Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 21. decembra 2020
o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Kolačkove.
__________________________________________________________________________________
Prítomní:
Pavol Zamiška
Ľudmila Dziaková
Mária Žoldáková
PaedDr. Peter Žoldák
Pavol Zamiška
Ján Kopčák
Jozef Majkut
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. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019
5. Návrh rozpočtu obce Kolačkov na roky 2021,2022 a 2023
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kolačkov na rok 2021 a k návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023
7. Správa o finančnej kontrole plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce
Kolačkov k 30.06.2020
8. Návrh plánu hlavného kontrolóra obce Kolačkov na I. polrok 2021
9. Rozpočtové opatrenia č. 5,6,7
10. Žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2021
11. Rôzne
12. Návrh uznesení
13. 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, Ján Kopčák, 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. PaedDr. Peter Žoldák
2. Ján Kopčák
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, Ján Kopčák, 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: PaedDr. Petra Žoldáka a Jána Kopčáka.
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 obce Mgr. Gabriele Zamiškovej, ktorá prítomných poslancov oboznámila
s doterajšou výškou sadzby za ostatné plochy. Tento bod bol prerokovaný aj na predchádzajúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zároveň vysvetlila, že ostatné plochy sú väčšinou plochy, ktoré sa
nevyužívajú a sadzba dane za ne je vysoká. Návrh zmeny dodatku bol na 0,01% čo v prepočte vyjde na
sumu 1,86€. Poslanci k tomuto návrhu Dodatku nemali žiadne pripomienky. Starosta preto vyzval
poslancov k hlasovaniu:
HLASOVANIE k Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019:
prítomnosť/kvórum:
6/4
hlasovali za:
6
(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter Žoldák, Pavol Zamiška, Ján Kopčák, Jozef Majkut)
hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019.

K bodu 5/
Starosta obce dal slovo Mgr. Gabriele Zamiškovej, ktorá uviedla, že tento dokument bol zaslaný spolu
s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva a vyzvala poslancov k otázkam. P. Žoldák upozornil
na to, že obec nešetrí, keďže výška odmien na rok 2021 činí sumu 54 000€. Mgr. Gabriela Zamišková mu
vysvetlila, že táto vyčíslená suma nie je odmena iba pre zamestnancov obce, ale táto suma zahŕňa aj
odmeny mimo pracovného pomeru, ak bude niekto na dohody. Táto suma zahŕňa aj navýšenie kvôli
plánovanému navýšeniu učiteliek v MŠ z dôvodu povinnej školskej dochádzky od 1.9.2021. P. Žoldák
nakoniec uviedol, že ako s takým rozpočtom súhlasí, ale nesúhlasí s výškou odmien, ktoré sú podľa neho
privysoké. K rozpočtu prebehla ešte krátka diskusia. Na záver starosta vyzval prítomných poslancov
k hlasovaniu:
HLASOVANIE o rozpočte obce Kolačkov na rok 2020:
prítomnosť/kvórum:
6/4
hlasovali za:
5
(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Ján Kopčák, Jozef Majkut)
hlasovali proti: 1
(PaedDr. Peter Žoldák)

hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 28/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
schvaľuje
rozpočet obce Kolačkov na rok 2021.

Starosta vyzval poslancov k hlasovaniu o viacročnom rozpočte na roky 2022 a 2023.
HLASOVANIE o viacročnom rozpočte na roky 2022 a 2023:
prítomnosť/kvórum:
6/4
hlasovali za:
6
(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter Žoldák , Pavol Zamiška, Ján Kopčák, Jozef Majkut)
hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
berie na vedomie
viacročný rozpočet obce Kolačkov na roky 2022 a 2023.

K bodu 6/
Starosta obce ospravedlnil hlavnú kontrolórku obce p. Rybovičovú z neprítomnosti na obecnom
zastupiteľstve, ktorá zo zdravotných dôvodov sa ho nezúčastnila. Všetky dokumenty od hlavného
kontrolóra boli zaslané spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva a vyzval poslancov
k otázkam. Nikto z prítomných nemal žiadne otázky, preto starosta vyzval poslancov k hlasovaniu:
HLASOVANIE o stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kolačkov na rok 2021
a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023:
prítomnosť/kvórum:
6/4
hlasovali za:
5
(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Ján Kopčák, Jozef Majkut)
hlasovali proti: 1
(PaedDr. Peter Žoldák)
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 30/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kolačkov na rok 2021 a k návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2022 a 2023.

K bodu 7/
V tomto bode starosta uviedol, že tak ako predchádzajúce Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce Kolačkov bolo poslancom doručená aj Správa o finančnej kontrole plnenia príjmov,
výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce Kolačkov spolu s pozvánkou na rokovanie obecného
zastupiteľstva. Nikto z prítomných nemal žiadne otázky, preto starosta vyzval poslancov k hlasovaniu:
HLASOVANIE o správe o finančnej kontrole plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií
rozpočtu obce Kolačkov:
prítomnosť/kvórum:
6/4
hlasovali za:
5
(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Ján Kopčák, Jozef Majkut)
hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 1
(PaedDr. Peter Žoldák)
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 31/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
berie na vedomie
Správu o finančnej kontrole plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce Kolačkov
k 30.06.2020.
K bodu 8/
Návrh plánu hlavného kontrolóra obce Kolačkov na I. polrok 2021 bol zaslaný spolu s pozvánkou na
rokovanie obecného zastupiteľstva. Starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu, nakoľko nemali
žiadne otázky a pripomienky k danému návrhu hlavného kontrolóra:
HLASOVANIE o návrhu plánu hlavného kontrolóra :
prítomnosť/kvórum:
6/4
hlasovali za:
5
(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Ján Kopčák, Jozef Majkut)
hlasovali proti: 1
(PaedDr. Peter Žoldák)
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 32/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
berie na vedomie
Návrh plánu hlavného kontrolóra obce Kolačkov na I. polrok 2021.
K bodu 9/
Starosta obce dal slovo účtovníčke p. Gabriele Zamiškovej, aby oboznámila prítomných poslancov
s rozpočtovými opatrenia č. 5,6,7. Rozpočtové opatrenia č. 5 a č. 6 sa týkajú finančných prostriedkov
štátu a ide o úpravu navýšenia finančných prostriedkov školy. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 sa týka
navýšenia o sumu 458 €. Po krátkej diskusii starosta vyzval poslancov k hlasovaniu:
HLASOVANIE o rozpočtovom opatrení č. 5/2020:
prítomnosť/kvórum:
6/4
hlasovali za:
6
(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter Žoldák , Pavol Zamiška, Ján Kopčák, Jozef Majkut)
hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý

b o l o prijaté uznesenie č. 33/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 5.
Účtovníčka p. Gabriela Zamišková oboznámila prítomných s rozpočtovým opatrením č. 6/2020, ktoré sa
týka navýšenia o sumu vo výške 1200€. Starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu:
HLASOVANIE o rozpočtovom opatrení č. 6/2020:
prítomnosť/kvórum:
6/4
hlasovali za:
6
(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter Žoldák , Pavol Zamiška, Ján Kopčák, Jozef Majkut)
hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 34/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 6.
Ďalej účtovníčka obce k rozpočtovému opatreniu č. 7/2020 podala vysvetlenie, že nakoľko štát pri
pandémii COVID financoval originálne kompetencie sumou 5 603,83, tieto boli navýšené v príjmovej
časti. O túto časť boli ZŠ s MŠ Kolačkov vyčíslené poníženie nákladov pre originálne kompetencie vo
výške 4 310,--. Tieto finančné prostriedky boli navýšené na prečerpaných položkách bežného rozpočtu
obce Kolačkov. Príloha konkrétnych upravených položiek je v prílohe zápisnice a taktiež bola poslancom
doručená pred konaním OcZ. Starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu:
HLASOVANIE o rozpočtovom opatrení č. 7/2020:
prítomnosť/kvórum:
6/4
hlasovali za:
6
(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter Žoldák , Pavol Zamiška, Ján Kopčák, Jozef Majkut)
hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 35/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 7.
K bodu 10/
V tomto bode starosta obce predniesol žiadosť Spišskej katolíckej charity v Starej Ľubovni o poskytnutie
dotácie pre rok 2021 vo výške 200 €, ktorá v obci poskytuje pre občanov opatrovateľskú, ošetrovateľskú
a paliatívnu starostlivosť. Službu občanom poskytujú na báze dobrovoľnosti najmä v oblasti poradenstva,
pomoci rodinám v sociálnej alebo inej núdzi, sprevádzaním a podobne. Starosta uviedol, že peňažné
prostriedky budú použité na zakúpenie germicídneho žiariča. Starosta vyzval poslancov k hlasovaniu:
HLASOVANIE o poskytnutí dotácie Spišskej katolíckej charite v Starej Ľubovni:
prítomnosť/kvórum:
6/4

hlasovali za:
6
(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter Žoldák , Pavol Zamiška, Ján Kopčák, Jozef Majkut)
hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 36/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
schvaľuje
poskytnutie dotácie Spišskej katolíckej charite v Starej Ľubovni vo výške 200 €.

Ďalej starosta predniesol žiadosť o poskytnutie dotácie pre Ľubovnianske okresné športové združenie vo
výške 500 €, ktoré od roku 2016 zabezpečuje športovú prípravu detí zameranú na futbal v našej obci. Po
krátkej diskusii vyzval starosta prítomných poslancov k hlasovaniu:
HLASOVANIE o poskytnutí dotácie Ľubovnianskemu okresnému športovému združeniu v Starej
Ľubovni:
prítomnosť/kvórum:
6/4
hlasovali za:
6
(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter Žoldák , Pavol Zamiška, Ján Kopčák, Jozef Majkut)
hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 37/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
schvaľuje
poskytnutie dotácie Ľubovnianskemu okresnému športovému združeniu vo výške 500 €.
K bodu 11/
V tomto bode požiadal o slovo poslanec p. Žoldák. Opýtal sa či miestna občianska poriadková služba
pokračuje ďalej. Starosta oboznámil, že táto služba pokračuje na základe zmluvy zo strany štátu do
30.06.2021. Ďalej p. Žoldák sa opýtal, ako to bude s výškou za TKO na nasledujúci rok 2021. Starosta
odpovedal, že výška za TKO nasledujúci rok sa nemení, keďže obecné zastupiteľstvo neschvaľovalo jeho
navýšenie, táto výška ostáva nezmenená. Poslanec p. Žoldák poukázal na situáciu s TKO v rómskej osade,
že ľudia s okolitých dedín si v Kolačkove urobili z rómskej osady sklad na TKO, za ktorý musíme
v konečnom dôsledku platiť my. Starosta ďalej uviedol, že neporiadok v našej obci nie je len z rómskej
osady, ale tento neporiadok vzniká aj od iných občanov našej obci. Poslanec p. Žoldák konštatoval, že je
veľmi smutné, že si títo občania nezakúpia na obecnom úrade biele vrecia na TKO, ale radšej tento
neporiadok vyhodí niekde mimo domácnosti. Po diskusii na danú tému všetci prítomný došli k záveru, že
keď budú namontované kamery, bude skôr možné riešiť tento problém v našej obci aspoň v blízkosti
rómskej osady.
Ďalej starosta obce oboznámil prítomných so zaslaním odpovede hlavnej kontrolórky p. D. Reľovskému.
V tomto bode starosta obce ďalej uviedol, že je ku koncu roka potrebné schvaľovanie použitia rezervného
fondu. Účtovníčka Mgr. Gabriela Zamišková informovala poslancov, že z rezervného fondu sa môže
čerpať len na výdavky kapitálové a havarijné. Každoročne sa použitie rezervného fondu schvaľuje vo
výške použitých finančných prostriedkov na kapitálové výdavky, čo za rok 2020 bola suma 84 629,53 €.
Nakoľko prítomní poslanci nemali otázky, starosta ich vyzval k hlasovaniu:

HLASOVANIE o použití rezervného fondu za rok 2020:
prítomnosť/kvórum:
6/4
hlasovali za:
6
(Ľudmila Dziaková, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter Žoldák , Pavol Zamiška, Ján Kopčák, Jozef Majkut)
hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 38/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 84 629,53 € za rok 2020.

K bodu 12/
V tomto bode bol prečítaný návrh uznesení, s ktorým súhlasili všetci prítomní poslanci.
K bodu 13/
V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a rokovanie Obecného
zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia zápisnice:
PaedDr. Peter Žoldák, signed
Ján Kopčák, signed
Pavol Zamiška
starosta obce
Zapisovateľka: Mgr. Martina Žoldáková, signed

signed

