Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 23. februára 2022
o 16.00 hod. v kultúrnom dome obecného úradu.
__________________________________________________________________________________
Prítomní:
Pavol Zamiška
Ľudmila Dziaková
PaedDr. Veronika Onuferová, PhD.
Jozef Majkut
Mária Žoldáková
PaedDr. Peter Žoldák
Pavol Zamiška
Judita Zamišková
Mgr. Martina Žoldáková, zapisovateľka
Mária Tomková, kontrolórka obce
Ostatní prítomní:
Tomáš Duračinský
Karol Koneval
František Reľovský
Monika Horanská
Andrea Zamišková
Monika Majkutová
Alena Kopčáková
Lucia Reľovská
Martina Trembáčová
Veronika Krivoňáková
Ján Horanský
Martin Dziak
Martin Reľovský
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozpočtové opatrenie č. 9/2021
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021
6. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
7. Žiadosti o dotácie
8. Investičné zámery 2022
9. Rôzne
10. Návrh uznesení
11. Záver
K bodu 1/
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Pavol Zamiška, 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:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter
Žoldák, Pavol Zamiška, 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. Nikto z prítomných nemal
návrh na doplnenie programu.
K bodu 2/

V tomto bode boli starostom obce určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice:
1. PaedDr. Veronika Onuferová, PhD.
2. Jozef Majkut
Za zapisovateľku určil Mgr. Martinu Žoldákovú.
HLASOVANIE o určení overovateľov zápisnice:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter
Žoldák, Pavol Zamiška, 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: PaedDr. Veroniku Onuferovú, PhD. a Jozefa Majkuta.
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 uviedol, že ide o rozpočtové opatrenie č. 9/2021, ktoré bolo všetkým poslancom
poslané vopred spolu s pozvánkou. Týmto rozpočtovým opatrením sa zvyšujú účelovo určené normatívne
a nenormatívne finančné prostriedky na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, transfer pre ZŠ
a MŠ. Starosta vyzval prítomných k hlasovaniu:
HLASOVANIE o rozpočtovom opatrení č. 9/2021:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter
Žoldák, Pavol Zamiška, Judita Zamišková)
hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 9/2021.

K bodu 5/
V tomto bode starosta obce udelil slovo kontrolórke p. Tomkovej, ktorá predložila ročnú správu o
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolačkov za rok 2021. V priebehu hodnoteného obdobia
bola vykonaná kontrolná činnosť, a to kontrola personálnej agendy a hmotnej zodpovednosti
zamestnancov OcÚ a vedenia ZŠ s MŠ, kontrola vnútorných predpisov obce Kolačkov, vypracovanie
návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 a zároveň p. Tomková uviedla, že sa poskytovala
metodickú pomoc pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov a VZN obce. Kontroly
prebehli bez závažných kontrolných zistení, nemuseli sa zo strany obecného zastupiteľstva prijímať
opatrenia. Ostatné kontroly z vlastnej iniciatívy kontrolórky boli prerokované a navrhnuté opatrenia boli
prijaté. Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, preto starosta vyzval prítomných k hlasovaniu:
HLASOVANIE o ročnej správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolačkov za rok
2021:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter
Žoldák, Pavol Zamiška, Judita Zamišková)
hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
-

b o l o prijaté uznesenie č. 2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
berie na vedomie
Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolačkov za rok 2021.

K bodu 6/
Starosta v tomto bode uviedol, že tieto žiadosti boli už prerokovávané na OcZ v novembri. O slovo
požiadala p. kontrolórka Tomková, ktorá uviedla, že tieto žiadosti 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 bola od týchto zariadení vyžiadaná dochádzka, ktorá by potvrdila účasť
na záujmovej činnosti, táto bola z obce Kamienka dokladovaná, mesto Stará Ľubovňa dochádzku
nedoložilo. K danému bodu prebehla krátka diskusia, po ktorej starosta vyzval prítomných poslancov
k hlasovaniu:
HLASOVANIE o poskytnutí finančných prostriedkov pre Centrum voľného času v ZŠ s MŠ v obci
Kamienka:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter
Žoldák, Pavol Zamiška, Judita Zamišková)
hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
-

b o l o prijaté uznesenie č. 3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov Centru voľného času v ZŠ s MŠ v obci Kamienka
vo výške 103,96 €.

HLASOVANIE o poskytnutí finančných prostriedkov pre Centrum voľného času v
Starej Ľubovni :
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter
Žoldák, Pavol Zamiška, Judita Zamišková)
hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
-

b o l o prijaté uznesenie č. 4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov Centru voľného času v Starej Ľubovni vo výške 103,96 €.
K bodu 7/
V tomto bode starosta informoval prítomných poslancov OcZ o doručení dvoch žiadosti na poskytnutie
dotácie obce pre Rímskokatolícku cirkev – farnosť Kolačkov a Občianske združenie MY SME
KOLAČKOV. Starosta privítal prítomných hostí p. M. Dziaka a p. M. Reľovského zastupujúcich
Rímskokatolícku cirkev – farnosť Kolačkov a požiadal ich o slovo, keďže v žiadosti nebola uvedená
výška dotácie o ktorú žiadajú. Pán M. Dziak uviedol, že ak bude schválená dotácia, finančné prostriedky
z nej budú použité na rekonštrukciu osvetlenia Kalvárie spojené s inštaláciou ozvučenia a na
prebiehajúcu rekonštrukciu a obnovu Farského kostola sv. Michala archanjela v Kolačkove. P. Reľovský
ďalej uviedol, že obec Kolačkov nie je jediná, kde sa snažia získať dotáciu a finančné príspevky na
zveľaďovanie našej obce a jej kultúrnych pamiatok. Starosta požiadal poslancov, aby dali návrhy k výške
dotácie. K danému bodu prebehla diskusia, po ktorej vyzval starosta prítomných k hlasovaniu:
HLASOVANIE o poskytnutí dotácie pre Rímskokatolícku cirkev – farnosť Kolačkov:
prítomnosť/kvórum:
7/5
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter
Žoldák, Pavol Zamiška, Judita Zamišková)
hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 5/2022
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
schvaľuje
dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi – farnosti Kolačkov vo výške 25 000 €.
P. M. Dziak a p. M. Reľovský odišli z OcZ o 16.50 h. Ďalej starosta obce udelil slovo p. T. Duračinskému,
ktorý je predsedom Občianskeho združenia MY SME KOLAČKOV. Pán T. Duračinský v krátkosti
oboznámil prítomných o tom, kde bola použitá dotácia, ktorú im už obec Kolačkov minulý rok poskytla.
V súčasnosti toto občianske združenie pracuje na príprave a realizácii nahrávania nového CD albumu.
Zároveň naďalej pracuje na zbere dát a zdokumentovaní výpovedí a spomienok ešte žijúcich pamätníkov
z rôznych oblastí života v obci Kolačkov, ktoré budú slúžiť k vytvoreniu dokumentárnych filmových
spracovaní histórie našej obce. Ďalej uviedol, že po schválení dotácie obecným zastupiteľstvom, táto bude
využitá na zabezpečenie materiálno-technických prostriedkov pre dosiahnutie plánovaných aktivít, na
ktoré v súčasnej dobe používajú vlastné vybavenie členov občianskeho združenia. K danému bodu
prebehla krátka diskusia po ktorej starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu:

HLASOVANIE o poskytnutí dotácie pre občianske združenie MY SME KOLAČKOV:
prítomnosť/kvórum:
7/5
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter
Žoldák, Pavol Zamiška, Judita Zamišková)
hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 6/2022
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
schvaľuje
dotáciu občianskemu združeniu MY SME KOLAČKOV vo výške 2 000 €.
Ďalej starosta požiadal prítomných poslancov o zmenu poradia rokovania bodu 8 – Investičné zámery
jeho posun a prerokovanie prednostne bodu 9 – Rôzne. Nikto z prítomných poslancov nemal námietky.
K bodu 9/
Starosta v tomto bode udelil slovo p. M. Majkutovej, ktorá predniesla požiadavku za nájomníkov 16 b.j.,
aby sa vyriešila parkovacia politika pri 16 b.j.. P. M. Majkutová uviedla, že v súčasnej dobe dohoda
všetkých nájomníkov v bytovej jednotke nie je možná, a preto žiadajú starostu obce o súčinnosť a o
oficiálne stretnutie všetkých nájomníkov bytovej jednotky. Starosta podotkol, že pri uvedenej bytovej
jednotke nie je dostatok parkovacích miest pre všetkých nájomníkov. Parkovacie miesta sa budú musieť
vyčleniť aj pri obecnom úrade. Ak ale dôjde k oficiálnemu označeniu parkoviska pri 16 b.j., toto bude
musieť spĺňať podmienky súčasnej platnej legislatívy, a z toho dôvodu bude vyplývať povinnosť
spoplatnenia parkovacieho miesta. Po krátkej diskusii sa prítomní nájomníci 16 b.j. spolu so starostom
dohodli, že sa uskutoční oficiálne stretnutie všetkých nájomníkov 16 b.j., za účelom doriešenia tejto
parkovacej politiky, na ktoré budú písomne všetci prizvaní. Prítomní nájomníci 16 b. j. odišli o 17.45 hod.
Ďalej starosta obce udelil slovo p. K. Konevalovi. K. Koneval sa opýtal p. poslanca P. Žoldáka, kto sa
opakovane sťažuje na nepovolené využívanie požiarnej zbrojnice, na tzv. „Krčmu pri požiarnej zbrojnici“,
a takýmto spôsobom uráža požiarnikov. Požiadal p. Žoldáka o vysvetlenie a dôkazy na preukázanie
svojich tvrdení. P. K. Koneval uviedol, že minimálne pol roka sa tam nikto nestretáva a nikto tam ani
nebol, na čo poslanec P. Žoldák podotkol, že klame a jeho tvrdenia nie sú pravdivé. Medzi p. P. Žoldákom
a p. K. Konevalom sa rozpútala ostrá výmena názorov, do ktorej sa zapojil aj p. F. Reľovský. Z dôvodu
vyhrotenej výmeny názorov prítomných hostí a p. poslanca , starosta ukončil diskusiu k danému bodu.
P. K. Koneval a p. F. Reľovský odišli o 18.05 hod.
K bodu 8/
Starosta v tomto bode uviedol, že momentálne prebieha výzva na zlepšenie dopravnej infraštruktúry
regiónov – cesty. Aj napriek tomu, že zapojenie sa do výzvy je limitované priestorom a časom, obec sa
chce do tejto výzvy zapojiť. V obci by sa tieto finančné prostriedky využili na realizáciu cesty - križovatka
smerom k rómskej osade. V tejto lokalite je problém s dostupnosťou napr. v prípade potreby zásahu
záchranky alebo vývozu komunálneho odpadu pri rómskej osade. Nikto z prítomných nemal žiadne
pripomienky, preto starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu:
HLASOVANIE o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
sprostredkovateľský orgán (SO):
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter
Žoldák, Pavol Zamiška, Judita Zamišková)
hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý

b o l o prijaté uznesenie č. 7/2022
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
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 financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré vzniknú
v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Ďalej starosta informoval prítomných poslancov OcZ, že naša základná škola bola zaradená do zoznamu
škôl, ktorým v rámci Plánu obnovy a odolnosti budú pridelené finančné prostriedky na rekonštrukciu
a výstavbu školských zariadení. Rekonštrukciou školských zariadení a dobudovaním nových priestorov
na výučbu, by došlo k zmene z dvojzmennej prevádzky na jednozmennú prevádzku. Starosta v krátkosti
vysvetlil ako bude prebiehať celkový proces výstavby a rekonštrukcie školy, a že je potrebné
v najbližšom období riešiť vypracovanie zámeru projektovej dokumentácie. Po krátkej diskusii starosta
vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu:
HLASOVANIE o vypracovaní projektovej dokumentácie k zámeru rekonštrukcie budovy
Základnej školy:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter
Žoldák, Pavol Zamiška, Judita Zamišková)
hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 8/2022
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
schvaľuje
vypracovanie zámeru projektovej dokumentácie k zámeru rekonštrukcie budovy Základnej školy
s prechodom z dvojzmennej prevádzky na jednozmennú prevádzku z Plánu obnovy a odolnosti.
Ďalej starosta obce uviedol, že končí platnosť nájomnej zmluvy nebytových priestorov p. G. Hudákovi
v obci Kolačkov súp. č. 155/časť Požiarna zbrojnica. Z dôvodu, že súčasťou zmluvy je klauzula
o predĺžení nájmu prednostne so súčasným nájomcom, starosta obce informoval o vzájomnej komunikácii
zúčastnených strán. Z predmetnej komunikácie vyplýva, že je opätovný záujem súčasného nájomcu
pokračovať v prenájme spomínanej nehnuteľnosti a obec musí postupovať v súlade s uzatvorenou
zmluvou. K danému bodu prebehla krátka diskusia, v ktorej sa diskutovalo o výške nájmu daných
nebytových priestorov a o zmene jednotlivých podmienok nájmu uvedených v súčasnej zmluve. Po
krátkej diskusii starosta vyzval poslancov k hlasovaniu:
HLASOVANIE prenájme nebytových priestorov:
prítomnosť/kvórum:
7/4
hlasovali za:
7
(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, Mária Žoldáková, PaedDr. Peter
Žoldák, Pavol Zamiška, Judita Zamišková)

hlasovali proti: 0
hlasovania sa zdržali: 0
- návrh b o l prijatý
b o l o prijaté uznesenie č. 9/2022
Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove
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.
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:
PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., signed
Jozef Majkut, signed
Pavol Zamiška
starosta obce
Zapisovateľka: Mgr. Martina Žoldáková, signed

signed

