
Uznesenie č. 1/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

dňa 23. 02. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov berie na vedomie 

 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2021. 

                                                                                                                                                                                                                                                            

           Pavol Zamiška 

                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 2/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 23. 02. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov berie na vedomie 

 

Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolačkov za rok 2021. 

 

 

                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

________________________________________________________________ 
 

 Uznesenie č. 3/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 23. 02. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov schvaľuje 

 

poskytnutie finančných prostriedkov Centru voľného času v ZŠ s MŠ v obci Kamienka vo 

výške 103,96 €. 

 
           Pavol Zamiška 

                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

 
 

 

 

 
 



 

Uznesenie č. 4/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

dňa 23. 02. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov schvaľuje 

 

poskytnutie finančných prostriedkov Centru voľného času v Starej Ľubovni vo výške 103,96 €.                   

                                                                                                                                                                                                                                        

           Pavol Zamiška 

                                                                                                                                                                      starosta obce   

                                                                                                                             signed     

 

_________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 5/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 23. 02. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov schvaľuje 

 

dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi – farnosti Kolačkov vo výške 25 000 €. 

 

                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

_________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 6/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 23. 02. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov schvaľuje 

 

dotáciu občianskemu združeniu MY SME KOLAČKOV vo výške 2 000 €. 

 

                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

 

 

 
 

 



Uznesenie č. 7/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 23. 02. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov súhlasí 

 

- s predložením Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

sprostredkovateľský orgán (SO), názov projektu: „Prístupová cesta k rómskej osade 

v obci Kolačkov“, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2, pričom ciele projektu sú 

v súlade s platným programom rozvoja obce, 

- so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. vo výške 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov, a to maximálne do sumy 1 739,29 €, 

- so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré 

vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

 

                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 8/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 23. 02. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov schvaľuje 

 

vypracovanie zámeru projektovej dokumentácie k zámeru rekonštrukcie budovy Základnej 

školy s prechodom z dvojzmennej prevádzky na jednozmennú prevádzku z Plánu obnovy 

a odolnosti. 

 

                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 9/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 23. 02. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov schvaľuje 

 
prenájom nebytových priestorov v obci Kolačkov súp. č. 155/časť Požiarna zbrojnica nájomcovi Gregor 

Hudák – GORAĽ, Nová Ľubovňa 638  vo výške nájmu 290 €/mesiac so štvrťročnou splatnosťou po  

dobu 3 rokov, spôsob skončenia nájmu v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. a zákonom č. 40/1964 

Zb., bez možnosti prednostného prenájmu nájomcom predmetnej nehnuteľnosti. Poveruje 

starostu obce vyhotovením novej zmluvy o prenájme nebytových priestorov a dojednaním podmienok 

nájmu uvedenej nehnuteľnosti, podľa náležitosti schválených OcZ.   

 

 

                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


