
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 12. júla 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 

Pavol Dziak 

Mgr. Gabriela Zamišková, ekonóm obce 

Mgr. Martina Žoldáková, zapisovateľka 

Ostatní prítomní: Róbert Koneval 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Návrh VZN č. 1/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

Kolačkov 

5. Návrh VZN č. 2/2022 o spôsobe vykonania miestneho referenda 

6. Určenie výkonu funkcie starostu Obce Kolačkov v novom volebnom období r. 2022 – 2026, určenie 

počtu poslancov OZ Kolačkov a určenie volebného obvodu 

7. Rôzne 

8. Návrh uznesení 

9. 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, 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. Z dôvodu potreby zloženia 

sľubu nového poslanca starosta predniesol návrh na doplnenie tohto bodu do programu zasadnutia OcZ.  

Nikto  iný z prítomných nemal ďalší 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. Zloženie sľubu poslanca 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Návrh VZN č. 1/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

Kolačkov 

6. Návrh VZN č. 2/2022 o spôsobe vykonania miestneho referenda 

7. Určenie výkonu funkcie starostu Obce Kolačkov v novom volebnom období r. 2022 – 2026, určenie 

počtu poslancov OZ Kolačkov a určenie volebného obvodu 

8. Rôzne 

9. Návrh uznesení 

10. Záver 

HLASOVANIE o navrhnutej zmene  programu: 

prítomnosť/kvórum:       7/4 

hlasovali za:                      7 

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

Žoldák, 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. 

K bodu 2/ 

V tomto bode boli starostom obce určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice: 
1. Pavol Dziak 

2. Ľudmila Dziaková 

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, 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: Pavla Dziaka a Ľudmilu Dziakovú 

K bodu 3/ 

V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že zanikol poslanecký mandát z dôvodu 

úmrtia. P. Róbert Koneval zložil sľub poslanca, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu 4/ 

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 5/ 

Tento návrh VZN č. 1/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

Kolačkov bol vyhotovený k doplneniu ostatných VZN obce na podnet okresnej prokuratúry, ktorá 

vykonávala na rok 2022 previerku stavu zákonnosti všeobecne záväzných nariadení miest a obcí. Návrh 

VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce 21.06.2022 a neboli k nemu žiadne 

podnety. Jeho účinnosť je od 15-teho dňa jeho zverejnenia. Starosta vyzval prítomných poslancov 

k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o všeobecne záväznom nariadení (VZN)  č. 1/2022: 

prítomnosť/kvórum:       7/4 

hlasovali za:                      7 

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

Žoldák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

hlasovali proti:    0  

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

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

služieb na území obce Kolačkov. 

 

K bodu 6/ 

V tomto bode starosta obce uviedol, že tento návrh VZN č. 2/2022 o spôsobe vykonania miestneho 

referenda bol vyhotovený k doplneniu ostatných VZN obce na podnet okresnej prokuratúry, ktorá 

vykonávala na rok 2022 previerku stavu zákonnosti všeobecne záväzných nariadení miest a obcí. Návrh 

VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce 21.06.2022 a neboli k nemu žiadne 

podnety. Jeho účinnosť je od 15-teho dňa jeho zverejnenia. Starosta vyzval prítomných poslancov 

k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o všeobecne záväznom nariadení (VZN) č. 2/2022: 

prítomnosť/kvórum:       7/4 

hlasovali za:                      7 

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

Žoldák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0  

- návrh   b o l   prijatý    

 

- b o l o prijaté uznesenie č. 18/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

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

K bodu 7/ 

Starosta v tomto bode uviedol, že termín tohtoročných volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do 

orgánov samosprávnych krajov je určený na deň 29. 10. 2022. V súvislosti s voľbami do orgánov 

samosprávy je potrebné v uvedených termínoch určiť výkon funkcie starostu Obce Kolačkov v novom 

volebnom období r. 2022 – 2026, určiť počet poslancov OZ Kolačkov a určenie volebného obvodu.  

a) Určenie výkonu funkcie starostu Obec Kolačkov vo volebnom období r. 2022 – 2026 

Starosta – v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obecnému 



Zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu 

funkcie starostu, t. z. úväzok. V rozsahu napr. 1,0 ; 0,8 ; 0,5 a podobne. Vzhľadom k rozsahu práce sa 

navrhuje určiť výkon funkcie starostu v našej obci na ďalšie volebné obdobie v plnom rozsahu. Starosta 

vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu:  

HLASOVANIE o určení výkonu funkcie starostu Obce Kolačkov: 

prítomnosť/kvórum:       7/4 

hlasovali za:                      7 

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

Žoldák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0  

- návrh   b o l   prijatý    

 

- b o l o prijaté uznesenie č. 19/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

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. 

b) Určenie počtu poslancov Obce Kolačkov na volebné obdobie r. 2022 -2026. 

Počet poslancov – podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 3, pred voľbami  

obecné zastupiteľstvo určí počet poslancov na celé volebné obdobie, podľa počtu obyvateľov takto: 

a) Do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, 

b) Od 41 do 500 obyvateľov 3 až 5 poslancov, 

c) Od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov, 

d) Od 1 001 do 3 000 obyvateľov 7 až 9 poslancov, 

e) Od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov, 

f) Od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov, 

g) Od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov, 

h) Od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov, 

i) Od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov, 

j) Nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov. 

Starosta uviedol, že doteraz boli u nás volebné obdobia zastúpené deviatimi poslancami, čo sa aj 

osvedčilo. Vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o určení počtu poslancov Obce Kolačkov: 

prítomnosť/kvórum:       7/4 

hlasovali za:                      7 

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

Žoldák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0  

- návrh   b o l   prijatý    

 

- b o l o prijaté uznesenie č. 20/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

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. 

c) Určenie volebných obvodov v Obci Kolačkov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v r. 2022. 

Starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu: 



HLASOVANIE o určení počtu volebných obvodov v Obci Kolačkov: 

prítomnosť/kvórum:       7/4 

hlasovali za:                      7 

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

Žoldák, Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

hlasovali proti:    0 

hlasovania sa zdržali:    0  

- návrh   b o l   prijatý    

 

- b o l o prijaté uznesenie č. 21/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

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. 

 

K bodu 8/ 

V tomto bode starosta prečítal poslancom OcZ list určený mestám a obciam na Slovensku z Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany SR (ďalej len DPO SR), v ktorom prosia o pomoc pri zabezpečení zachovania 

existencie celoslovenskej organizácie DPO SR formou dobrovoľnej finančnej podpory podľa finančných 

možností obce. K danému bodu prebehla diskusia, po ktorej vyzval starosta prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o poskytnutí pomoci DPO SR: 

prítomnosť/kvórum:       7/4 

hlasovali za:                      7 

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

Žoldák,  Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 22/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

súhlasí 

s poskytnutím pomoci Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR za účelom zabezpečenia zachovania existencie 

celoslovenskej organizácie vo výške 200 €. 

 

Ďalej starosta informoval prítomných poslancov OcZ  o doručení dvoch žiadosti o odpredaj pozemkov. 

Tento odpredaj sa týka parcely C KN 646/5 vo výmere 336 m2 (p. Zamiškovi) a druhá parcela C KN 

2013/20 o výmere 210 m2 (p. Vilčekovej).  K daným žiadostiam prebehla diskusia, po ktorej starosta 

vyzval prítomných k hlasovaniu:  

HLASOVANIE o vypracovaní znaleckého posudku k parcele C KN 2013/20: 

prítomnosť/kvórum:       7/4 

hlasovali za:                      7 

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

Žoldák,  Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 23/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  



súhlasí 

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

HLASOVANIE o vypracovaní znaleckého posudku k parcele C KN č. 646/5: 

prítomnosť/kvórum:       7/4 

hlasovali za:                      7 

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

Žoldák,  Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 24/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

súhlasí 

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

 

Ďalej starosta uviedol, že obec Kolačkov bola oslovená p. Majerským, šéfom záchranárov Slovenska 

spolu s o. z. záchranárov z Popradu s ponukou na zakúpenie a umiestnenie prenosného defibrilátora 

v našej obci, kde by mala obec  prispieť  čiastkou cca 1 500 €. K danému bodu prebehla diskusia, po 

ktorej vyzval starosta prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o príspevku na zakúpenie defibrilátora: 

prítomnosť/kvórum:       7/4 

hlasovali za:                      7 

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

Žoldák,  Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 25/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

príspevok na zakúpenie defibrilátora. 

Obec Kolačkov bola oslovená spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. o., o možnosť postavenia Z-Boxu 

(balíkomatu) v našej obci. .K danému bodu prebehla krátka diskusia po ktorej starosta vyzval prítomných 

poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o postavení Z-Boxu spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o.: 

prítomnosť/kvórum:       7/4 

hlasovali za:                      7 

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

Žoldák,  Pavol Zamiška, Pavol Dziak) 

hlasovali proti:   0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 26/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  



súhlasí 

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

 

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: 

Pavol Dziak, signed 

Ľudmila Dziaková, signed 

 

                                                                                                         Pavol Zamiška 

starosta obce 

Zapisovateľka: Mgr. Martina Žoldáková, signed             signed 


