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Dobrý deň, Vážení spoluobčania. 
 
Od posledného výtlačku nášho občasníka už ubehla nejaká doba a my sme  
pripravili ďalší. Úvodná stránka tohto čísla je venovaná všetkým občanom, ktorí 
sa podieľajú na organizovaní podujatí v Kordíkoch. Samozrejme budeme Vás 
v ňom informovať aj o udalostiach posledného obdobia.  
Obecný úrad hneď ako to bolo možné pracoval na rekonštrukcii detského ihriska  
oproti kostolu, ihrisko je v tejto dobe, až na malé nedorobky hotové. Na detskom 
ihrisku sme spravili kútik aj pre rodičov, je tam sedenie, krb, kde spolu s deťmi 
môžu rodičia posedieť a grilovať. Teší nás, že na detské ihrisko s posedením aj 
pre rodičov je veľmi dobrý ohlas od občanov a že naša snaha nebola márna. 
Samozrejme, chcem poďakovať všetkým ktorí prispeli svojou prácou pri 
vybudovaní, nebojím sa povedať naozaj pekného diela ktoré môžu využívať naši 
občania. Srdečná vďaka.  
Už tradične každý rok aj tohto roku Občianske združenie Kordícka podkova 
v spolupráci z Obecným úradom pripravilo MDD tentoraz sa podujatie konalo na 
rodinnom chodníku na Hrbočkách, táto akcia podľa ohlasu bola tiež veľmi dobrá. 
Tu by som chcel poďakovať najmä predsedníčke OZ-KP Júlii Chudíkovej, ale 
samozrejme všetkým ktorí pomáhali pri príprave ale aj pri realizácii tohto 
pekného podujatia pre deti.  
V prvú júlovú sobotu Obecný úrad pripravil už tradičnú zábavu s ochutnávkou 
Kordíckeho štiarcu na školskom dvore, lenže tento rok nám neprialo počasie, a tak 
sme sa museli presťahovať do Kultúrneho domu. Pri dobrej ľudovej zábave 
a večer pri  diskotéke, sme sa všetci mohli zabaviť. To, že zábava trvala až do 
rána, svedčí o dobrej nálade a pohode. Aj táto akcia by bez pomoci našich 
šikovných ženičiek, ale aj chlapov ktorí pomáhali pri príprave štiarcu, nebola 
úspešná.  
V priebehu uplynulých mesiacov sme pracovali na vykášaní cintorína, ktoré sa  
uskutočnilo dvakrát. Tu tiež chcem vyzdvihnúť chlapov, ktorí cintorín vykosili: 
Miroslavovi Bírešovi a Jánovi Polončíkovi, ktorí sa postarali aj o vykosenie okolo 
kostola. Chlapci veľmi pekne Vám ďakujem. Čo ma však v súvislosti s cintorínom 
mrzí je skutočnosť, že keď sa vyhlási brigáda pri vyhrabaní cintorína zíde sa tam 
pár jednotlivcov a samozrejme stále Tí istí ľudia. Ženám ktoré chodia pomôcť pri 
vyhrabaní cintorína patrí tiež vďaka. 
Všetkým občanom, ktorí sa zapájajú do obecných aktivít veľmi pekne ďakujem. 
 
                                                                                                                 Ján Bíreš 
                                                                                                                starosta obce 
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Čistenie Rodinného chodníka 
 
Kordícky chodník nemá prívlastok „rodinný“ 
len preto, že si ho môžu prejsť a načerpať na 
ňom energiu rodiny s deťmi. V prvý júnový 
deň sa naplnila aj jeho druhá podstata. Práve 
rodičia s deťmi tvorili gro brigádnikov, ktorí sa 
ochotne podujali vyčistiť a skrášliť okolie tejto 
kordíckej mini-turistickej trasy. 
Čistil sa úsek od Hrbočiek po jazierko. 
Odhrabávalo sa lístie a napadané konáre, 
vykosili sa trávnaté časti. Mimochodom, asi 
pol metrový nános bahna v jazierku sa rozhodli 
vyčistiť aj za cenu „omrznutých“ nôh 
a zablateného zvyšku oblečenia. Kto okúsil 
aspoň rukou teplotu vody v ňom, určite 
pochopí ich nadšenie. Ryby tu síce naďalej 
neplávajú, ale jazierko aj zvyšok chodníka bol 
pekne pripravený na organizovanie 
prichádzajúceho dňa detí. 
 

 
 
 
Deň detí Kordíky 
 
Kordícke deti mali asi posledné tohtoročné 
MDD v rámci celého Slovenska. 
Organizoval sa totiž až 14. júna. Členovia 
OZ Kordícka podkova to mali síce na 
pláne skôr, no prírode ani počasiu 
nerozkážeme. Na dobré sa ale oplatí čakať, 
a tak v deň D, si deti mohli prejsť13 
stanovíšť so zaujímavými disciplínami. 
Keďže ich bolo až toľko, celá akcia sa 
konala na Rodinnom chodníku od 
Hrbočiek po jazierko. Deti čakalo 
adrenalínové zlaňovanie, jazda na koni, 
ekohra, rôzne športové a vedomostné 
súťaže. Kto prešiel celú trasu a pozorne 

hľadal čo nepatrí do lesa, dostal diplom 
„Strážcu a ochrancu Kordíckeho rodinného 
chodníka“ ako aj iné odmeny. Deň sa 
v podvečerných hodinách ukončil 
príjemnou atmosférou pri ohníku 
a opekačkou. Vďaka patrí nie len členom 
OZ Kordícka podkova, ale aj 
dobrovoľníkom, ktorí ochotne strávili čas 
pri tejto aktivite a venovali ho deťom. 
 

 
 
Čerešňová hostina 
 
Čerešničky, čerešničky, čerešne... tak sa 
spieva v jednej ľudovej pesničke. Končí 
však ich rozsypaním po ceste. V prvú 
júlovú sobotu sa však čerešne po ceste ani 
chodníku nekotúľali, ale pekne čakali 
v miskách na stoloch pripravených na 
hostinu, ktorá sa každoročne koná pri 
príležitosti vysvätenia miestneho kostola. 
Veľkému sviatku a oslavám v našej obci 
predchádzalo stavanie mája (v júli), 
zdobenie stolov, organizovanie ľudí, ktorí 
ochotne pomáhali. Všetko to vyvrcholilo ... 
dažďom. No, až také zlé to nebolo. Počasie 
nám predsa doprialo a zábava pokračovala. 
Výborný guláš a la Dušan Sedlák chutil, 
štiarc ako vždy vynikajúci a príjemná 
cimbalová muzika tiež.  
Jedlo chudobných uhliarov a drevorubačov 
tento rok opäť ochutnalo veľa 
návštevníkov obce a potvrdili tým, že 
podobné tradičné podujatia sú žiadúce pre 
ďalší rozvoj obce. 
Keď v kuchyni konečne vychladli sporáky 
a kuchárky si trošku vydýchli, začala 
zábava. Spočiatku ešte na ľudovú nôtu, tú 
však večer vystriedala tá modernejšia. 
Tancovačka trvalo do ranných hodín. 
Nedeľné ráno začalo svätou omšou 
a poobede futbalovým zápasom. Mužské 
pohlavie z obce sa napriek ťažkej sobote 
odhodlalo k duelu ženatí – slobodní. Víťaz 
jasný – ženatí. Takže pre slobodných 
ponaučenie, že ak chcú vyhrať, musia sa 
buď zlepšiť alebo sa oženiť.

                                                                                                                                   
 
 
 

 
 
                                  text, foto: RNDr. Jaroslava Drábová 
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TALIANSKO-RÍM-ASSISI  
08.-14.06.2008 
 
Páni farári Jozef Petrík a Jozef Meňuš 
zorganizovali púť do Ríma a Assisi. Na zájazd 
sa prihlásilo 43 osôb z toho 13 z Kordík. 
Navštívili sme mnohé známe i menej známe 
pamiatky ako napr. Koloseum, Vatikánske 
múzeá, 4 Vatikánske baziliky, Panteón, 
Fontánu di Trevi, ... 
Zúčastnili sme sa aj audiencie u pápeža na 
Námestí sv. Petra. Svätý otec Benedikt XVI. 
nás privítal a požehnal nám. 
Ubytovaní sme boli v mestečku Torvaianica, 
ktoré bolo vzdialené cca 34 km od Ríma. Náš 
penzión bol priamo pri mori. Počasie nám  
 

prialo aj keď v jediný voľný deň trošku 
popršalo. Potom sa však vyjasnilo a mohli sme 
si aj zaplávať či poopaľovať sa. 
Posledný deň sme boli v Assisi. Navštívili sme 
rôzne chrámy. V chráme Sv. Františka sme  
mali aj svätú omšu, ktorú slúžili naši páni 
farári. Assisi je naozaj krásne mesto, oveľa 
čistejšie a tichšie ako Rím. Aj napriek tomu, že 
sme zmokli, strávili sme tam príjemný deň. 
Posedeli sme si v jednej reštaurácii. Každý si 
pochvaľovať kvalitné talianske víno. 
Cestou na Slovensko sme si v autobuse aj 
zaspievali. Bolo nám veselo a tak cesta ubehla 
rýchlo. Domov sme prišli plní nových zážitkov 
a skúseností. 
                                                                Barbora Bírešová 
 

 
RECEPT pani Evy Bírešovej 
Lacná Bohemka                                         Dobrú chuť! 
 
Cesto: 50 dkg hladkej múky, 10 dkg masla, 3 lyžice cukru, 2 vajcia, trochu citrónovej kôry, 1dkg 
jelenej soli rozpustiť v mlieku, 2 lyžice kakaa. 
Plnka: 0,5 L mlieka, 2 lyžice maizeny uvariť, 20 dkg cukru, 25 dkg masla, 2 lyžice kakaa vymiešať. 
Príprava: cesto rozdeliť na 3 časti, vyvaľkať a dať upiecť do rúry vyhriatej na 170°. 
Poleva: čokoládová. 
 

 
Vypísané z obecnej kroniky 
Veľa historických faktov, udalostí a zaujímavostí o danej obci sa dá vyčítať práve z kroník. Je 
obrovskou škodou, že stará kronika Kordík sa nezachovala. Jej zmiznutie nie je celkom jasné, ale 
jasné je, že udalosti v nej zaznamenané už asi neodkryjeme. Ale kto vie, možno raz... 
Kronika obce teda začína až rokom 1944, čiže obdobím nie veľmi príjemným – vojnovým. Smutné 
udalosti týchto rokov nie je možné preskočiť, a tak si v ich skratke pripomeňme pri príležitosti osláv 
SNP, ktorého súčasťou boli aj občania našej obce. 
Rok 1944 
– prídel tovaru na občana: múka: veľmi ťažko pracujúci 10 kg , ťažko pracujúci 6 kg, ľahko pracujúci 
5 kg, deti do jedného roka 1 kg. Cukor:  0,75 kg/osobu, deti do 6 roku a chorí 0,50 kg navyše. Prídel 
petroleju:  na mesiac1 liter / domácnosť. 1 pár novej obuvi, 1 podrážky, 1 mydlo / rok. 
– z 11. na 12. augusta sa vlámali do potravín a odcudzili liehoviny vo výške 10 000 KČS. 
SNP 29. 08. 1944 

– mobilizačná vyhláška – 32 mužov z Kordík nastupuje do posádok Harmanec-papierňa 
a Banská Bystrica. 

– Prišla jednotka ruskej armády a dedina sa premenila na vojenský tábor až do 28. 09. 1944. 
– Nariadená pracovná povinnosť: domáci obyvatelia pracovali na zahataní cesty Kordíky – 

Štubňa v úseku Tabla – Mocalovské. 
– 60 žien nosilo jedlo na chotár pre bojujúci front. 
– Streľbou boli poškodené domy číslo 9, 15, 17, 45, 47, 50, 55, 74. 
– Zajali osem občanov, dvaja boli mŕtvi. 

Rok 1945 
– do obce vtrhli Nemci a robili prehliadky domov. 
– Nemecká armáda zajala troch chlapcov: Štefan Murgaš, Daniel Žabka, Jozef Murgaš. 

28. marca sa ľudia ukrývali v pivniciach pred vybuchujúcimi granátmi. 
2. apríla sa stal úraz A. Enertovej z domu č. 53, keď upravovala seno na šope, granát dopadol v jej 
blízkosti a črepina zasiahla jej ruku. Po dvoch dňoch, keď ustúpila hrôza frontu bola prevezená do 
nemocnice, kde sa zotavila. 
3. apríla 1945 oslobodenie obce rumunskou armádou. 
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Oznam stavebného úradu obce Kordíky 
Ako iste viete, každá obec je aj Stavebným 
úradom, a tak všetko čo sa týka stavebných 
vecí či je to územné, stavebné povolenie, 
ohlásenie drobnej stavby, je potrebné 
požiadať na obci o vydanie náležitých 
povolení. Preto Vás chceme všetkých 
požiadať ak začínate s nejakou prestavbou, 
výstavbou, pracovníci Obecného úradu 
Vám radi a ochotne pomôžu a poradia ako 
postupovať. V poslednom období sa 
objavilo viac stavieb ktoré sú budované na 
čierno alebo z rozporom čo bolo povolené. 
Obecný úrad  takýmto stavebníkom stavby 
zastavil a budú finančne aj sankciovaní. 
Veď je predsa neprípustné, že si v obci 
bude každý robiť bez povolenia a ako to 
jemu vyhovuje. Týmto chceme preto 
všetkých upozorniť, aby neriskovali 
s čiernymi stavbami lebo si stavbu 
predražia zbytočným platením pokuty, 
ktorá ich určite neminie. 

 Problém so psami 
Už dosť dlhú dobu Obecný úrad 
upozorňuje majiteľov psov aby ich voľne 
nepúšťali behať po obci a stále ten problém 
pretrváva. Obec už niektorým majiteľom  
dala pokutu, ale psy  voľne behajú po obci 
a sú to stále jedni a tie isté psy . Sťažnosti 
od občanov sú na dennom poriadku, ale 
keď majiteľov psov upozorníme ako by to 
brali na ľahkú váhu a veci okolo voľne 
behajúcich psov zľahčujú. Pýtam sa však 
dokedy? Kým Váš miláčik nespôsobí 
niekomu ujmu na zdraví? Myslím si, že 
zdravie nás všetkých nám nikomu nie je 
ľahostajné, takže dávajme na svojich 
miláčikov väčší pozor, lebo zdravie po 
prípadnom uhryznutí sa  za  žiadne peniaze 
kúpiť nedá. Čo vy nato Vážení 
spoluobčania? 
 

 
Odvoz odpadu v obci. 
Vážený spoluobčania chceme Vám pár vetami niečo povedať o odvoze odpadu v našej obci. 
V obci  uskutočňujeme  viac odvozov  odpadu: domový odpad, separovaný odpad, zber 
železného šrotu, zber elektroodpadu, zber  akumulátorov. 
Čo sa týka domového odpadu, v letnom období sa zvoz uskutočňuje dvakrát do mesiaca, 
v zimných mesiacoch jedenkrát. Či to postačuje si netrúfame povedať, ale podľa Vašich 
vyjadrení zatiaľ áno, dokedy, nevieme. Pri tejto príležitosti Vás Obecný úrad prosí, nemiešajte 
všetko do domového odpadu veď v obci máme aj odvoz separovaného odpadu. Pri ktorom sa 
trochu pozastavíme. Jedná sa totiž o to, že sme si zvykli, že ak máme doma nejakí separovaní 
odpad, utekáme s ním do kontajnera k Obecnému úradu, kde sa rýchlo nádoby zaplnia 
a vzniká tu neporiadok. Tieto nádoby  pri obecnom úrade sú ako rezerva  keď máme doma už 
problém odpad skladovať. Separovaní odpad od našich domov odvážajú raz mesačne 
a kontajnery pri Obecnom úrade dvakrát do mesiaca, preto ich treba využiť v období medzi 
vývozom od našich domov a vývozom od Obecného úradu. Zber železného a elektroodpadu 
pripravujeme na základe Vašich požiadaviek, preto ak máte doma takýto odpad treba to 
nahlásiť na Obecný úrad  a keď bude viac záujemcov, zber zorganizujeme. Ďalší zber sa týka 
Starých autobatérií, ale aj tužkových batérií, ktoré môžete nosiť do kontajnera ktorí je na  to 
určení na parkovisku oproti Obecnému úradu. Mrzí ma však, že ešte stále sa nájdu občania 
ktorí odpad vyhadzujú do hory popri ceste a na miesta kde odpad nepatrí. Vážení 
spoluobčania hádam už nieto rodiny, ktorá nemá nádobu na odpad. A ak aj takáto je, na 
Obecnom úrade si môže nádobu zaistiť.  Chceme si predsa chrániť našu krásnu prírodu!  
Rozpis jednotlivých odvozov nájdete na Obecnom úrade. 
                                                                                                          Ďakujem, Ján Bíreš  
 
Jubilant 
Významného životného jubilea sa v mesiaci august presne 12.8.2008 dožil náš najstarší spoluobčan 
p. Ondrej Donoval z domu č.110. Všetci mu prajeme pevné zdravie a ešte Veľa pokojných chvíľ 
prežitých v kruhu svojich najbližších. Gratulujeme. 
Pri tejto príležitosti gratulujeme všetkým spoluobčanom, ktorí sa v tomto období dožili alebo 
v blízkej budúcnosti dožijú životného jubilea . Všetkým prajeme len to najlepšie. 
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Uznesenie 
z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Kordíky, konaného dňa 27.6.2008 
Uznesenie č. 20/2008 

K bodu 1. Program zasadnutia OZ Kordíky  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
schvaľuje  
program 3 zasadnutia OZ Kordíky 
 
Prítomní poslanci: MUDr. Pavol Adámek, Pavol 
Žabka, Zdeno Valuška, Lucia Bírešová 
Hlasovali za : MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Zdeno Valuška, Lucia Bírešová 
                proti: 0         zdržali sa: 0 
 

Uznesenie č. 21/2008 
K bodu 2. Žiadosť p. Chladný Ľubomír  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
 schvaľuje  
výstavbu rodinného domu na parcele č. 904 po 
vysporiadaní a vypracovaní doplnku k územnému 
plánu. 
Hlasovali za: MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Zdeno Valuška, Lucia Bírešová 
                proti: 0         zdržali sa: 0 
 

Uznesenie č. 22/2008 
K bodu3. Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
schvaľuje  
uzatvorenie zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska so 
spoločnosťou LK company v.o.s., Nad plážou 23, 
Banská Bystrica.    
Hlasovali za : MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Zdeno Valuška, Lucia Bírešová 
                proti: 0         zdržali sa: 0 
 

Uznesenie č. 23/2008 
K bodu 4. Finančná komisia  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
berie  na vedomie  
potrebu schválenia členov finančnej komisie ale 
navrhuje osloviť členov z radu občanov.  
Hlasovali za : MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Zdeno Valuška, Lucia Bírešová 
                proti: 0         zdržali sa: 0 

 
Uznesenie č. 24/2008 

K bodu 5. Zásady rozpočtového hospodárenia 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
Schvaľuje  
zásady rozpočtového hospodárenia obce.  
Hlasovali za: MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Zdeno Valuška, Lucia Bírešová 
                proti: 0         zdržali sa: 0 

 
Uznesenie č. 25/2008 

K bodu 6. Záverečný účet obce. 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
berie  na vedomie  
stanovisko h lavného kon trolóra  obce 
k výsledkom hospodáren ia  a  záverečného 
účtu obce za  rok 2007  
súhlasí  
s celoročným hospodáren ím obce bez výhrad  
schvaľuje  
celoročné hospodáren ie obce Kordíky za  rok 
2007 bez výhrad 
rozdelen ie hospodár skeho výsledku za  obec 
aj podn ikateľskej činnost i  podľa rozpisu:  -  
podn ikateľská činnosť 6.577. -  Sk :  celý do 
tvorby sociá lneho fondu obce. -  obec 
232.696,99 Sk :  -  10% t . j.  23.296,99 Sk do   
r ezervného fondu- zvyšok vo výške 209.400.- 
Sk do rozpočtu obce na  rok 2008 a  použi t ie 
na  kapi tá lové výdavky (kúpa mechan izmu na 
z imnú údržbu)  
Po uskutočnenom audi te vykonanom 
nezávislým audí torom poslanci  obecného 
zastupi teľstva  zoberú na  vedomie správu 
nezávislého audí tora .  
 
Hlasovali za: MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Zdeno Valuška, Lucia Bírešová 
                proti: 0         zdržali sa: 0 

 
Uznesenie č. 26/2008 

K bodu 7. Výročná správa 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
schvaľuje  bez výhrad  
Výročnú správu obce za rok 2007.  
Hlasovali za: MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Zdeno Valuška, Lucia Bírešová 
                proti : 0       zdržali sa : 0 
 

Uznesenie č. 27/2008 
K bodu 8.  Stanovenie hodnoty Renault 19. 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky  
schvaľuje  
stanovenie reprodukčnej ceny Renault 19 vo výške 
28.000.- Sk 
Hlasovali za: MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Zdeno Valuška, Lucia Bírešová 
                proti : 0        zdržali sa: 0 
 

Uznesenie č. 28/2008 
K bodu 9  FTTH siete.  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
schvaľuje   
prepojen ie FTTH siet í  s  katast r á lnym 
územím Riečka – Vápen ica  a  navýšen ím 
rozpočtu na  plánovanú akciu.   
Hlasovali za: MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Zdeno Valuška, Lucia Bírešová 
                proti : 0        zdržali sa: 0 

 
Uznesenie č. 29/2008 

K bodu 10  Riešenie zimnej údržby.  



 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
berie  na vedomie  
potrebu r iešen ia  z imnej údržby 
mechan izmom a  dan ím vypracovan ia  
cenovej ponuky podľa  
ktorej sa  rozhodne ako sa  bude r iešiť z imná 
údržba .   
Hlasovali za: MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Zdeno Valuška, Lucia Bírešová 
                proti : 0        zdržali sa: 0 
 

Uznesenie č. 30/2008 
K bodu 11 - rôzne  Chov koní v obci.  
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
berie  na vedomie  
in formovan ie sa  p.  Ladislava Lahu 
o možnost i  odkúpen ia  obecných  pozemkov 
v čast i  lazy na  chov kon í .   
Hlasovali za: MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Zdeno Valuška, Lucia Bírešová 
                proti : 0        zdržali sa: 0 
 
V Kordíkoch 27.6.2008 
Ján Bíreš, starosta obce Kordíky 
 

Uznesenie 
z prvého mimoriadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Kordíky, 
 konaného dňa 16.7.2008 

 
Uznesenie č. 31/2008 

K bodu 11 - rôzne  Geomontánny park.  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
schvaľuje  
vstup obce do občianskeho združen ia  
Banskobystr ického geomontánneho parku.  
Hlasovali za: MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Zdeno Valuška, Lucia Bírešová 
                proti : 0        zdržali sa: 0 

 
Uznesenie č. 32/2008 

K bodu 1. Program mimoriadneho zasadnutia OZ 
Kordíky Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
schvaľuje  
program 1 mimoriadneho zasadnutia OZ Kordíky 
 
Prítomní poslanci: MUDr. Pavol Adámek, Pavol 
Žabka, Zdeno Valuška, Ján Žabka 
Hlasovali za : MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Zdeno Valuška, Ján Žabka 
                proti: 0         zdržali sa: 0 

 
Uznesenie č. 33/2008 

K bodu 2. Kúpa zimného mechanizmu  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
 schvaľuje  
kúpu zimného mechanizmu v zložení traktor, snežnú 
frézu, šípová radlica predná, vlečka. Podľa najlepšej 
cenovej ponuky. 

 
Hlasovali za: MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Zdeno Valuška, Ján Žabka 
                proti: 0         zdržali sa: 0 
 

Uznesenie č. 34/2008 
K bodu 3. Žiadosť manželia Holbíkovci 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
schvaľuje  
odpredaj pozemku parcela číslo KN – C 1026/1 pre 
Ivetu Holbíkovú a manžela Štefana Holbíka za cenu 
250.- Sk/m2.  Výmera sa upraví geometrickým plánom 
ku ktorého vymeraniu je potrebné privolať starostu 
obce aby sa zachovala hranica ochranného pásma 
k miestnej komunikácie ktorá je tam ÚPN Kordíky 
naplánovaná   
 
Hlasovali za : MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Zdeno Valuška, Ján Žabka 
                proti: 0         zdržali sa: 0 

 
Uznesenie č. 35/2008 

K bodu 4. Žiadosť Stanislav Srnka s.r.o.  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
neschvaľuje  
odpredaj pozemku parcela číslo KN – C 1012 – 
štrkovisko- pre fi. Stanislav Srnka s.r.o. .  
 
Hlasovali za : MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Zdeno Valuška, Ján Žabka 
                proti:0          zdržali sa: 0 
 

Uznesenie č. 36/2008 
K bodu 5. Správa nezávislého audítora 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
berie  na vedomie  
správu nezávislého audítora k: - záverečnému účtu 
obce za rok 2007  
- výročnej správe obce z   a rok 2007.  
 
Hlasovali za: MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Zdeno Valuška, Ján Žabka 
                proti: 0         zdržali sa: 0 
 

Uznesenie č. 37/2008 
K bodu 6. Doplnok č. 11. 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
schvaľuje  
doplnok č.  11 na  výstavbu rekreačnej chaty 
pre p.  Dzúr ika .  
 
V Kordíkoch 16.7.2008 
Ján Bíreš, starosta obce Kordíky 
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