
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 22. októbra 2020 

o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Kolačkove. 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní:  Pavol Zamiška 

Ľudmila Dziaková 

Mária Žoldáková 

PaedDr. Peter Žoldák 

Pavol Zamiška 

Pavol Dziak 

Jozef Majkut 

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 o finančnej kontrole operatívnej evidencie o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných 

v priebehu rozpočtového roka 2019 

5. Návrh zmeny na sadzbu dane 

6. Návratná finančná výpomoc 

7. Rôzne 

8. Návrh uznesenia 

9. 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. Peter Žoldák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Jozef Majkut) 

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. Jozef Majkut 

Za zapisovateľku určil Mgr. Martinu Žoldákovú. 

HLASOVANIE o určení overovateľov zápisnice: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková,  PaedDr. Peter Žoldák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Jozef Majkut) 



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: Ľudmilu Dziakovú a Jozefa Majkuta.. 

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 kontrolórke obce Ing. Júlii Rybovičovej, ktorá predniesla Správu o finančnej kontrole 

operatívnej evidencie o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka 

2019. Poslanci k tomuto rozpočtovému opatreniu nemali žiadne dotazy. Starosta preto vyzval poslancov 

na hlasovanie: 

HLASOVANIE o správe o finančnej kontrole operatívnej evidencie o všetkých rozpočtových 

opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2019: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková,  Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Jozef Majkut) 

hlasovali proti:   1 

(PaedDr. Peter Žoldák) 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 22/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

správu o finančnej kontrole operatívnej evidencie o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných 

v priebehu rozpočtového roka 2019. 

 

K bodu 5/ 

Starosta obce dal slovo Mgr. Gabriele Zamiškovej, aby oboznámila prítomných o návrhu zmeny zníženia  

sadzby dane pre ostatné plochy. Dôvodom je, že veľa z nich sa v katastri nachádzajú ako plochy, ktoré už 

napr. vzala voda alebo obyvatelia obce ich vôbec nevyužívajú a občania za tieto pozemky platia ako za 

záhrady. Možnosť, ako vyjsť občanom v ústrety, je možnosť znížiť sadzbu dane na 0. Na najbližšie 

zasadnutie obecného zastupiteľstva sa pripraví návrh na zmenu zníženia sadzby dane pre ostatné plochy. 

Nikto z prítomných nemal k tomu žiadne pripomienky.  

HLASOVANIE o príprave Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter Žoldák,  Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Jozef Majkut) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 23/2020 



Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

informáciu o príprave Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

K bodu 6/    

Starosta obce vysvetlil, že vzhľadom na prebiehajúce ochorenie COVID 19 nám padli aj podielové dane 

o približne mínus 15 000,-. Zo strany štátu prišla ponuka na bezúročnú návratnú finančnú výpomoc, 

ktorou by si obce túto stratu takto mohli kompenzovať. Kontrolórka obce p. Rybovičová zdôraznila, že 

táto pôžička je bezúročná a odklad splácania je na 4 roky. Poslanec P. Žoldák bol proti, nakoľko obec je 

podľa neho už dosť zadlžená. Je nezodpovedné brať ďalšie pôžičky a do ďalších rokov zadlžovať obec. 

Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať za návrh  uznesenia: 

HLASOVANIE o podaní žiadosti o návratnú finančnú výpomoc od štátu: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Jozef Majkut) 

hlasovali proti:   1 

(PaedDr. Peter Žoldák) 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 24/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc od štátu vo výške 15 000 €. 

K bodu 7/ 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že v blízkej dobe obec neminie  zvýšenie ceny za vodné, 

stočné z dôvodu nízkej ceny a zároveň aj kvôli zvýšeným nákladom na čističku odpadových vôd. 

K tomuto navýšeniu dôjde najmä kvôli podnetu z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre nízku cenu 

v našej obci a pre možnú sankciu, ktorú obec môže dostať.  

Ďalej starosta obce oboznámil prítomných poslancov s problémom s cestou III. Triedy, ktorá je 

hlavnou cestou v obci. Cesta v obci Kolačkov má rôznych vlastníkov a je roztrúsená. Dal návrh a požiadal 

o súhlas poslancov, aby mohol rokovať, aby celá cesta prešla vo verejnom záujme pod VÚC alebo pod 

štát. Po krátkej diskusii vyzval starosta poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o súhlas, aby starosta obce mohol rokovať ohľadom cesty III. triedy: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter Žoldák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Jozef Majkut) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 25/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

súhlasí, 

aby starosta obce Kolačkov rokoval ohľadom cesty III. triedy.  

Starosta informoval poslancov o začatí územného konania na rozšírenie kanalizácie, ktorá bude rozdelená 

na tri etapy. Toto rozšírenie sa týka územia od kaplnky Jána Nepomuckého po zadnej ulici. Najprv musí 



prebehnúť územné konanie a následne na to stavebné konanie. Zároveň informoval o stretnutí 

s poslancom NRSR p. Herákom, ktoré sa uskutočnilo na obecnom úrade. 

Ďalej starosta obce oboznámil poslancov s pripravovaným celoplošným testovaním, ktoré bude prebiehať 

v dvoch kolách. Všetky detaily sa riešia so zástupcom z Ozbrojených síl.  

Starosta obce informoval poslancov o návrhu predsedu Bývalej urbárnej obce, pozemkového 

spoločnostva Kolačkov, o prenájme cesty na „Vrchy“.   

Starosta uviedol, že aktuálne prebieha výzva na podanie projektu pre zakúpenie techniky cez 

Enviromentálny fond. Obec ma odsúhlasené nižšie čističky odpadových vôd kompostovisko, na ktoré by 

toto technické vybavenie bolo zakúpené a využívané. Po krátkej diskusii vyzval starosta poslancov 

k hlasovaniu:  

HLASOVANIE o podanie žiadosti na Envriromentálny fond: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter Žoldák , Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Jozef Majkut) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 26/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

podanie žiadosti na Enviromentálny fond oblasť C: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového 

hospodárstva z pohľadu odpadov.  

 

K bodu 8/ 

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

 

K bodu 9/ 

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

zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ľudmila Dziaková, signed 

Jozef Majkut, signed 

                                                                                                         Pavol Zamiška 

starosta obce 

Zapisovateľka: Mgr. Martina Žoldáková, signed             signed 


