
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 19. mája 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 

Mgr. Martina Žoldáková, zapisovateľka 

Mária Tomková, kontrolórka obce 

Mgr. Gabriela Zamišková, ekonómka obce 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Mandát poslanca 

5. Správa audítora 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Kolačkov za rok 2021 

7. Záverečný účet obce Kolačkov za rok 2021 

8. Rozpočtové opatrenia č. 1/2022, 2/2022 

9. Voľba riaditeľa školy 

10. Rôzne 

11. Návrh uznesení 

12. 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:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, 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. 

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

rozpočtového opatrenia č. 3/2022 starosta predniesol návrh na doplnenie tohto bodu do programu 

zasadnutia OcZ.  Nikto iný z prítomných nemal 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. Mandát poslanca 

5. Správa audítora 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Kolačkov za rok 2021 

7. Záverečný účet obce Kolačkov za rok 2021 

8. Rozpočtové opatrenia č. 1/2022, 2/2022, 3/2022 

9. Voľba riaditeľa školy 

10. Rôzne 

11. Návrh uznesení 

12. Záver 

 

HLASOVANIE o navrhnutej zmene programu: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, 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, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Jozef Majkut, 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 oboznámil prítomných poslancom, že zanikol mandát poslankyne z dôvodu úmrtia, 

preto obec oslovila ďalšieho poslanca v poradí, ktorý získal najvyšší počet hlasov podľa zápisnice 

o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 10. novembra 2018. Oslovený poslanec 

uprázdnený mandát prijal. 

 

K bodu 5/ 

V tomto bode starosta vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k Správe nezávislého audítora, ktorá im bola 

pred zastupiteľstvom dostupná k nahliadnutiu. Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky. 

Starosta vyzval prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o Správe nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2021: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      3 

(Ľudmila Dziaková, Jozef Majkut,  Pavol Zamiška) 

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. 10/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke Obce Kolačkov k 31.12.2021. 

K bodu 6/ 

V tomto bode starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Kolačkov, p. Tomkovej, ktorá 

predniesla obsah Stanoviska hlavného kontrolóra obce Kolačkov k Záverečnému účtu za rok 2021, ktorý 

bol poslancom zaslaný pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Uviedla, že záverečný účet sa zostavuje 

ako hodnotiaca správa, ktorá podáva komplexný obraz o hospodárení obce v príslušnom rozpočtovom 

roku , predložený návrh záverečného účtu je v súlade s §16 ods.5 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a obsahuje požadované oblasti a taktiež ročná závierka 

je overená audítorom čím je splnená zákonná povinnosť v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. 

 Poslankyňa M. Žoldáková prišla na OcZ o 16:28 hod. Starosta vyzval prítomných poslancov či majú 

nejaké pripomienky k odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Kolačkov za 

rok 2021. Nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky, preto starosta vyzval poslancov 

k hlasovaniu: 

 

HLASOVANIE o odbornom stanovisku hlavného kontrolóra obce Kolačkov k Záverečnému účtu 

obce Kolačkov za rok 2021: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      4 

(Ľudmila Dziaková, Jozef Majkut, Mária Žoldáková, Pavol Zamiška) 

hlasovali proti:    2 

(PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Mgr. Peter Žoldák)  

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 11/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Kolačkov za rok 2021. 

 



K bodu 7/ 

V tomto bode požiadal starosta o slovo účtovníčku p. Zamiškovú, aby prítomných oboznámila.so 

Záverečným účtom obce Kolačkov. P. Zamišková uviedla, že Záverečný účet bol spolu s pozvánkou 

zaslaný všetkým poslancom. Poslanci nemali žiadne pripomienky a dotazy k Záverečnému účtu, preto 

starosta vyzval poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o Záverečnom účte obce Kolačkov za rok 2021: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      4 

(Ľudmila Dziaková, Jozef Majkut,  Mária Žoldáková, Pavol Zamiška) 

hlasovali proti:    0  

hlasovania sa zdržali:    2 

(PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., PaedDr. Peter Žoldák) 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 12/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

Záverečný účet obce Kolačkov za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Starosta obce zároveň vyzval poslancov k hlasovaniu o schvaľovaní použitia prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 59 613,44 €. 

HLASOVANIE o použití prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      4 

(Ľudmila Dziaková, Jozef Majkut,  Mária Žoldáková, Pavol Zamiška) 

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. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 59 613,44  €. 

 

K bodu 8/ 

Starosta obce požiadal o slovo účtovníčku p. Zamiškovú, aby oboznámila poslancov o zmenách 

v rozpočtových opatreniach č. 1/2022, č. 2/2022 a č. 3/2022. Všetky tieto tri rozpočtové opatrenia  sa 

týkali úpravy príjmov a výdavkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených 

kompetencií školstva. Poslanci k týmto rozpočtovým opatreniam nemali žiadne dotazy. Starosta preto 

vyzval poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o Rozpočtovom opatrení č. 1/2022: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., 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 č. 14/2022 



Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie zmeny rozpočtu obce 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022. 

HLASOVANIE o Rozpočtovom opatrení č. 2/2022: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., 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 č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie zmeny rozpočtu obce 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022. 

 

HLASOVANIE o Rozpočtovom opatrení č. 3/2022: 

prítomnosť/kvórum:       6/4 

hlasovali za:                      6 

(Ľudmila Dziaková, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., 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 č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie zmeny rozpočtu obce 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2022. 

 

 

K bodu 9/ 

V tomto bode starosta obce podal informáciu, že sa bude konať voľba riaditeľa školy. Nad voľbami 

dohliada Školský úrad, podmienky výberového konania budú zverejnené na webových stránkach, 

v médiách a v novinách. Obecné zastupiteľstvo nevstupuje do volieb. 

 

K bodu 10/ 

O slovo požiadal poslanec p. Žoldák, ktorý uviedol, že je narušená „pätka“ na moste pri kaplnke Jána 

Nepomuckého. Starosta uviedol, že o tejto skutočnosti je už informovaný, a plánuje sa z jeho opravou. 

Ďalej o slovo požiadala poslankyňa p. Onuferová, ktorá chcela vedieť, či bude hore na otočke autobusová 

zastávka. Starosta odpovedal, že sa robí všetko preto, aby tam zastávka bola, avšak najväčším problémom 

je, že hore nie je cesta III. triedy a hore je už len miestna komunikácia. Ďalej starosta obce informoval 

prítomných, že sa opäť plánuje akcia „Deň úcty k domovu“ na termín 20. – 21. augusta 2022, kde je 

sľúbená aj finančná pomoc z Prešovského samosprávneho kraja. Ďalej starosta informoval prítomných 

poslancov o žiadosti o odpredaji pozemku p. Zamiškovi. Tento bod z programu rôzne sa presúva na 

nasledujúce jednanie obecného zastupiteľstva. Starosta ďalej informoval, že na postavení materskej školy 

v obci sa ešte nepracuje z dôvodu neprevzatia stavby staviteľom, z dôvodu neustále sa zvyšujúcich cien, 

ktoré do značnej miery ovplyvňujú podmienky získania nenávratného finančného príspevku. 



 

K bodu 11/ 

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

 

 

K bodu 12/ 

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 


