
Zápisnica 

z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov, konaného dňa 24. novembra 

2022 o 15.00 hod. v kultúrnom dome obecného úradu. 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní:  Pavol Zamiška 

   Bc. Daniela Čudejková 

   Ing. Martin Dziak 

   Mgr. Ružena Kuzárová 

   Jozef Majkut 

PaedDr. Veronika Onuferová, PhD. 

Jozef Reľovský 

Ján Zamiška 

Pavol Zamiška 

PaedDr. Peter Žoldák 

Ľudmila Dziaková 

Mária Žoldáková 

Mgr. Martina Žoldáková, zapisovateľka 

Mgr. Gabriela Zamišková, ekonómka obce 

Ostatní prítomní:    

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení 

9. Návrh zriadenia komisií 

10. Určenie sobášiacich 

11. Voľba členov Rady školy 

12. Určenie platu starostu obce 

13. Rôzne 

14. Záver 

 

K bodu 1/ 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Pavol Zamiška, starosta obce. Privítal 

novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.   

 

K bodu 2/ 

V tomto bode bol určený zapisovateľ zápisnice: Za zapisovateľku bola určená Mgr. Martina 

Žoldáková. 
 

K bodu 3/ 

Predseda miestnej volebnej komisie (ďalej len MVK) v Kolačkove pre voľby do orgánov samosprávy 

obce, Mgr. Martina Žoldáková oboznámila prítomných s výsledkami volieb z kópie zápisnice MVK zo 

dňa 29. 10. 2022, ktorá je prílohou zápisnice.  

 

K bodu 4/ 

V tomto bode po informácií o výsledkoch volieb vyzvala p. M. Žoldáková novozvoleného starostu obce, 

aby zložil sľub. Novozvolený starosta p. Pavol Zamiška zložil sľub a potvrdil ho svojím podpisom, 

prezval si insígnie a osvedčenie o zvolení.    

 



K bodu 5/ 

V tomto bode novozvolení poslanci zložili sľub a potvrdili ho svojím podpisom. P. Žoldáková im 

odovzdala osvedčenie o zvolení. Sľub starostu obce a sľuby zvolených poslancov obecného 

zastupiteľstva sú prílohou tejto zápisnice. Starosta vyzval prítomných k hlasovaniu: 

 

b o l o prijaté uznesenie č. 1/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

 

b o l o  prijaté uznesenie č. 2/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

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. 

K bodu 2/ 

Starosta sa vrátil k bodu 2, kde boli určení overovatelia zápisnice: Bc. Daniela Čudejková a Ing. Martin 

Dziak. Vyzval prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o určení overovateľov zápisnice: 

prítomnosť/kvórum:       9/5 

hlasovali za:                      9 

(Bc. Daniela Čudejková, Ing. Martin Dziak, Mgr. Ružena Kuzárová, Jozef Majkut, PaedDr. Veronika 

Onuferová, PhD., Jozef Reľovský, Ján Zamiška, Pavol Zamiška, PaedDr. Peter Žoldák) 

 

hlasovali proti:    0  

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

 v o l í 

overovateľov zápisnice: Bc. Danielu Čudejkovú a Ing. Martina Dziaka. 

K bodu 6/ 

V tomto bode starosta obce Pavol Zamiška predniesol svoj príhovor, ktorý je prílohou zápisnice. Vo 

svojom príhovore poďakoval za prácu doterajším poslancom, ktorí už v budúcom volebnom období 

nebudú poslancami obecného zastupiteľstva. Poďakoval za prejavenú dôveru a doterajšiu spoluprácu. 

Zároveň privítal novozvolených poslancov a zaprial im veľa úspechov pri vykonávaní poslaneckého 

mandátu.  Predniesol priority, v ktorých chce pokračovať v novom volebnom období, podotkol, že sa 



bude naďalej snažiť svojou prácou slúžiť všetkým občanom obce, bude pokračovať v rozbehnutých 

projektoch, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu životu v obci Kolačkov.  

b o l o prijaté uznesenie č. 3/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

vystúpenie novozvoleného starostu. 

K bodu 7/ 

V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý prečítal program ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a vyzval prítomných na prednesenie návrhov na doplnenie programu. Nikto z prítomných 

nemal návrh na doplnenie. 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení 

9. Návrh zriadenia komisií 

10. Určenie sobášiacich 

11. Voľba členov Rady školy 

12. Určenie platu starostu obce 

13. Rôzne 

14. Záver 

Tento program  bol daný na hlasovanie: 

HLASOVANIE o navrhnutom programe: 

prítomnosť/kvórum:       9/5 

hlasovali za:                      9 

(Bc. Daniela Čudejková, Ing. Martin Dziak, Mgr. Ružena Kuzárová, Jozef Majkut, PaedDr. Veronika 

Onuferová, PhD., Jozef Reľovský, Ján Zamiška, Pavol Zamiška, PaedDr. Peter Žoldák) 

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 obecného zastupiteľstva.. 

 

K bodu 8/ 

V tomto bode starosta obce uviedol, že poslancom oprávneným zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva navrhuje poslankyňu Mgr. Ruženu Kuzárovú. Nikto z prítomných nepredniesol iný návrh, 

starosta vyzval prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o poslancovi oprávnenom zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

prítomnosť/kvórum:       9/5 

hlasovali za:                      9 

(Bc. Daniela Čudejková, Ing. Martin Dziak, Mgr. Ružena Kuzárová, Jozef Majkut, PaedDr. Veronika 

Onuferová, PhD., Jozef Reľovský, Ján Zamiška, Pavol Zamiška, PaedDr. Peter Žoldák) 



hlasovali proti:               0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 4/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

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 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 

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

 

Ďalej v tomto bode starosta obce oznámil, že na základe § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce predložil poslancom návrh poverenia poslankyňu 

Mgr. Ruženu Kuzárovú zastupovaním starostu obce, ktorá vo voľbách získala najvyšší počet hlasov. 

Poslanci nevzniesli k jej návrhu žiadne pripomienky. Menovaná poslankyňa poverenie prijala. 

b o l o prijaté uznesenie č. 5/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

berie na vedomie 

informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu obce je poslankyňa Mgr. Ružena Kuzárová.. 

 

K bodu 9/ 

V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných poslancov s návrhom zriadenia komisií a návrh ich 

predsedov a prečítal dôvodovú správu:  

a) finančná komisia, komisia pre rozpočet a správu majetku obce (predseda – Pavol Zamiška), 

b) komisia pre kultúru, šport a prácu so seniormi (predseda – Jozef Majkut), 

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

d) komisia verejného poriadku a riešenia sťažností (predseda – Bc. Daniela Čudejková), 

e) komisia pre vzdelávanie a prácu s mládežou (predseda – PaedDr. Veronika Onuferová, PhD.), 

f) komisia sociálnych vecí a otázku rómskej problematiky (predseda – Mgr. Ružena Kuzárová). 

O slovo požiadal poslanec p. Žoldák, ktorý predniesol iný návrh na predsedov komisií: 

a) finančná komisia, komisia pre rozpočet a správu majetku obce (predseda – Jozef Reľovský), 

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

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

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

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

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

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

HLASOVANIE o zriadení komisií a voľbe ich predsedov: 

prítomnosť/kvórum:       9/5 

hlasovali za:                      9 

(Bc. Daniela Čudejková, Ing. Martin Dziak, Mgr. Ružena Kuzárová, Jozef Majkut, PaedDr. Veronika 

Onuferová, PhD., Jozef Reľovský, Ján Zamiška, Pavol Zamiška, PaedDr. Peter Žoldák) 

hlasovali proti:               0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 6/1/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

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. 

 

K bodu 10/ 

V tomto bode starosta predložil návrh na určenie sobášiacich poslancov. V zmysle § 4 zak. č. 36/2005 Z. 

z. o rodine navrhol poveriť výkonom funkcie sobášiacich poslancov: Mgr. Ruženu Kuzárovú a Jozefa 

Majkuta. Zároveň predniesol dôvodovú správu. Nakoľko prítomní poslanci nemali iné návrhy, vyzval 

prítomných poslancov k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o určení sobášiacich poslancov: 

prítomnosť/kvórum:       9/5 

hlasovali za:                      9 

(Bc. Daniela Čudejková, Ing. Martin Dziak, Mgr. Ružena Kuzárová, Jozef Majkut, PaedDr. Veronika 

Onuferová, PhD., Jozef Reľovský, Ján Zamiška, Pavol Zamiška, PaedDr. Peter Žoldák) 

hlasovali proti:               0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 7/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

schvaľuje 

určenie sobášiacich poslancov Mgr. Ruženu Kuzárovú a Jozefa Majkuta. 

 

K bodu 11/ 

V tomto bode starosta oboznámil prítomných poslancov, že je potrebné delegovať do Rady školy pri 

Základnej škole s materskou školou nových štyroch členov, nakoľko skončilo jedno volebné obdobie 

a nastalo nové. O slovo požiadala p. Onuferová, ktorá predniesla svoj návrh.  K danému návrhu prebehla 

diskusia, po ktorej  prítomní poslanci navrhli poslancov do Rady školy: J. Zamišku, P. Žoldáka, M. Dziaka 

a R. Kuzárovú. Starosta vyzval prítomných k hlasovaniu: 

HLASOVANIE o delegovaní členov do Rady školy: 

prítomnosť/kvórum:       9/5 

hlasovali za:                      9 

(Bc. Daniela Čudejková, Ing. Martin Dziak, Mgr. Ružena Kuzárová, Jozef Majkut, PaedDr. Veronika 

Onuferová, PhD., Jozef Reľovský, Ján Zamiška, Pavol Zamiška, PaedDr. Peter Žoldák) 

hlasovali proti:               0 

hlasovania sa zdržali:    0 

- návrh   b o l   prijatý    

b o l o prijaté uznesenie č. 8/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

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. 

 

K bodu 12/ 

V tomto bode ekonómka obce p. G. Zamišková predniesla k návrhu na schválenie platu starostu obce  

dôvodovú správu: v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

obecnému zastupiteľstvu je okrem iného vyhradené plat starostu podľa osobitného zákona, ktorým je 

zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v z. n. p. Podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 



obcí a primátorov miest v z. n. p., patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku. S ohľadom na počet obyvateľov obce v rozmedzí 

od 1 001 do 3 000 obyvateľov ide o 2,2 násobok. P. Kuzárová predložila návrh, aby ekonomický úsek 

obce predložil finančnú analýzu ako stojí obec s hospodárením, aby novozvolení poslanci mali vedomosť 

a prehľad o príjmoch a výdavkoch obce.  Preto navrhla, aby doterajší plat bol starostovi ponechaný, kým 

nebudú mať prehľad. K danému bodu prebehla diskusia. Starosta dal za tento návrh hlasovať: 

HLASOVANIE o plate starostu obce: 

prítomnosť/kvórum:       9/5 

hlasovali za:                      7 

(Bc. Daniela Čudejková, Ing. Martin Dziak, Mgr. Ružena Kuzárová, Jozef Majkut, Jozef Reľovský, Ján 

Zamiška, 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. 9/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove  

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. 

 

 

K bodu 13/ 

V tomto bode sa novozvolení poslanci pýtali starostu obce, aké projekty má obec rozbehnuté, čo je 

momentálne prioritou obce v tomto volebnom období. Zároveň starosta informoval prítomných 

poslancov, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zmenil finančné pásma na nákup 

potravín v školských jedálňach, kde bude potrebné zmeniť Všeobecne záväzné nariadenie.   

 

K bodu 14/ 

V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a rokovanie Obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: 

Bc. Daniela Čudejková  signed 

 

Ing. Martin Dziak  signed 

                                                                                                         Pavol Zamiška 

starosta obce 

Zapisovateľka: Mgr. Martina Žoldáková    signed                                      signed   


