
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 09. júna 2021 

o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní:  Pavol Zamiška 

Ľudmila Dziaková 

PaedDr. Veronika Onuferová, PhD. 

Jozef Majkut 

Mária Žoldáková 

PaedDr. Peter Žoldák 

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 2020 

6. Záverečný účet obce Kolačkov za rok 2020 

7. Správa o finančnej kontrole stavu a vývoja dlhu obce a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania k 31.12.2020 obce Kolačkov 

8. Rozpočtové opatrenie č. 2,3,4 

9. Rôzne 

10. Návrh uznesení 

11. 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:                      5 

(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut,  Mária Žoldáková, Pavol 

Zamiška) 

hlasovali proti:    1 

(PaedDr. 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. 

K bodu 2/ 

V tomto bode boli starostom obce určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice: 
1. Ľudmila Dziaková 

2. PaedDr. Veronika Onuferová, PhD. 

Za zapisovateľku určil Mgr. Martinu Žoldákovú. 



HLASOVANIE o určení overovateľov zápisnice: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut,  Mária Žoldáková, PaedDr. Peter 

Žoldák,  Pavol Zamiška) 

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 PaedDr. Veroniku Onuferovú, PhD.. 

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 31.12.2020: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      4 

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

hlasovali proti:    2 

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

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 12/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke Obce Kolačkov k 31.12.2020. 

K bodu 5/ 

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

predniesla obsah Stanoviska hlavného kontrolóra obce Kolačkov k Záverečnému účtu za rok 2020, ktorý 

bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Uviedla, že riadna 

účtovná závierka za rok 2020 a hospodárenie obce za rok 2020 v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom 

zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli overené nezávislým 

audítorom. Zdôraznila bod III. – prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020, 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 1,47 % čo znamená, že uvedený ukazovateľ obec 

plní. P. Rybovičová podotkla, že do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky úverov ŠFRB, 

zdrojov EÚ a zdrojov jednorazového predčasného splatenia. Ďalej poslancov oboznámila o poskytnutých 

dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 

Z.z.. V závere hlavná kontrolórka obce Kolačkov uviedla, že odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť 

prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Kolačkov za rok 2020 výrokom celoročné hospodárenie 

schvaľuje bez výhrad. Starosta vyzval prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky na odborné 

stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Kolačkov za rok 2020. Nikto  z prítomných 

poslancov nemal ďalšie pripomienky, preto starosta  vyzval poslancov k hlasovaniu: 



HLASOVANIE o odbornom stanovisku hlavného kontrolóra obce Kolačkov k Záverečnému účtu 

obce Kolačkov za rok 2020: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      4 

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

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. 13/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Kolačkov za rok 2020. 

K bodu 6/ 

V tomto bode požiadal starosta o slovo účtovníčku p. Zamiškovú, aby prítomných oboznámila.so 

Záverečným účtom obce Kolačkov. P. Zamišková uviedla, že Záverečný účet bol spolu s pozvánkou 

zaslaný všetkým poslancom. Poslanci nemali žiadne pripomienky a dotazy k Záverečnému účtu, preto 

starosta vyzval poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o Záverečnom účte obce Kolačkov za rok 2020: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      4 

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

hlasovali proti:    2 

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

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 14/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

Záverečný účet obce Kolačkov za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Starosta obce zároveň vyzval poslancov k hlasovaniu o schvaľovaní použitia prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 53 847,52 €. 

HLASOVANIE o použití prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      4 

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

hlasovali proti:    2 

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

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 15/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 53 847,52 €. 



 

K bodu 7/ 

V tomto bode dal starosta slovo hlavnej kontrolórke p. Rybovičovej, ktorá ich oboznámila so Správou 

o finančnej kontrole stavu a vývoja dlhu obce a kontrole dodržiavania podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania k 31.12.2020 obce Kolačkov. V roku 2007 obec Kolačkov čerpala úver zo štátneho 

fondu rozvoja bývania na výstavbu 16 b. j. nájomných bytov. Návratnosť úveru bola zabezpečená 

zaručením bankovou zárukou OTP Banky Slovensko, a. s.. Na základe ponuky z MF SR obec Kolačkov 

v zmysle schválenia Obecným zastupiteľstvom v Kolačkove požiadalo o návratnú finančnú výpomoc na 

výkon samosprávnych pôsobností vo výške 15 000 €, z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO 

v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, ktorej konečná splatnosť je v roku 2027. 

Z daného hodnotenia úverovej angažovanosti vyplýva, že obec za hodnotené obdobie zabezpečovala 

podmienky úverovej angažovanosti v súlade s §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.. Na základe vykonanej kontroly hlavným kontrolórom obce 

nevyplývajú pre Obecný úrad v Kolačkove žiadne opatrenia vzhľadom na hodnotený stav a vývoj dlhu 

k 31.12.2020. Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky. Starosta preto vyzval poslancov k 

hlasovaniu: 

HLASOVANIE o Správe o finančnej kontrole stavu a vývoja dlhu obce a kontrole dodržiavania 

podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania obce Kolačkov: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      4 

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

hlasovali proti:   2 

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

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 16/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

Správu o finančnej kontrole stavu a vývoja dlhu obce a kontrole dodržiavania podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania k 31.12.2020 obce Kolačkov. 

K bodu 8/ 

Starosta obce požiadal o slovo účtovníčku p. Zamiškovú, aby oboznámila poslancov o zmenách 

v rozpočtových opatreniach č. 2/2021, č. 3/2021 a č. 4/2021. Všetky tieto tri rozpočtové opatrenia  sa 

týkali úpravy príjmov a výdavkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených 

kompetencií školstva. Poslanci k týmto rozpočtovým opatreniam nemali žiadne dotazy. Starosta preto 

vyzval poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o Rozpočtovom opatrení č. 2/2021: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut,  Mária Žoldáková, PaedDr. Peter 

Žoldák,  Pavol Zamiška) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 17/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021. 



HLASOVANIE o Rozpočtovom opatrení č. 3/2021: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut,  Mária Žoldáková, PaedDr. Peter 

Žoldák,  Pavol Zamiška) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 18/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021. 

HLASOVANIE o Rozpočtovom opatrení č. 4/2021: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut,  Mária Žoldáková, PaedDr. Peter 

Žoldák,  Pavol Zamiška) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 19/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2021. 

K bodu 9/ 

Starosta otvoril bod programu Rôzne. Starosta udelil slovo p. Onuferovej, ktorá požiadala prítomných 

poslancov, aby došlo k zmene člena Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Kolačkov ako 

zástupcu zriaďovateľa, keďže p. Kopčák je pracovne zaneprázdnený a je z jeho strany dlhodobá neúčasť 

na stretnutiach Rady školy. Po krátkej diskusii poslancov bol vybratý nový člen, preto starosta vyzval 

k hlasovaniu:  

HLASOVANIE o zmene člena Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Kolačkov: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut,  Mária Žoldáková, PaedDr. Peter 

Žoldák,  Pavol Zamiška) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 20/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

zmenu člena Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Kolačkov ako zástupcu zriaďovateľa. 

 

Ďalej o slovo požiadal p. Žoldák, ktorý sa opýtal aká je momentálne situácia ohľadom nástupu detí do 

Materskej školy, keďže od septembra je povinné predprimárne vzdelávanie. Starosta vysvetlil, že dôvod 

prečo sa na postavení materskej školy v obci ešte nepracuje, nie je z nášho dôvodu. Po stretnutí 



s riaditeľkou RÚVZ sa dohodlo, že sa budú striedať v priestoroch Základnej školy s materskou školou 

v Kolačkove. Iné varianty, ktoré sa predniesli boli zamietnuté. K danej problematike prebehla krátka 

diskusia. 

Starosta ďalej podal  informáciu, že podaná žiadosť v rámci Výzvy MIKROPROGRAM PSK na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z vlastných príjmov PSK pre rok 2021 pod názvom projektu 

„Oplotenie športového areálu v obci Kolačkov“ nebola podporená. 

Ďalej starosta predniesol žiadosť o poskytnutie sponzorského príspevku pre FS Javorina. Finančná 

podpora bude použitá na zabezpečenie dopravy do Čiernej hory. Po krátkej diskusii starosta vyzval 

prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o poskytnutí sponzorského príspevku na dopravu pre FS Javorina: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut,  Mária Žoldáková, PaedDr. Peter 

Žoldák,  Pavol Zamiška) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 21/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje  

sponzorský príspevok na dopravu pre FS Javorina  vo výške 1000  €. 

Starosta ďalej oboznámil prítomných poslancov, že je potrebné zakúpiť prívesný vozík ako aj 

traktorovú kosačku so zberačom. Po krátkej diskusii starosta vyzval prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o kúpe prívesného vozíka: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut,  Mária Žoldáková, PaedDr. Peter 

Žoldák, Pavol Zamiška) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 22/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje  

kúpu prívesného vozíka. 

HLASOVANIE o kúpe traktorovej kosačky so zberačom: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut,  Mária Žoldáková, PaedDr. Peter 

Žoldák,  Pavol Zamiška) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 23/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje  



kúpu traktorovej kosačky so zberačom. 

 

K bodu 10/ 

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

 

K bodu 11/ 

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

zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ľudmila Dziaková, signed 

PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., signed 

                                                                                                         Pavol Zamiška 

starosta obce 

Zapisovateľka: Mgr. Martina Žoldáková, signed             signed 


