
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 26. augusta 2021 

o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní:  Pavol Zamiška 

Ľudmila Dziaková 

PaedDr. Veronika Onuferová, PhD. 

Jozef Majkut 

Mária Žoldáková 

PaedDr. Peter Žoldák 

Pavol Zamiška 

Pavol Dziak 

Judita Zamišková 

Mgr. Martina Žoldáková, zapisovateľka 

Mgr. Gabriela Zamišková, ekonómka  

Ostatní prítomní: Mgr. Jozef Jendrichovský 

   Ing. Vladimír Matfiak 

   Mária Tomková 

   Milan Duračinský 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Zloženie sľubu poslanca 

5. Voľba hlavného kontrolóra 

6. Rôzne 

7. Návrh uznesení 

8. 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:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, 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. PaedDr. Peter Žoldák 

2. Pavol Zamiška 

Za zapisovateľku určil Mgr. Martinu Žoldákovú. 

HLASOVANIE o určení overovateľov zápisnice: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 



hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, 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: PaedDr. Petra Žoldáka a Pavla Zamišku. 

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 oboznámil prítomných poslancov, že poslaneckého mandátu sa vzdal Lukáš 

Barnovský. P. Judita Zamišková zložila sľub poslanca, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Poslankyňa 

PaedDr. Veronika Onuferová, PhD. prišla o 16.10 h na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 5/ 

Starosta obce konštatoval, že na voľbu hlavného kontrolóra sa prihlásili traja kandidáti v stanovenom 

termíne: 

1. Mgr. Jozef Jendrichovský, Nová Ľubovňa. 

2. Ing. Vladimír Matfiak, Spišská Belá. 

3. Mária Tomková, Prešov. 

Následne starosta prizval kandidátov, aby sa zastupiteľstvu predstavili a prezentovali svoje plány 

v prípade zvolenia, v abecednom poradí podľa priezviska. Počas prezentácie kandidátov prišiel poslanec 

p. Pavol Dziak o 16.30 h. Po jednotlivých prezentáciách kandidátov, starosta predniesol prítomným 

poslancom, že prebehnú samotné voľby hlavného kontrolóra. Po krátkej diskusii vyzval starosta 

prítomných k hlasovaniu:  

HLASOVANIE o verejnom vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Kolačkov: 

prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      8 

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

Žoldák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Judita Zamišková) 

hlasovali proti:    0  

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 30/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

verejnú voľbu, v zmysle §18 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, do funkcie hlavného 

kontrolóra obce Kolačkov dňa 26. 08. 2021. 

Následne sa prítomným poslancom rozdali hlasovacie lístky a prebehla samotná voľba hlavného 

kontrolóra. Po spočítaní hlasov a zistení výsledkov volieb, boli starostom obce  oboznámení kandidáti. 

Starosta uviedol, že voľby hlavného kontrolóra jednohlasne vyhrala pani Mária Tomková a poďakoval 

všetkým kandidátom za účasť. Po krátkej diskusii starosta vyzval poslancov k hlasovaniu:  

HLASOVANIE o voľbe hlavného kontrolóra obce Kolačkov p. Márie Tomkovej: 

prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      8 



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

Žoldák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Judita Zamišková) 

hlasovali proti:    0  

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 31/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

volí 

do funkcie hlavného kontrolóra obce Kolačkov p. Máriu Tomkovú, na obdobie rokov 2021-2027 

s následným uzatvorením pracovnej zmluvy na 0,15 úväzku od 01.09.2021 do 31.08.2027. 

Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra obce Kolačkov je prílohou zápisnice obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 6/ 

V tomto bode starosta udelil slovo ekonómke p. Gabriele Zamiškovej, ktorá uviedla, že ide o rozpočtové 

opatrenie č. 5/2021, kde štát navýšil o 1 679 € príspevok na učebnice. Týmto rozpočtovým opatrením sa 

zvyšujú účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky na učebnice. Starosta vyzval prítomných 

poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o Rozpočtovom opatrení č. 5/2021: 

prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      8 

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

Žoldák,  Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Judita Zamišková) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 32/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2021. 

Ďalej o slovo požiadal prítomný p. Milan Duračinský (predseda Bývalej urbárnej obce Kolačkov, 

pozemkové spoločenstvo, ďalej len „ BUO Kolačkov), ktorý prítomných oboznámil, že sa zasadnutia 

zúčastnil kvôli pripravovanému stavebnému povoleniu ku kanalizácii, ktorá by mala ísť aj cez ich 

pozemky BUO Kolačkov. P. Duračinský uviedol, že BUO  Kolačkov na valnom zhromaždení rozhodla o 

tom, že dotknuté pozemky, cez ktoré pôjde kanalizácia je lepšie odpredať obci. Ak bude žiadať o nejaké 

eurofondy, obec bude už jej vlastníkom. P. Duračinský požiadal prítomných poslancov, aby porozmýšľali 

nad vhodným riešením. Starosta uviedol, že predmetná výstavba kanalizácie bude robená v súlade so 

zákonom vo verejnom záujme. Ďalej starosta uviedol, že kanalizácia bude rozdelená na tri etapy, preto 

ešte obec bude v budúcnosti komunikovať s BUO Kolačkov. Ďalej sa pán Duračinský opýtal, čo s cestou 

od p. Dufalu po kostol, ktorá je vo vlastníctve BUO Kolačkov. Starosta uviedol, že je poverený 

zastupiteľstvom o jednaní prevodu časti spomínanej cesty vo vlastníctve BUO Kolačkov a obce Kolačkov 

do vlastníctva SÚC PSK.  

Ďalej o slovo požiadal poslanec P. Žoldák, ktorý na podnety občanov poprosil starostu, aby okamžite 

zavrel „krčmu“ pri Dome nádeje v požiarnej zbrojnici. Požiadal starostu, aby kľúče mala zodpovedná 

osoba a požiarna zbrojnica slúžila iba na účely pre požiarnikov.  

 

K bodu 7/ 

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



 

K bodu 8/ 

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

zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: 

PaedDr. Peter Žoldák, signed 

Pavol Zamiška, signed 

 

                                                                                                         Pavol Zamiška 

starosta obce 

Zapisovateľka: Mgr. Martina Žoldáková, signed             signed 


