
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 16. júla 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 

Ostatní prítomní: Ing. arch. Vladimír Ligus 

   Mgr. Veronika Zamišková 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Územný plán obce Kolačkov 

5. Návrh VZN č. 1/2021 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci 

Kolačkov 

6. Návrh VZN č. 2/2021 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Kolačkov 

7. Rôzne 

8. Návrh uznesení 

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:                       

(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  

schvaľuje 

program rokovania OcZ v zmysle predloženého návrhu. 

K bodu 2/ 

V tomto bode boli starostom obce určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice: 
1. Jozef Majkut 

2. Mária Žoldáková 

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: Jozefa Majkuta a Máriu Žoldákovú. 

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 obce udelil slovo Ing. arch. Vladimírovi Ligusovi, spracovateľovi územného plánu 

obce Kolačkov. V krátkosti vysvetlil, že územný plán je rozvojový dokument obce, ktorý má pomôcť 

ďalšiemu rozvoju obce Kolačkov, v ktorom sú stanovené a dohodnuté a s dotknutými orgánmi 

odsúhlasené princípy a zásady ďalšieho rozvoja obce. Územný plán rieši funkčné využitie celého územia 

obce a stanovuje pravidlá, kde sa čo môže v prvom rade stavať, ako sa môžu jednotlivé pozemky 

využívať. Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne otázky ani pripomienky k územnému plánu, preto 

starosta vyzval prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o Územnom pláne obce Kolačkov (ÚPN- O 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. 24/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

územný plán obce Kolačkov (ÚPN-O Kolačkov). 

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 

 

K bodu 5/ 

V tomto bode starosta obce uviedol, že Návrh VZN č. 1/2021 o umiestňovaní volebných plagátov na 

verejných priestranstvách v obci Kolačkov bol všetkým poslancom zaslaný spolu s pozvánkou na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Toto VZN bolo potrebné zmeniť z dôvodu, že sa menil zákon, preto 

sa to muselo dať do súladu s citáciou nového zákona. Nikto  z prítomných poslancov nemal ďalšie 

pripomienky, preto starosta  vyzval poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

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

Žoldák, Pavol Zamiška) 

hlasovali proti:      

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 25/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

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

v obci Kolačkov.. 

K bodu 6/ 

V tomto bode starosta obce uviedol, že aj Návrh VZN č. 2/2021 bol zaslaný spolu s pozvánkou na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Tento návrh sa týka vyhlásenia záväznej časti územného plánu obce 

Kolačkov. Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, preto starosta vyzval poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o Všeobecne záväznom nariadení 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. 26/2021 



Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

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

Kolačkov. 

 

K bodu 7/ 

V tomto bode starosta oboznámil prítomných, že k 30.06.2021 skončil mandát hlavnému kontrolórovi 

obce Kolačkov p. Rybovičovej. Starosta udelil slovo p. V. Zamiškovej, aby poslancov oboznámila 

z náležitosťami prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Kolačkov a spôsobom voľby hlavného 

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

predpisov. Po krátkej diskusii starosta vyzval poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o Vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce 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. 27/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra – požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce 

Kolačkov. 

Obecné zastupiteľstvo 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. 

 

Ďalej starosta oboznámil prítomných, že bol ukončený projekt MOPS č. 2 k poslednému júnu a bude 

ďalšia nová výzva na MOPS č. 3 pre obce, v ktorých tento projekt prebiehal. Bude sa opätovne robiť nové 

výberové konanie, avšak tohto času nie je ešte zverejnená výzva. Po krátkej diskusii starosta vyzval 

poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) – MOPS č. 3: 

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. 28/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

súhlasí 

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

MOPS č. 3). 

HLASOVANIE o zabezpečení spolufinancovania projektu MOPS č. 3: 

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. 29/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

súhlasí 

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

Ďalej starosta obce informoval prítomných, že minulý rok bola podaná žiadosť na havarijný stav strechy 

telocvične. Prišlo rozhodnutie, že bola schválená dotácia v maximálnej výške 40 000 €.  

Starosta informoval poslancov, že sa zúčastnil súdneho pojednávania v Bratislave dňa 24.06.2021. 

Rozsudok by mal byť vynesený do 30, resp. 60 dní. Krajský súd v Bratislave zrušil rozhodnutie pána 

ministra prvo i druho stupňové, kde by nám mali peniaze vrátiť a zároveň bola priznaná 100% náhrada 

trov.  Ministerstvo sa môže ešte obrátiť na najvyšší súd, kde môže podať kasačnú sťažnosť. Všetko sa 

však dozvieme až po nadobudnutí rozsudku.  Starosta uviedol, že je mu to ľúto, že je to tak, ale keby 

nebolo žalobcu, nebolo by ani žalovaného a obec by nemusela peniaze vracať späť. Nebolo to podľa jeho 

slov ľahké, ale „vyhrávame“ 1:0 po polčase. Poslanec P. Žoldák reagoval či to dopadne tak alebo tak, 

jednoducho projekt nebol zrobený a aj keď bude rozhodnutie v neprospech štátu, určite by  tieto peniaze  

mali ísť naspäť štátu. Konštatoval, že sa neurobilo absolútne nič. Poslanec J. Majkut reagoval, že firma, 

ktorá ten projekt uskutočňovala, peniaze dostala a nevidí dôvod, aby sme za to doplatili všetci. P. Žoldák 

reagoval, že neexistuje, aby sa nič neurobilo. Starosta uviedol, že projekt je starý 11 rokov a bol pod 

kontrolou vtedajšieho Ministerstva sociálnych vecí a rodiny a projekt bol riadne odkontrolovaný 

a ukončený. P. Žoldák reagoval, že ako starosta by žaloval toho kontrolovateľa na základe čoho bol 

skontrolovaný projekt, na základe nejakého plánu to malo byť urobené. Opýtal sa starostu či by s tým 

súhlasil ako starosta. Starosta reagoval, že projekt prebehol, a že obec dostala 3x korekciu a opätovne 

podotkol, že obec neoprávnene dostala korekciu 100%. Uviedol, že každý projekt na ministerstve má 

svojho projektového manažéra, čiže bol riadne odkontrolovaný a ukončený. Projekt, ak je riadne 

ukončený nemôže byť korekcia viac ako 25%. P. Žoldák reagoval, že sme ešte nevyhrali.  

Poslanec P. Žoldák sa ďalej opýtal pána starostu na odchyt psov v rómskej osade. Starosta uviedol, že 

máme zmluvu s firmou na východnom Slovensku. Bolo v osade odchytených 16 psov, podľa riadnych 

kritérií. Najprv sa brali fenky v počte 14ks a vzali aj 2  psov. Za jedného psa sa platí 30€. P. Žoldák sa 

opýtal starostu, či ako starosta s týmto súhlasí, aby sme platili za rómske psy. Starosta odpovedal, že ako 

starosta s týmto nesúhlasí, ale musí sa držať zákona. Zo zákona vyplýva povinnosť pre obec robiť odchyt 

psov. K danému problému prebehla ešte krátka diskusia.  



Poslanec J. Majkut dal návrh, aby sa do školy zakúpili stojany na separovanie odpadu. K tomuto návrhu 

sa rozpútala búrlivá diskusia. Dohodlo sa, že o danom návrhu sa bude ešte komunikovať s pani riaditeľkou 

školy a o možnostiach zakúpenia týchto stojanov a ich uložení. 

 

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: 

Jozef Majkut, signed 

Mária Žoldáková, signed 

 

                                                                                                         Pavol Zamiška 

starosta obce 

Zapisovateľka: Mgr. Martina Žoldáková, signed             signed 


