
Uznesenie č. 17/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

dňa 12. 07. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 1/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Kolačkov. 

                                                                                                                                                                                                                                                            

           Pavol Zamiška 

                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č.18/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 12. 07. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 2/2022 o spôsobe vykonania miestneho referenda. 

 

 

                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

________________________________________________________________ 
 

 Uznesenie č. 19/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 12. 07. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov určuje 

 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. výkon funkcie 

starostu Obce Kolačkov v novom volebnom období r. 2022 – 2026 v rozsahu 1,0, t. z. v plnom 

rozsahu. 

 
           Pavol Zamiška 

                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

 
 

 



Uznesenie č. 20/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

dňa 12. 07. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov určuje 

 

v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. počet 

poslancov Obce Kolačkov vo volebnom období r. 2022 – 2026 na 9 poslancov.                 

                                                                                                                                                                                                                                        

           Pavol Zamiška 

                                                                                                                                                                      starosta obce   

                                                                                                                             signed     

 

_________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 21/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 12. 07. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov určuje 

 

v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 1 volebný obvod pre voľby poslancov obecného 

zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce vo volebnom období 2022 – 2026. 

 

                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

_________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 22/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 12. 07. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov súhlasí 

 

s poskytnutím pomoci Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR za účelom zabezpečenia zachovania 

existencie celoslovenskej organizácie vo výške 200 €. 

 

                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

 

 



 

Uznesenie č. 23/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 12. 07. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov súhlasí 

 

s vypracovaním znaleckého posudku parcely C KN 2013/20 o výmere 210 m2. 

 

                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Uznesenie č. 24/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

dňa 12. 07. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov súhlasí 

 

s vypracovaním znaleckého posudku parcely C KN č. 646/5 o výmere 336 m2.          

                                                                                                                                                                                                                                                

           Pavol Zamiška 

                                                                                                                                                                      starosta obce   

                                                                                                                             signed     

 

_________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 25/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 12. 07. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov schvaľuje 

 

príspevok na zakúpenie defibrilátora. 

 

                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 



Uznesenie č. 26/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 12. 07. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov súhlasí 

 

s postavením Z-Boxu spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o.. 

 

                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                               signed 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


