
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 24. novembra 2021 

o 17.00 hod. v kultúrnom dome 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  

Mária Tomková, kontrolórka obce 

Ostatní prítomní:  

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Kanalizácia – vetva C 

5. Informácie o verejných obstarávaniach 

6. Odkúpenie pozemku – Bývalá urbárna obec Kolačkov – kanalizácia vetva B 

7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 

8. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov 

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. Rokovanie OZ sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu za 

dodržania platných epidemiologických opatrení. 

HLASOVANIE o  programe: 

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  

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

program rokovania OcZ v zmysle predloženého návrhu. 

Starosta vyzval prítomných na prednesenie návrhu na doplnenie programu. Z dôvodu potreby 

schválenia rozpočtových opatrení č. 7/2021 a 8/2021 starosta predniesol návrh na doplnenie týchto 

bodov do programu zasadnutia OcZ. Nikto iný z prítomných nemal ďalší návrh na doplnenie programu, 

preto starosta obce vyzval prítomných k hlasovaniu za navrhnutú zmenu v programe. 



 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Kanalizácia – vetva C 

5. Informácie o verejných obstarávaniach 

6. Odkúpenie pozemku – Bývalá urbárna obec Kolačkov – kanalizácia vetva B 

7. Rozpočtové opatrenia č. 6/2021, č. 7/2021, č. 8/2021 

8. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov 

9. Rôzne 

10. Návrh uznesení 

11. Záver 

HLASOVANIE o navrhnutej zmene  programu: 

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  

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. Pavol Dziak 

2. Judita Zamišková 

Za zapisovateľku určil Mgr. Martinu Žoldákovú. 

HLASOVANIE o určení overovateľov zápisnice: 

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  

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

overovateľov zápisnice: Pavla Dziaka a Juditu Zamiškovú. 

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 prečítal doručenú žiadosť obyvateľov rodinných domov č. 208, 193 a 191 

o vybudovanie novej vetvy kanalizácie (vetva C) pred ich rodinnými domami a ich následné pripojenie 

sa na novovybudovanú vetvu C kanalizácie. Po krátkej diskusii starosta vyzval prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o zameraní výškopisu a polohopisu kanalizácie – vetvy C: 

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. 33/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

zameranie výškopisu a polohopisu kanalizácie – vetvy C. 

HLASOVANIE o zhotovení projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu kanalizácie – vetvy 

C: 

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. 34/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

zhotovenie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu kanalizácie – vetvy C. 

 

HLASOVANIE o jednaní s majiteľmi vo veci kanalizácie – vetvy C: 

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. 35/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

poveruje 

starostu obce Kolačkov k jednaniu s majiteľmi vo veci vybudovania kanalizácie – vetvy C a s tým 

súvisiaceho majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. 

 

 

 



K bodu 5/ 

Starosta obce uviedol, že prebehlo verejné obstarávanie k výzve „Oprava ZŠ a MŠ Kolačkov – havarijný 

stav telocvične.“ Verejný obstarávateľ v súlade s kritériami stanovenými vo Výzve na predkladanie ponúk 

a s pravidlami ich uplatnenia, označil za úspešného uchádzača firmu VPM Company, s. r. o. v celkovej  

výške 68 683, 58 € s DPH. Obci sa podarilo získať dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR vo výške 68 170 €. Obec z vlastných zdrojov zaplatí 513,58 €. Ďalej starosta informoval 

o ďalšom vykonanom verejnom  obstarávaní súvisiacim s výzvou „Prestavba, nadstavba a prístavba 

objektu materskej školy v obci Kolačkov.“ Verejný obstarávateľ v súlade s kritériami stanovenými vo 

Výzve na predkladanie ponúk a s pravidlami ich uplatnenia, označil za úspešného uchádzača firmu VaM 

Invest, s. r. o. v celkovej výške 706 607,68 €. O slovo požiadal poslanec P. Žoldák. Ten sa opýtal, prečo 

aj napriek danému sľubu, ktorý dal pred rokom starosta obce, že poslanci budú oboznámení 

s prebiehajúcimi verejnými obstarávaniami a budú pozvaní na dané verejné obstarávania,  tak nebolo 

uskutočnené. Starosta uviedol, že obec nezastrešovala toto verejné obstarávanie, organizoval ho  externý 

manažment, ktorý má na to oprávnenie  a ten si určoval podmienky a pravidlá priebehu verejného 

obstarávania.  
 

K bodu 6/ 

V tomto bode starosta informoval, že kanalizácia vetva B, je v štádiu vyhotovenia stavebného povolenia, 

ktoré vydáva Okresný úrad – odbor životného prostredia. Ku stavebnému povoleniu je však potrebné, aby 

pozemok, ktorý patrí Bývalej urbárnej obci Kolačkov bol vo vlastníctve obce Kolačkov alebo obec musí 

mať podpísanú zmluvu o budúcej zmluve. Bývalá urbárna obec Kolačkov odsúhlasila predaj pozemku 

ako celku. Avšak starosta uviedol, že obec nepotrebuje odkúpiť celý pozemok. Obec potrebuje odkúpiť 

alebo prenajať len tú časť pozemku, kde bude vytýčená trasa, kadiaľ pôjde kanalizácia vetvy B a urobiť 

geometrický plán a zmluvu. Pre obec je neefektívne, nehospodárne a neúčelné  kúpiť celý pozemok 

a zároveň do budúcnosti, ak by chceli odkúpiť pozemok obyvatelia obce, bolo by to oveľa 

komplikovanejšie ako odkúpenie od Bývalej urbárnej obce Kolačkov. K danému bodu prebehla krátka 

diskusia, po ktorej vyzval starosta prítomných k hlasovaniu. 

HLASOVANIE o jednaní starostu s Bývalou urbárnou obcou Kolačkov – vetva B: 

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. 36/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

poveruje 

starostu obce Kolačkov k jednaniu s Bývalou urbárnou obcou Kolačkov vo veci odkúpenia pozemku (len 

cesta) – kanalizácia vetva B. 

HLASOVANIE o vyhotovení geometrického plánu na odčlenenie časti pozemku – kanalizácia vetva 

B: 

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. 37/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

 



schvaľuje 

vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie časti pozemku – kanalizácia vetva B. 

K bodu 7/ 

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

opatrenie č. 6/2021, kde štát navýšil o 11 193 €  príspevok pre školu. Týmto rozpočtovým opatrením sa 

zvyšujú účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky na špecifiká a rozvojové projekty. Starosta 

vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o Rozpočtovom opatrení č. 6/2021: 

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. 38/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2021. 

Ďalej ekonómka p. G. Zamišková uviedla, že rozpočtové opatrenie č. 7/2021 bolo všetkým poslancom 

zaslané spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Toto rozpočtové opatrenie sa týka 

Návrhu na zmenu rozpočtu v roku 2021. Rozpočet sa nemenil, len sa vysporiadali peniaze medzi 

rozpočtovými položkami. Starosta vyzval prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o Rozpočtovom opatrení č. 7/2021: 

prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková,  Jozef Majkut,  Mária Žoldáková, Pavol Zamiška, Pavol Dziak, Judita Zamišková) 

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. 39/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 7/2021. 

Ekonómka p. G. Zamišková ďalej uviedla, že rozpočtovým opatrením č. 8/2021 sa zvyšujú účelovo 

normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

transfer pre ZŠ a MŠ vo výške 18 605 €. Starosta vyzval prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o Rozpočtovom opatrení č. 8/2021: 

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. 40/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 8/2021. 

K bodu 8/ 

Starosta v tomto bode informoval poslancov OcZ o doručených  žiadostiach, ktoré sa týkajú  poskytnutia 

finančných prostriedkov /formou dotácie/ na činnosť CVČ - záujmové vzdelávanie detí s trvalým 

pobytom na území obce Kolačkov, ktoré navštevujú CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti obci Kamienka 

a v meste Stará Ľubovňa. Po vzájomnej dohode a z dôvodu, že v minulom školskom roku pre opatrenia 

súvisiace s pandémiou COVID-19 bola obmedzená činnosť týchto zariadení, OcZ  rozhodlo, že sa najprv 

požiada o doloženie dochádzky detí, ktoré navštevujú tieto CVČ. Na ďalšom OcZ sa rozhodne či sa 

poskytnú finančné prostriedky a v akej výške. Ďalej starosta obce predniesol žiadosť Spišskej katolíckej 

charity v Starej Ľubovni o poskytnutie dotácie pre rok 2022 vo výške 200 €, ktorá v obci bez obmedzenia 

poskytuje občanom opatrovateľskú, ošetrovateľskú a paliatívnu starostlivosť. Službu občanom poskytujú 

na báze dobrovoľnosti najmä v oblasti poradenstva, pomoci rodinám v sociálnej alebo inej núdzi, 

sprevádzaním a podobne. Starosta uviedol, že peňažné prostriedky budú použité na nákup novej 

zdravotníckej pomôcky. Starosta vyzval poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o poskytnutí dotácie pre Spišskú katolícku charitu: 

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. 41/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

poskytnutie dotácie Spišskej katolíckej charite v Starej Ľubovni vo výške 200 €. 

K bodu 9/ 

V tomto bode starosta oboznámil prítomných poslancov, že našu obec navštívila splnomocnenkyňa vlády 

pre rómske komunity p. Bučková. Vysvetlili sa jej všetky problémy, ktoré máme v obci, s ktorými je 

ochotná pomôcť. Jej hlavným cieľom jej boj s rasizmom u Rómov. Ďalej starosta obce uviedol, že opäť 

by sa mal uskutočniť  odchyt psov v rómskej osade. O slovo požiadala poslankyňa V. Onuferová, ktorá 

uviedla, že čoraz častejšie je používaná pyrotechnika. K tomuto sa ďalej rozpútala krátka diskusia.  

Ďalej o slovo požiadala hlavná kontrolórka p. Tomková. Prítomným poslancom predniesla žiadosť 

o schválenie vykonávania inej zárobkovej činnosti a podnikania hlavnej kontrolórky. Zároveň 

oboznámila poslancov, že od nastúpenia do funkcie hlavnej kontrolórky vykonala kontrolu osobných 

spisov zamestnancov, kde neboli zistené vážne nedostatky. Starosta vyzval prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o inej zárobkovej činnosti a podnikaní hlavnej kontrolórky: 

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. 42/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

súhlasí 

s inou zárobkovou činnosťou a podnikaním hlavnej kontrolórky obce Kolačkov. 

O slovo požiadal poslanec p. Žoldák, ktorý upozornil na problém s „krčmou pri Dome nádeje v požiarnej 

zbrojnici.“ Uviedol, že nedošlo k žiadnej zmene. Starosta uviedol, že zodpovedná osoba bola upozornená 

a  oboznámená, že v dôsledku stále sa opakujúcich sťažnosti, ktoré súvisia s nedovoleným užívaním 

budovy na tento účel, mu budú kľúče odobraté. 

 

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: 

Pavol Dziak, signed 

Judita Zamišková, signed 

 

                                                                                                         Pavol Zamiška 

starosta obce 

Zapisovateľka: Mgr. Martina Žoldáková, signed             signed 


