
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 20. decembra 2021 

o 15.00 hod. v kultúrnom dome obecného úradu. 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní:  Pavol Zamiška 

Ľudmila Dziaková 

PaedDr. Veronika Onuferová, PhD. 

Jozef Majkut 

Mária Žoldáková 

PaedDr. Peter Žoldák 

Ján Kopčák 

Pavol Zamiška 

Pavol Dziak 

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. Návrh rozpočtu obce Kolačkov na roky 2022,2023,2024 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolačkov na I. polrok 2022 

6. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2022 

7. Smernica č. 1/2021 – Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v Kolačkove 

8. Rôzne 

9. Návrh uznesení 

10. 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, Ján Kopčák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

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.  Nikto  z prítomných nemal 

návrh na doplnenie programu. 

K bodu 2/ 

V tomto bode boli starostom obce určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice: 



1. Ľudmila Dziaková 

2. Ján Kopčák 

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,  Ján Kopčák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

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 Jána Kopčáka. 

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  udelil slovo kontrolórke obce p. Tomkovej, aby oboznámila prítomných poslancov 

s odborným  stanoviskom k návrhu viacročného rozpočtu obce Kolačkov na roky 2022 – 2024 a k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2022,  ktoré bolo zaslané spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva 

všetkým poslancom. Kontrolórka p. Tomková stručne zhodnotila, že pri spracovaní odborného stanoviska 

vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2024 a návrhu 

rozpočtu obce na rok 2022. Ďalej uviedla, že návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2024 a návrh 

rozpočtu obce na rok 2022 bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – 

zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Návrh rozpočtu 

zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 

Tento návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom na webovom sídle obce v zákonom 

stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. P. Tomková ďalej uviedla, že zostavovanie návrhu 

rozpočtu v čase prepadu ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19 určite nebolo jednoduché. 

Prognóza poklesu daňových príjmov MF SR pre rok 2022 sa premietla do výšky očakávaného prebytku 

bežného rozpočtu, čo podstatne zúžilo možnosti krytia plánovaných investícií, či úhrad istín, práve z tohto 

zdroja. Ďalej p. Tomková uviedla, že je dôležité sledovať vývoj a v budúcnosti využiť ponúkané 

výpomoci zo strany štátu na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie. Na záver p. Tomková uviedla, že 

na základe uvedených skutočností odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu obce 

Kolačkov na rok 2022 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu obce Kolačkov na roky 2023 a 2024. 

K danému bodu sa vyjadril poslanec p. Žoldák, ktorý poukázal na to, že ako minulý rok aj tento rok je 

v rozpočte opäť ukrytých 54 000 € na odmenách. Kontrolórka obce uviedla, že pod názvom odmeny  nie 

sú doslovne zahrnuté len odmeny, sú tam  zahrnuté  podpoložky, ktoré sú  takto rozpočtované podľa 

zákona o rozpočtových pravidlách. Táto suma zahŕňa aj iné napr.  mzdové náležitosti – tiež zahrnuté 

v  položke odmeny, pritom sú to vyplatené náhrady za prácu  mimo trvalého pracovného pomeru /práca 

na dohodu...../ . Po krátkej diskusii vyzval starosta prítomných poslancov k hlasovaniu:  

HLASOVANIE o Stanovisku hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Kolačkov 

na roky 2022 - 2024: 



prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, Jozef Majkut,  Mária Žoldáková, Ján Kopčák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

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. 43/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Kolačkov na roky 2022 – 2024. 

 

V tomto bode starosta obce ďalej udelil slovo ekonómke  p. G. Zamiškovej, ktorá uviedla, že Návrh 

rozpočtu obce Kolačkov na roky 2022, 2023 a 2024 bol zaslaný spolu s pozvánkou na rokovanie obecného 

zastupiteľstva a vyzvala poslancov k otázkam. Nikto z poslancov nemal žiadne otázky, preto starosta 

vyzval prítomných k hlasovaniu: 

 

HLASOVANIE o rozpočte obce Kolačkov na rok 2022: 

prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, Jozef Majkut,  Mária Žoldáková, Ján Kopčák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

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. 44/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

rozpočet obce Kolačkov na rok 2022. 

 

HLASOVANIE o viacročnom rozpočte na roky 2023 – 2024: 

prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, Jozef Majkut,  Mária Žoldáková, Ján Kopčák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

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. 45/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

viacročný rozpočet obce Kolačkov na roky 2023 a 2024. 

 

 

K bodu 5/ 

V tomto bode starosta obce udelil slovo kontrolórke p. Tomkovej, ktorá predložila plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Kolačkov na I. polrok 2022. O slovo požiadal poslanec p. Žoldák, ktorý 



požiadal p. kontrolórku, aby urobila kontrolu  nedoplatkoch na komunálnych odpadoch v rómskej osade. 

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

HLASOVANIE o Pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolačkov na I. polrok 2022: 

prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      8 

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

Žoldák, Ján Kopčák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0  

- návrh   b o l   prijatý    

 

- b o l o prijaté uznesenie č. 46/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolačkov na I. polrok 2022. 

 

K bodu 6/ 

Starosta v tomto bode informoval poslancov OcZ o doručenej žiadosti, ktorá sa týka poskytnutia 

finančných prostriedkov /formou dotácie/ Ľubovnianskemu okresnému športovému združeniu na rozvoj 

športovej – futbalovej zdatnosti detí našej obce na rok 2022 vo výške 500 €. Po krátkej diskusii starosta 

vyzval prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o poskytnutí dotácie pre Ľubovnianske športové okresné združenie: 

prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      8 

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

Žoldák, Ján Kopčák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0  

- návrh   b o l   prijatý    

 

- b o l o prijaté uznesenie č. 47/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

poskytnutie dotácie Ľubovnianskemu okresnému športovému združeniu vo výške 500 € na rozvoj 

športovej – futbalovej zdatnosti detí na rok 2022. 

 

K bodu 7/ 

V tomto bode starosta informoval prítomných poslancov OcZ o Smernici č. 1/2021, ktorá sa týka 

prevádzkového poriadku viacúčelového ihriska v obci Kolačkov. K danému bodu prebehla krátka 

diskusia, po ktorej vyzval starosta prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o prevádzkovom poriadku viacúčelového ihriska v obci Kolačkov: 

prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      8 

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

Žoldák,  Ján Kopčák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 48/2021 



Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

Smernicu č. 1/2021 – Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v obci Kolačkov. 

K bodu 8/ 

Starosta oboznámil prítomných, že bola podaná žiadosť na výzvu MOPS č. 3 pre obce, avšak 

predchádzajúce prijaté uznesenie č. 28/2021 nebolo kompletné, nebol tam uvedený kód výzvy a názov 

projektu. Preto vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu nového uznesenia: 

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

prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      8 

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

Žoldák,  Ján Kopčák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 49/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

súhlasí 

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

(SO-MOPS č. 3) 

- Kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1 

- Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v obci Kolačkov III 

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

výdavkov. 

Ďalej starosta informoval prítomných poslancov OcZ, že je naplánovaný ďalší odchyt psov v rómskej 

osade. O slovo požiadala ekonómka p. G. Zamišková, ktorá uviedla, že je ku koncu roka potrebné schváliť 

použitie rezervného fondu, ktoré je možné čerpať len na kapitálové výdavky. Každoročne sa použitie 

rezervného fondu schvaľuje vo výške použitých finančných prostriedkov na kapitálové výdavky, čo za 

rok 2021 bola suma vo výške 54 768 €. Nakoľko prítomní poslanci nemali otázky, starosta ich vyzval 

k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o použití prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky: 

prítomnosť/kvórum:       8/5 

hlasovali za:                      8 

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

Žoldák,  Ján Kopčák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 50/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky, konkrétne na: 

 

- rekonštrukciu a obstaranie majetku    vo výške 54 768€ 

 



 

K bodu 9/ 

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

 

K bodu 10/ 

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

zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ľudmila Dziaková, signed 

Ján Kopčák, signed 

 

                                                                                                         Pavol Zamiška 

starosta obce 

Zapisovateľka: Mgr. Martina Žoldáková, signed             signed 


