
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 13. októbra 2022 

o 18.00 hod. v kultúrnom dome obecného úradu. 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní:  Pavol Zamiška 

Ľudmila Dziaková 

Jozef Majkut 

Mária Žoldáková 

PaedDr. Peter Žoldák 

Pavol Zamiška 

Mgr. Gabriela Zamišková, ekonóm obce 

Mgr. Martina Žoldáková, zapisovateľka 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Návrh VZN č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských 

zariadeniach, výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kolačkov 

5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 

6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 

7. Žiadosť o dotáciu na stravu 

8. Rôzne 

9. Návrh uznesení 

10. 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.  

HLASOVANIE o  programe: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, 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  

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. Mária Žoldáková 

2. Jozef Majkut 

Za zapisovateľku určil Mgr. Martinu Žoldákovú. 

HLASOVANIE o určení overovateľov zápisnice: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, 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  

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

overovateľov zápisnice: Máriu Žoldákovú 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/ 

Tento návrh VZN č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských 

zariadeniach, výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kolačkov bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce 

16.09.2022 a neboli k nemu žiadne podnety. Jeho účinnosť je od 01. novembra 2022. Nikto z prítomných 

poslancov nemal žiadne pripomienky. Starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o Všeobecne záväznom nariadení (VZN)  č. 3/2022: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, 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. 27/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole 

a školských zariadeniach, výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kolačkov. 

K bodu 5/ 

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

v Rozpočtovom opatrení č. 4/2022. Toto Rozpočtové opatrenie sa týkalo zmeny zvýšenia účelovo 

normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na valorizáciu platov a príspevok na 

„zdravotníckeho pracovníka.“ Starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o Rozpočtovom opatrení č. 4/2022: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, 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. 28/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie zmeny rozpočtu obce 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2022. 



K bodu 6/ 

V tomto bode ekonómka p. Zamišková uviedla, že Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 bolo všetkým 

poslancom zaslané spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Toto rozpočtové opatrenie 

sa týka Návrhu na zmenu rozpočtu v roku 2022.  Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne námietky, 

preto starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu:  

HLASOVANIE o Rozpočtovom opatrení č. 5/2022: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, 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. 29/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje zmeny rozpočtu obce 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2022. 

 

K bodu 7/ 

V tomto bode starosta prečítal doručenú žiadosť o dotáciu na stravu p. Dziakovej. Po krátkej diskusii 

starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o dotácii na stravu: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, 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. 30/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

žiadosť o dotáciu na stravu p. Dziakovej. 

 

K bodu 8/ 

Starosta uviedol, že na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa odstúpilo 

od zmluvy NFP týkajúcej sa projektu Prestavba, nadstavba a prístavba objektu MŠ – Obec Kolačkov. 

Obec bola zaradená do nového projektu z Plánu obnovy, kde je potrebné prekresliť projektovú 

dokumentáciu. K danému bodu prebehla diskusia, po ktorej starosta vyzval prítomných poslancov 

k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o zmene zámeru projektovej dokumentácie: 

prítomnosť/kvórum:       5/3 

hlasovali za:                      5 

(Ľudmila Dziaková, 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. 31/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  



schvaľuje 

zmenu zámeru projektovej dokumentácie a to prekreslením navrhovaného projektu Prestavba, nadstavba 

a prístavba objektu MŠ – obec Kolačkov. 

 

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: 

Mária Žoldáková, signed 

Jozef Majkut, signed 

 

                                                                                                         Pavol Zamiška 

starosta obce 

Zapisovateľka: Mgr. Martina Žoldáková, signed        signed                           


