 50%. 

P. Žoldák dal ďalší návrh na zníženie platu starostovi obce o 40%. Starosta vyzval prítomných 

k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o znížení platu starostu obce: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      2 

(PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák)  

hlasovali proti:   4 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Ján Kopčák) 

 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 20/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

neschvaľuje  

zníženie platu starostovi o 40%. 

Ďalej P. Žoldák požiadal starostu obce, aby ho informoval o priebehu výberového konania na pozíciu 

terénneho pracovníka. Starosta uviedol, že výberové konanie vyhlásila obec. Na túto pozíciu sa hlásili 

traja uchádzači. Vo výberovej komisii boli zástupcovia Implementačnej agentúry Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny Stará Ľubovňa a Okresného riaditeľstva policajného zboru Stará Ľubovňa. 

 

Zároveň sa P. Žoldák opýtal starostu, ako sa postavil k situácii, ktorá sa za posledné obdobie diala na 

vyšnom konci obce, kde svorka psov zlikvidovala ovce. V januári boli zlikvidované sliepky a poslanec P. 

Žoldák sa obáva, aby v najbližšom čase neboli napadnuté aj deti. Podotkol, že hore sú vytvorené svorky 

psov a tieto psy ohrozujú už celú obec. Dal návrh zlikvidovať všetkých psov v osade. Starosta dal P. 

Žoldákovi za pravdu, ale vysvetlil, že obec nemôže brať zodpovednosť za niečo, čo nie je obecné. 

Zodpovedný za psa je majiteľ, a to čo sa dialo na vyšnom konci bolo nahlásené štátnej polícii, ktorá to 

prešetrila. 

 

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, signed 

Mária Žoldáková, signed 

                                                                                                         Pavol Zamiška 

starosta obce 

Zapisovateľka: Mgr. Martina Žoldáková, signed             signed 


