
Uznesenie č. 24/2021 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

dňa 16. 07. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove podľa § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 

zb. v zn. nesk. predpisov / ďalej len zákon o obecnom zriadení /a § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 

stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení /ďalej len stavebný zákon/: 

 

1. berie na vedomie 

1.1.Správu – informáciu o postupe obstarávania a prerokovania Návrhu ÚPN- O Kolačkov 

1.2.Výsledky prerokovania ÚPN- O 

1.3.Výsledok preskúmania ÚPN- O Kolačkov podľa § 25 stavebného zákona Okresným  

úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky zo dňa 16.07.2021 č. OÚ-PO-

OVBP1-2021/026456/075336. 

 

2. súhlasí 

2.1. s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie 

o námietkach a pripomienkach k Návrhu ÚPN- O. 

 

3. schvaľuje  

3.1.v súlade s § 11 ods. 4 písm. c/ zákona o obecnom zriadení ÚPN- O Kolačkov 

vypracované Ateliér URBEKO, s. r. o. – Ing. arch. Vladimír Ligus, autorizovaný 

architekt. 

3.2.V súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona o obecnom zriadení, Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť. 

 

4. žiada starostu obce prostredníctvom poverenej osoby 

4.1.zverejniť záväznú časť ÚPN- O v zmysle § 27 ods. 4 stavebného zákona a to: 

a) vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom 

b) doručením dotknutým orgánom 

zodpovedný: Pavol Zamiška termín: do 30 dní 

4.2. označiť ÚPN- O v zmysle § 28 ods. 1 stavebného zákona schvaľovacou doložkou. 

Zodpovedný: Pavol Zamiška termín: do 30 dní 

4.3.Uložiť ÚPN- O, v zmysle § 28 ods. 3 stavebného zákona na týchto miestach: 

a) Na obci – obecnom úrade v Kolačkove 

b) Na spoločnom obecnom úrade v Starej Ľubovni 

c) Na Okresnom úrade v Prešove, odbore výstavby a bytovej politiky. 

Zodpovedný: Pavol Zamiška termín: do 30 dní 

4.4.Vyhotoviť registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou 

Uznesenia o schválení doručiť na Ministerstvo dopravy a výstavby, sekcia výstavby, 

odbor územného plánovania, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava. 

Zodpovedný: Pavol Zamiška termín: do 3 mesiacov 
                                                                                                                                                                                                                                                         

           Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce  
                                                                                                                                                                            signed 

 

 
 

 

 



Uznesenie č. 25/2021 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 16. 07. 2021 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 1/2021 o umiestňovaní volebných plagátov na 

verejných priestranstvách v obci Kolačkov. 

                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

________________________________________________________________ 
 

 Uznesenie č. 26/2021 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 16. 07. 2021 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného 

plánu obce Kolačkov. 

 
           Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

 
 

 

Uznesenie č. 27/2021 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

dňa 16. 07. 2021 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov schvaľuje 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra – požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra 

obce Kolačkov. 

A: vyhlasuje 

V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

vyhlásenia štvrtok 26.08.2021, za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Kolačkov. 

B: určuje 

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Kolačkov 

1. Vzdelanie: minimálne úplné stredné vzdelanie. 

2. Bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. 

(zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.) 

3.  Znalosť základných noriem samosprávy. 

4. Pracovný úväzok: 0,15 

                                                                                                                                                                                                                                                          

          Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce   

                                                                                                                             signed     

 



 

Uznesenie č. 28/2021 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 16. 07. 2021 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov súhlasí 

 

s predložením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na sprostredkovateľský 

orgán (SO – MOPS č. 3). 

                                                                                                                                                  Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

_________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 29/2021 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 16. 07. 2021 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov súhlasí 

 

so zabezpečením spolufinancovania projektu, t. j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov. 

                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


