
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 06. augusta 2020 

o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní:  Pavol Zamiška 

Ľudmila Dziaková 

PaedDr. Veronika Onuferová, PhD. 

Mária Žoldáková 

PaedDr. Peter Žoldák 

Pavol Zamiška 

Pavol Dziak 

Mgr. Martina Žoldáková, zapisovateľka 

Mgr. Gabriela Zamišková, účtovníčka obce 

Ostatní prítomní:   

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Rozpočtové opatrenie 

5. Informácie k podaným projektom 

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, PaedDr. Peter Žoldák, Pavol 

Zamiška, Pavol Dziak) 

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. Pavol Zamiška 

2. Pavol Dziak 

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., PaedDr. Peter Žoldák, Pavol 

Zamiška, Pavol Dziak) 

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: Pavla Zamišku a Pavla Dziaka.. 

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 dal  slovo účtovníčke Mgr. Gabriele Zamiškovej, ktorá ich oboznámila s rozpočtovým opatrením 

č. 4/2020, 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. 4: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

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

Zamiška, Pavol Dziak) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 21/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie č. 4. 

 

K bodu 5/ 

Starosta prítomných oboznámil o podaných žiadostiach projektov. Žiadosť k oploteniu ihriska bola 

podaná, avšak toho času  zatiaľ bez odpovede. Žiadosť o úpravu poľnej cesty na kalváriu bola doplnená 

o dokumenty a momentálne sa čaká na odpoveď, či bude alebo nebude schválená. Firma Prvá internetová 

s. r. o. pokračuje v prácach na optickej sieti. Obec musela vysporiadať zrušenie nájomnej zmluvy s firmou 

Telekom, aby mohla firma Prvá internetová pokračovať v prácach na optickej sieti. V obci Kolačkov budú 

dobudované aj nové kamery v problémových miestach. Ďalej obec podala žiadosť na havarijný stav 

strechy telocvične. Starosta ďalej spomenul, že tento rok bude úprava cesty z Novej Ľubovne do 

Kolačkova v dĺžke cca 1 km. 

 

K bodu 6/    

Poslankyňa V. Onuferová predniesla požiadavku výstavby zastávky na vyšnom konci obce, kde sa otáča 

autobus, vzhľadom k pribúdajúcim novostavbám. Zároveň starosta spomenul, že by chcel požiadať 

o navýšenie spojov autobusov v našej obci. Poslanec P. Žoldák sa pýtal na návštevu p. Ravasza v rómskej 

osade. Starosta uviedol, že p. Ravasz oslovil obec, aby mohol spolu so študentami zahraničných univerzít 

navštíviť rómsku osadu aj v našej obci s cieľom využitia týchto poznatkov a informácií pri písaní svojich 

prác. Spolu s nimi sa tohto stretnutia zúčastnila aj zástupkyňa z Ministerstva školstva a zástupkyňa 

z Ministerstva vnútra.  

 

 



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: 

Pavol Zamiška, signed 

Pavol Dziak, signed 

                                                                                                         Pavol Zamiška 

starosta obce 

Zapisovateľka: Mgr. Martina Žoldáková, signed             signed 


