Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 19. marca 2021
o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.
__________________________________________________________________________________
Prítomní:
Pavol Zamiška
Ľudmila Dziaková
PaedDr. Veronika Onuferová, PhD.
Jozef Majkut
Mária Žoldáková
Mgr. Peter Žoldák
Pavol Zamiška
Pavol Dziak
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. Návrh plánu hlavného kontrolóra obce Kolačkov na I. polrok 2021
5. Správa hlavného kontrolóra obce Kolačkov o kontrolnej činnosti za rok 2020
6. Rozpočtové opatrenie č. 8/2020
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
8. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
9. Žiadosť o vyjadrenie – RALLYE TATRY SLOVAKIA 2021
10. Informácie o územnom pláne obce Kolačkov
11. Žiadosti o finančnú podporu
12. Rôzne
13. Návrh uznesení
14. 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:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, 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.

Starosta vyzval prítomných na prednesenie návrhu na doplnenie programu. Nikto z prítomných
poslancov nemal návrh na doplnenie programu. O zmenu programu požiadal starosta, aby

program bol doplnený o bod č. 6. Správa hlavného kontrolóra o kontrole pokladne a pokladničných
dokladov za rok 2020 v ZŠ s MŠ Kolačkov.
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. Návrh plánu hlavného kontrolóra obce Kolačkov na I. polrok 2021
5. Správa hlavného kontrolóra obce Kolačkov o kontrolnej činnosti za rok 2020
6. Správa hlavného kontrolóra o kontrole pokladne a pokladničných dokladov za rok 2020 v ZŠ s MŠ
Kolačkov
7. Rozpočtové opatrenie č. 8/2020
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
9. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
10. Žiadosť o vyjadrenie – RALLYE TATRY SLOVAKIA 2021
11. Informácie o územnom pláne obce Kolačkov
12. Žiadosti o finančnú podporu
13. Rôzne
14. Návrh uznesení
15. Záver
HLASOVANIE o navrhnutej zmene programu:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za: 7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, 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 zmeny 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:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, 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/
V tomto bode starosta požiadal o slovo hlavného kontrolóra obce. Hlavný kontrolór obce p. Rybovičová
vysvetlila prítomným, že na predchádzajúcom zasadnutí bol tento Návrh plánu hlavného kontrolóra obce
Kolačkov na I. polrok 2021 vzatí na vedomie, avšak tento Návrh je potrebné schváliť. Nikto z prítomných
nemal žiadne pripomienky. Starosta vyzval prítomných k hlasovaniu:
HLASOVANIE o Návrhu plánu hlavného kontrolóra obce Kolačkov na I. polrok 2021:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, 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. 1/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
ruší
Uznesenie č. 32/2020 zo dňa 21.12.2020.
HLASOVANIE o Návrhu plánu hlavného kontrolóra obce Kolačkov na I. polrok 2021:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
5
(Ľudmila Dziaková, Jozef Majkut, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Pavol Dziak)
hlasovali proti: 1
(PaedDr. Veronika Onuferová, PhD.)
hlasovania sa zdržali: 1
(PaedDr. Peter Žoldák)
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
schvaľuje
Návrh plánu hlavného kontrolóra obce Kolačkov na I. polrok 2021.
K bodu 5/
V tomto bode starosta obce udelil slovo opäť hlavnému kontrolórovi obce Kolačkov, p. Rybovičovej,
ktorá predniesla obsah Správy hlavného kontrolóra obce Kolačkov o kontrolnej činnosti za rok 2020,
ktorý bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Táto Správa
hlavného kontrolóra je súhrnom práce za predchádzajúci rok hlavného kontrolóra. Z vlastného podnetu
hlavná kontrolórka obce vypracovala Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kolačkov na prijatie
návratných zdrojov financovania , t.j. návratná bezúročná finančná výpomoc na kompenzáciu výdavkov
obce vyčerpaných v priebehu roka 2020 v dôsledku výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
Je to z dôsledku COVID-u, kde obecným zastupiteľstvom bola schválená vo výške 15 000 €. Starosta
obce spomenul, že táto suma bola použitá na spolufinancovanie cesty na Kalváriu, keďže do dnešného
dňa neprišlo žiadne stanovisko ani odpoveď na žiadosť z ministerstva, kde obec žiadala o dotáciu.
Poslanec p. Žoldák zdôraznil, že nesúhlasí s činnosťou hlavného kontrolóra obce, keďže dlhy rastú v našej
obci a hlavný kontrolór len prikyvuje. Hlavná kontrolórka podotkla, že ona je len kontrolný orgán , že
ona neovplyvňuje dlhy a pohľadávky obce. Nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky.

Starosta vyzval poslancov k hlasovaniu:
HLASOVANIE o Správe hlavného kontrolóra obce Kolačkov o kontrolnej činnosti za rok 2020:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
5
(Ľudmila Dziaková, Jozef Majkut, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Pavol Dziak)
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. 3/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce Kolačkov o kontrolnej činnosti za rok 2020.
K bodu 6/
V tomto bode požiadal starosta o slovo hlavného kontrolóra obce p. Rybovičovú, aby prítomných
oboznámila o Správe hlavného kontrolóra o kontrole pokladne a pokladničných dokladov za rok 2020
v Základnej škole s materskou školou Kolačkov, ktorá im bola zaslaná spolu s pozvánkou na zasadnutie
obecného zastupiteľstva. P. Rybovičová uviedla, že vykonala kontrolu pokladne a pokladničných
dokladov v ZŠ s MŠ Kolačkov za rok 2020. Škola má vypracovanú smernicu o finančnom riadení
a účtovníctve a riaditeľka všetkých svojich zamestnancov oboznámila s jej riadením. Mzdová účtovníčka
má vypracovanú hmotnú zodpovednosť v súlade so Zákonníkom práce. Všetky prekontrolované doklady
korešpondovali s pokladničnou knihou. Poslanci nemali žiadne pripomienky, preto starosta vyzval
poslancov k hlasovaniu:
HLASOVANIE o Správe hlavného kontrolóra o kontrole pokladne a pokladničných dokladov za
rok 2020 v Základnej škole s materskou školou Kolačkov:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, 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. 4/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o kontrole pokladne a pokladničných dokladov a kontrole dodržiavania
zákona o finančnej kontrole a audite v z.n.p. za rok 2020 v Základnej škole s materskou školou Kolačkov.
K bodu 7/
V tomto bode dal starosta slovo účtovníčke, ktorá ich oboznámila s rozpočtovým opatrením č. 8/2020,
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. 8/2020:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, 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. 5/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 8/2020.
K bodu 8/
Ďalej účtovníčka oboznámila poslancov o zmenách v rozpočtovom opatrení č. 1/2021. Tie sa týkali
úpravy príjmov a výdavkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií
školstva. Poslanci k tomuto rozpočtovému opatreniu nemali žiadne dotazy. Starosta preto vyzval
poslancov k hlasovaniu:
HLASOVANIE o rozpočtovom opatrení č. 1/2021:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, 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. 6/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021.
K bodu 9/
Starosta vysvetlil poslancom, že podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je obec povinná zaviesť
triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO), jedlých olejov a tukov (JOaT)
a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov tzv. zelený odpad. Na základe súčasnej vyhlášky
460/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa pre obce a mestá od 1.1.2021
s odkladom do 1.7.2021 zavádza povinnosť zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu
BRKO/JOaT a zeleného odpadu. V zákone sú však aj stanovené výnimky, kedy by sa takýto systém zberu
v obci nemusel zaviesť. Podľa jednej z výnimiek obec nemusí zaviesť zber BRKO/JOaT a zeleného
odpadu v prípade, ak preukáže, že 100% obyvateľov kompostuje vlastný odpad. Ďalej starosta uviedol,
že ak budú obyvatelia domácnosti svoj odpad kompostovať, nebude potrebné zabezpečovať zber
BRKO/JOaT a zeleného odpadu v našej obci, a tým pádom sa nebudú musieť ani zvyšovať poplatky za
vývoz tohto zberu. Po krátkej diskusii poslancov starosta vyzval k hlasovaniu:
HLASOVANIE o biologicky rozložiteľnom kuchynskom odpade a jedlých olejov a tukov:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, 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. 7/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
schvaľuje
Zabezpečenie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a jedlých olejov a tukov podľa
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, podľa výnimky, ak preukáže, že občania obce
100%. kompostujú na vlastných kompostoviskách.

K bodu 10/
Starosta v tomto bode oboznámil prítomných, že prišla žiadosť o vyjadrenie z AOS KLUB POPRAD
k usporiadaniu automobilovej súťaže RALLYE TATRY SLOVAKIA 2021 v rámci Majstrovstiev SR
2021. Vysvetlil, že dostupnosť do obce počas pretekov bude zabezpečená len medzi rýchlostnými
skúškami. Predpokladané obmedzenie prístupu do obce by bolo 30.05.2021. Poslanci nemali žiadne
pripomienky. Starosta preto vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu:
HLASOVANIE o uskutočnení súťaže RALLYE TATRY SLOVAKIA 2021:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter
Žoldák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak)
hlasovali proti: 2
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 8/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
súhlasí
s usporiadaním súťaže RALLYE TATRY SLOVAKIA 2021.

K bodu 11/
V tomto bode starosta informoval, že prebieha verejné prerokovanie územného plánu obce Kolačkov
s dotknutými inštitúciami. Návrh územného plánu je zverejnený na stránke obce. Starosta spomenul aj
informáciu, že verejnosť je oprávnená podať pripomienky k územnému plánu obce Kolačkov do 30 dní
odo dňa oznámenia a to písomnou formou.
K bodu 12/
V tomto bode starosta predniesol žiadosť o poskytnutie finančnej podpory pre Rímskokatolícku Cirkev,
farnosť Kolačkov z dôvodu obnovy kultúrnej pamiatky Farského kostola sv. Michala a mobiliáru. Po
krátkej diskusii vyzval starosta prítomných poslancov k hlasovaniu:
HLASOVANIE o poskytnutí finančnej podpory pre Rímskokatolícku Cirkev, farnosť Kolačkov:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, 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. 9/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
schvaľuje
poskytnutie finančnej podpory pre Rímskokatolícku Cirkev, farnosť Kolačkov vo výške 20 000 €.
Ďalej starosta predniesol druhú žiadosť o poskytnutie finančnej podpory pre Občianske združenie MY
SME Kolačkov na rozvoj kultúrnych i športových tradícii v obci Kolačkov, ktoré je momentálne
zamerané na natáčanie rozhovorov so staršími občanmi našej obce, na priblíženie spomienok na život
kedysi. Finančná podpora by bola použitá na technicko-organizačné zabezpečenie. Po krátkej diskusii
starosta vyzval prítomných k hlasovaniu:
HLASOVANIE o poskytnutí finančnej podpory pre OZ MY SME Kolačkov:
prítomnosť/kvórum:
7/4

hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, 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. 10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
schvaľuje
poskytnutie finančnej podpory pre Občianske združenie MY SME Kolačkov vo výške 500 €.
K bodu 13/
Starosta otvoril bod programu Rôzne. Poslankyňa V. Onuferová sa opýtala na náplň práce zamestnancov
projektu terénnej sociálnej práce, načo prebehla krátka diskusia o priebehu a fungovaní tohto projektu.
Starosta ďalej informoval prítomných o forme sociálneho podnikania – sociálnom podniku. Obec
Kolačkov bola oslovená Bývalou urbárnou obcou Kolačkov, kde vzišla iniciatíva, aby obec Kolačkov
spolu s Bývalou urbárnou obcou Kolačkov vytvorili sociálny podnik, avšak je dôležité porozmýšľať do
budúcnosti nad dobrým zámerom sociálneho podnikania v našej obci. Po krátkej diskusii starosta vyzval
poslancov k hlasovaniu:
HLASOVANIE o informácii o sociálnom podniku:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, 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. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
berie na vedomie
informáciu o sociálnom podniku.
Starosta ďalej podal informáciu, že do nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva sa pripraví nový
Návrh k VZN o vylepovaní volebných a iných plagátov v obci Kolačkov z dôvodu zmeny zákona.
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:
Pavol Zamiška, signed
Pavol Dziak, signed
Pavol Zamiška
starosta obce
Zapisovateľka: Mgr. Martina Žoldáková, signed

signed

