
 

Uznesenie č. 1/1/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 24. 11. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov berie na vedomie 

 

výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

 

 
Pavol Zamiška 

                                                                                                                                                                     starosta obce       

                                                                                                                             signed   

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 2/1/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 24. 11. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov konštatuje, že 

 

1. novozvolený starosta obce Pavol Zamiška zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: 

- Bc. Daniela Čudejková 

- Ing. Martin Dziak 

- Mgr. Ružena Kuzárová 

- Jozef Majkut 

- PaedDr. Veronika Onuferová, PhD. 

- Jozef Reľovský 

- Ján Zamiška 

- Pavol Zamiška  

- PaedDr. Peter Žoldák 

 
                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                             signed   

 

 

Uznesenie č. 3/1/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 24. 11. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov berie na vedomie 

 

vystúpenie novozvoleného starostu. 

 

 
                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                             signed   

 



 

 

Uznesenie č. 4/1/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 24. 11. 2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov poveruje 

 

poslankyňu Mgr. Ruženu Kuzárovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia 

veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 
                                                                                                                                                  Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                     starosta obce       

                                                                                                                             signed   

 

 

Uznesenie č. 5/1/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 24. 11. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov berie na vedomie 

 

informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu obce je poslankyňa  

Mgr. Ružena Kuzárová. 

 

 
                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                             signed   

 

 

Uznesenie č. 6/1/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 24. 11. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov zriaďuje a volí za predsedov komisií 

 

a) finančnú komisiu, komisiu pre rozpočet a správu majetku obce – predseda Jozef Reľovský,  

b) komisiu pre kultúru, šport a prácu so seniormi – predseda Bc. Daniela Čudejková, 

c) komisiu pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie – predseda Ing. Martin Dziak, 

d) komisiu verejného poriadku a riešenia sťažností – predseda PaedDr. Peter Žoldák, 

e) komisiu pre vzdelávanie a prácu s mládežou – predseda Mgr. Ružena Kuzárová, 

f) komisiu sociálnych vecí a otázku rómskej problematiky – predseda  Pavol Zamiška. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                             signed   

 



 

 

Uznesenie č. 7/1/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 24. 11. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov schvaľuje 

 

určenie sobášiacich poslancov Mgr. Ruženu Kuzárovú a Jozefa Majkuta. 

 
                                                                                                                                                Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                             signed   

 

 

Uznesenie č. 8/1/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 24. 11. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov schvaľuje 

 

delegovanie zástupcov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Kolačkov ako 

zástupcov zriaďovateľa: Mgr. Ruženu Kuzárovú, Ing. Martina Dziaka, Jána Zamišku 

a PaedDr. Petra Žoldáka. 
 
                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                             signed   

 

 

Uznesenie č. 9/1/2022 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov 

 dňa 24. 11. 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolačkov určuje 

 
plat starostu obce Kolačkov Pavlovi Zamiškovi, v súlade s § 11 ods. 4 pism. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov, vo výške 2,2 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny 

rok a zvýšenie platu o 40 % mesačne s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

 

 
                                                                                                                                                 Pavol Zamiška 
                                                                                                                                                                      starosta obce       

                                                                                                                             signed   

 

 


