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Privítajme nových občanov 
 
Tento rok prišla nádherná jar. Nádherná nie len tým, že sa obcou šírila omamná vôňa 
kvitnúcich čerešní a sliviek, ale aj tým, že sa v nej začalo objavovať čoraz viac 
kočíkov. Miestami máte pocit, že tunajší obyvatelia sa správajú nadmieru ekologicky 
a vymenili automobily za kočíky. Samozrejme až do takéhoto štádia sme nedospeli, ale 
ktovie, keď nastúpi ropná kríza... Sú to síce len žarty, ale naozaj na takú malú obec 
ako sú Kordíky,  sa v poslednom období narodilo pomerne veľa detičiek. Ktovie, 
možno to zapríčinili práve tie nádherné divé čerešne minulý rok. Nadarmo sa 
nehovorí: „aby bolo dievča pekné musí sa pobozkať pod kvitnúcou čerešnou“. Ako 
vidno kordícky páni sú v tomto ohľade veľmi galantní.  

Uvítanie občanov sa konalo  
2. apríla 2011 a týkalo sa len detí 
narodených v roku v 2010.   
Privítali sme 4 nových 
obyvateľov: 
Filipa Doncsa s rodičmi 
Martinou a Ladislavom, 
Dominika Pálku s rodičmi Petrou 
a Jánom, Lauru Ruskovú 
s rodičmi Zorou a Dušanom 
a Martina Bacúra s rodičmi 
Dankou a Jaroslavom.  
Milú basničku si pre našich 
nových spoluobčanov pripravili 

Annamária Bacúrová, Jakub Tuček so svojou kamarátkou Ninkou Pallerovou 
z Banskej Bystrice.   
 
Ale medzi tým k nim už pripudli ďalší kamaráti, ktorých oficiálne privítanie v obci 
čaká na budúci rok a veríme, že k nim pribudnú aj ďalší. 
Martin Dekrét z domu č. 101, Juraj Bobák z domu č. 137, Tereza Donovalová z domu 
č. 172, Maxim Šarišský z domu č. 129, Daniel Drahoš z domu č. 128. 
 
Prajeme všetkým detičkám a ich rodičom hlavne veľa zdravia a radostných chvíľ 
v kruhu svojich najbližších a spokojný život v obci. 
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Deň matiek a deň otcov 

 
Tento rok pripadol krásny sviatok dňa matiek na 8. máj. 
Predstavuje oslavu a úctu k materstvu, výchove detí a tvorbe 
rodinnej pohody. Ale bez dobrých a láskavých otcov by rodina 
nebola rodinou, a tak aj oni majú svoj deň, ktorý pripadá na 
tretiu júnovú nedeľu – 19. júna.  
Preto chceme všetkým rodičom, starým aj prastarým mamám 
a otcom popriať všetko najlepšie, nech je pre nich rodičovstvo 
aj naďalej symbolom  lásky k deťom a rodinnej súdržnosti. 
 

 
 
 
 
Kordícke NAJ 
 
Každý má svoje naj. Niekto považuje svoju obec za najkrajšiu, najmenšiu alebo najslávnejšiu. 
Aj my sa budeme venovať slovíčku NAJ a skúsime niečo nájsť pre našu obec. Ak vás, 
čitateľov občasníka  napadajú iné prívlastky, ktoré sa hodia na NAJ v obci, budeme radi ak sa 
s nimi podelíte. 
Tentokrát si vyberieme tieto NAJ: 
NAJvyššie položená obec – Kordíky patria medzi najvyššie položené obce 
v Banskobystrickom kraji. Najvyšší bod v obci je udávaný ako 849 m n. m. Predbehli nás 
napríklad Donovaly a Lom nad  Rimavicou. 

NAJkrajšie výhľady. Možno to znie trochu samoľúbo, ale naša obec sa naozaj môže pochváliť 
krásnymi výhľadmi na okolitú krajinu. Západná strana je chránená mohutným hrebeňom 
Kremnických vrchov s Vyhnátovou a Kordíckym sedlom. Severnú a severovýchhodnú časť 
zaberá Veľká Fatra s dominantnou Krížnou, Nízke Tatry s Prašivou. Keď sa pozrieme na 
juhovýchod oslnia nás Starohorské vrchy so Sokolím, južne dominuje Poľana, Zvolenská 
kotlina a Javorie. Mnohí turisti navštevujú obec práve kvôli týmto nádherným pohľadom na 
Slovenskú prírodu. 
NAJkrajšie kvitnúce divé čerešne. Jarná prechádzka obcou je nezameniteľná. Kordícke lúky 
ožijú kvitnúcimi čerešňami. Ich botanický názov je čerešňa vtáčia (Cerasus avium (L.) 
Moench). Je chválihodné, že staré mohutné stromy prežili toľko rokov, poľnohospodárskych 
a urbanizačných zmien a môžeme sa nimi naďalej kochať. Je už málo takých miest, a preto sa 
fotografie kvitnúcej obce nachádzajú aj na slovenských nástenných kalendároch. Je to veľmi 
užitočný strom nielen ako výdatná potrava pre hmyz a včely, ale aj vtáctvo a medvede. 
                                                                                                                                                                        Jaroslava Bobáková 
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Súťaž pre čitateľov Kordičana 
Občianske združenie Kordícka Podkova sa rozhodlo vyhlásiť súťaž pre obyvateľov Kordík -  
čitateľov občasníka Kordičan. 
Keďže sa obec nachádza v krásnom prostredí s množstvom prírodných krás a obyvateľmi, 
ktorí sa snažia skrášľovať svoje okolie, súťaž bude pomerne jednoduchá. Úlohou je 
vyfotografovať (mobilom, digitálnym, ale aj klasickým fotoaparátom) alebo natočiť na video 
prírodnú zaujímavosť, kvety, predzáhradku, krásny balkón či okno vo vašej domácnosti. Je to 
naozaj jednoduché. Ak radi chodíte do prírody, hubárčite a ste vášnivým pestovateľom rastlín, 
či chovateľom zvierat, súťaž je venovaná práve vám. Nejde o kvalitu fotografií, ale 
o zaujímavú, netradičnú vec, ktorú vyfotografujete.  
Zapojiť sa môžu všetky vekové kategórie od detí po dôchodcov. Fotografie a videá s krátkym 
opisom a menom súťažiaceho môžete priniesť do konca októbra na obecný úrad Ing. 
Chudíkovej alebo zaslať na mailovú adresu: obeckordiky@lifepc.sk O presnom termíne 
vyhodnotenia vás bude informovať OZ KP. 
Podľa počtu prihlásených bude súťaž rozdelená do kategórií: záhrada, pestovateľské 
a chovateľské úspechy a voľná príroda. Na víťazov čakajú pekné ceny od OZ Kordícka 
Podkova. Tešíme sa na vaše fotografie, ktorým nemusí chýbať ani vtip a trošku recesie.  
                                                                                                                                                                                             OZ KP 
 
Vypísané z obecnej kroniky 
 
Rok 1952 

- Uskutočnila sa oprava školskej budovy pre potreby MNV a to brigádou občanov. 
- Plánovaná výstavba vodovodu sa neuskutočnila. 
- Uskutočnili sa preteky na lyžiach, čo bol obľúbený šport tunajšej mládeže. Mali úspechy 

v Harmanci aj Banskej Bystrici. 
- Písanie kroniky preberá Štefan Fekete z Blatnej pri Bratislave. Bol novým riaditeľom školy po 

Vojtechovi Babiakovi. 
Rok 1953 

- Uskutočnila sa výstavba cesty od Madleny po Smetisko. Plánovaná cena bola 100 000,- KČS, 
pričom 2/3 prác urobili brigádnici. 

- 26. 04. bola komisia ČSAD obhliadať cestu pre autobus. Otvorenie linky sa odložilo na 
neurčito. Dôvodom bolo, že nemajú horský autobus. 

- Vydaný bol nový zákon o domovej dani a to 4 KČS/m2. 
- Zmena peňazí a lístkového systému. Pred zmenou stálo mäso 150 KČS/kg, po zmene  

20 KČS/kg. 
- Peňažná reforma: prepočítanie kurzom v banke 1:5 do 5000,- KČS, ostatné odtupňované od 

1:6,5 po 1:50. 
- Nový zákon ruší strednú školu. Preto sa rozhodlo, že dvaja občania z Kordík pôjdu na 

Ministerstvo železníc do Prahy. Od 10. októbra premáva autobusová linka Kordíky – Banská 
Bystrica. 

Rok 1954 
- Veľmi slabá úroda zeleniny aj ovocia, málo sena v dôsledku daždivého počasia. 
- Divadelný krúžok hral hru Ženský zákon. 
- Nastalo výrazné zníženie cien, hlavne ošatenia (mužské šaty zlacneli z 650,- na 360,- KČS). 

Rok 1955 
- Obec má nového riaditeľa školy Štefana Nepšinského, ktorý však nevedie obecnú 

kroniku. Tú má na starosti František Žabka od 20. mája 1958. Kronika bola 
dopisovaná spätne, preto sú roky 1956 – 1957 opísané len stručne. 

 
 
                                                                                                                                                                 ObÚ 
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V nasledujúcej časti občasníka vyberáme najdôležitejšie uznesenia s doterajších zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. Úplné znenia sú dostupné na miestnom obecnom úrade. 
 

Uznesenia 
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kordíky konaného dňa 3.1.2011 

Uznesenie č. 3/2011 
K bodu 3. Schválenie členov komisií pri obecnom úrade 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
určuje  
za členov finančnej komisie MUDr. Pavla Adámka a MUDr. Ladislava Lahu. 
za členov komisie pre životné prostredie a výstavbu, lesného a vodného hospodárstva a ochranu 
verejného poriadku Ing. arch. Alberta Mikovínyho, Emíliu Štroffekovú, Mgr. Katarínu Adzimovú, 
Michala Lahu, Róberta Donovala, RNDr. Miroslava Drahoša, Jozefa Žabku – geodeta. 
za členov komisie kultúrno-školskej, športovej a sociálno-zdravotnej Ing. Juraja Kuniaka a členov OZ 
Kordícka podkova a to menovite Ing. Júliu Chudíkovú, RNDr. Jaroslavu Bobákovú, Emíliu 
Štroffekovú a Andreu Púchyovú. 
Hlasovali za: Štefan Holbík, MUDr. Pavol Adámek, Zdeno Valuška, Ing. Marianna Hoghová, MUDr. 
Ladislav Laho                   

Uznesenie č. 4/2011 
K bodu 4. Voľba kontrolóra obce Kordíky 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
volí    
podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Ing. Katarínu Konopovú za kontrolórku obce na volebné obdobie 2011 – 2016. 
Hlasovali za: Štefan Holbík, MUDr. Pavol Adámek, Zdeno Valuška, Ing. Marianna Hoghová, MUDr. 
Ladislav Laho                   

Uznesenie č. 7/2011 
K bodu 7. Priority a ciele na volebné obdobie 2011 - 2014 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
berie na vedomie 
prvotný návrh priorít a cieľov na volebné obdobie 2011 - 2014.   
Hlasovali za: Štefan Holbík, MUDr. Pavol Adámek, Zdeno Valuška, Ing. Marianna Hoghová, MUDr. 
Ladislav Laho                   

Uznesenie č. 8/2011 
K bodu 8. Rôzne 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky po schválení Okresným riaditeľstvom hasičského záchranného 
zboru v Banskej Bystrici  
berie na vedomie 

- potrebu vypracovania stavebnej komisie pri obecnom úrade prvotný návrh zmeny ÚPN obce, 
- oslovenie StVPS o zvýšení tlaku vody v obci. 

Hlasovali za: Štefan Holbík, MUDr. Pavol Adámek, Zdeno Valuška, Ing. Marianna Hoghová, MUDr. 
Ladislav Laho   

Uznesenia 
z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kordíky konaného dňa 27.1.2011 

 
Uznesenie č. 11/2011 

K bodu 3. Doplnenie členov komisie pre životné prostredie a výstavbu, lesného a vodného 
hospodárstva a ochranu verejného poriadku   
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
určuje  
za členov komisie pre životné prostredie a výstavbu, lesného a vodného hospodárstva a ochranu 
verejného poriadku Ing. arch. Alberta Mikovínyho, Emíliu Štroffekovú, Mgr. Katarínu Adzimovú, 
Michala Lahu, Róberta Donovala, RNDr. Miroslava Drahoša, Jozefa Žabku – geodeta, Jána Murgaša 
a Jána Donovala. 
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Hlasovali za: Štefan Holbík, Zdeno Valuška, Ing. Marianna Hoghová, MUDr. Ladislav Laho                   

Uznesenie č. 17/2011 
K bodu 9. Majetkové priznanie starostu obce a hlavného kontrolóra obce  
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky  
konštatuje,  že 
komisia pre ochranu verejného poriadku preštudovala a potvrdila, že majetkové pomery starostu obce 
a hlavného kontrolóra obce nepresahujú súhrn ich platových pomerov a iných vyčíslených príjmov. 
Hlasovali za: Štefan Holbík, Zdeno Valuška, Ing. Marianna Hoghová, MUDr. Ladislav Laho                   

 
Uznesenie č. 18/2011 

K bodu 10. Zásady odmeňovania poslancov OZ  
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky  
konštatuje,  že  
zásady odmeňovania poslancov za výkon funkcie, ktoré boli schválená 17.6.2010 uznesením č. 
22/2010 sa nebudú v priebehu volebného obdobie meniť a naďalej sa vzdávajú odmien za výkon 
funkcie. 
Hlasovali za: Štefan Holbík, Zdeno Valuška, Ing. Marianna Hoghová, MUDr. Ladislav Laho   

 
Uznesenie č. 19/2011 

K bodu 11. Rôzne  
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky  
berie na vedomie 

- informovanie sa p. S. Žabku o zámeroch SKI Centra Kordíky k plánom s výstavbou penziónu, 
- informovanie sa p. Holbíka o pláne riešenia kanalizácie, 
- konštatovanie p. Lahu s nedoriešenou situáciou ohľadne rigolov na ceste Gavalovo – 

Murgašovská informovanie p. Lahu ohľadne zmeny stavebného úradu, 
- vyjadrenie p. Hoghovej k potrebe vypracovania rozpočtových opatrení z dôvodu zmeny DPH 

a zapracovania auditu zmlúv. 
Hlasovali za: Štefan Holbík, Zdeno Valuška, Ing. Marianna Hoghová, MUDr. Ladislav Laho   
 

Uznesenia 
z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kordíky konaného dňa 30.3.2011 

 
Uznesenie č. 26/2011 

K bodu 7. Žiadosť p. Beňačku  
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
berie na vedomie  
žiadosť p. Beňačku a spol. o zastavenie výstavby v časti Širiny odľa doplnku č. 12. Daná situácia sa 
bude musieť doriešiť ÚPN SÚ Kordíky.    
Hlasovali za: Štefan Holbík, Zdeno Valuška, Ing. Marianna Hoghová, MUDr. Ladislav Laho, MUDr. 
Pavol Adámek   
                 

Uznesenie č. 27/2011 
K bodu 8. Informovanie p. Stráňavským  
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky  
berie na vedomie  

- záujem talianskeho investora o vybudovanie golfového ihriska v časti zadné lazy a polámanô, 
- snahu riešenia projektových dokumentácií na napojenie obce Kordíky do zberných dvorov 

v k.ú. Tajov 
- pomoc pri získaní fin. prostriedkov na riešenie kanalizácie v obci Kordíky, 
- nesúhlas starostu obce o zmene spoločného stavebného úradu z Badína do Tajova, 
- potrebu doriešenia situácie na zabezpečenie prekrytia rigolov na ceste Gavalov – 

Murgašovská, po dohode s projektantom. 
Hlasovali za: Štefan Holbík, Zdeno Valuška, Ing. Marianna Hoghová, MUDr. Ladislav Laho, MUDr. 
Pavol Adámek   
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Uzavreté sobáše v obci 
 
Prežiť spoločný život sa na začiatku roka rozhodli: 
Ing. Stanislav Murgaš z domu č. 33 s PaedDr. Ivetou Lehockou 
Mgr. Erika Bírešová z domu č. 14 s Romanom Škarbom 
 
Do manželského života im prajeme veľa úspechov, rodinnej pohody a spokojnosti. 
 
 
Opustili nás 
 
K životu patria aj smutné udalosti, a tak sme sa rozlúčili s našimi spoluobčanmi: 
Elena Kohárová z domu č. 18 
Mária Murgašová z domu č. 30 
Jozef Murgaš z domu č. 20   
Všetkým príbuzným a priateľom želáme úprimnú sústrasť. 
 
 
POZVÁNKY NA LETNÉ PODUJATIA V OBCI 

 
DEŇ DETÍ pod názvom, „Kordícka detská podkova“ sa bude konať  
4. júna 2011 v čase od 10:00 do 12:00 hod v priestoroch SKI Centra 
Kordíky (v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome). Čakajú na 
Vás animátori, detská mini disco šou, maskot, súťaže, hry a aktivity, 
balónové kreácie, kreslenie na tvár a veľmi sladká odmena. 
Pozývame aj vnúčatá, sesternice a známych, ktorí nie sú obyvateľmi 
Kordík.Tešíme sa na všetky detičky aj ich rodičov. 
 
 

2. júla 2011 ČEREŠŇOVÁ HOSTINA – Príjemné posedenie pri kantry hudbe skupiny Idyla 
z Banskej Bystrice a harmonikárovi, s ktorým si budete môcť zaspievať podľa vlastného 
výberu.  
3. júla 2011 atraktívny futbalový zápas ženy vs. muži. 
 
 
Poďakovanie 
OZ Kordícka podkova ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády na „Kordíckom rodinnom 
chodníku“ a „Ihrisku pod dedinou“ za pomoc pri zveľaďovaní prostredia, v ktorom žijeme. 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  Júlia Chudíková, predseda OZ KP 
 
 
EŠTE RAZ PRIPOMÍNAME OBČANOM, KTORÍ EŠTE NEVYUŽÍVAJÚ NAŠU SLUŽBU A MAJÚ ZÁUJEM 
ODOBERAŤ OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU ELEKTRONICKOU FORMOU, ABY SVOJ E-MAILOVÝ 
KONTAKT ZASLALI NA ADRESU OBCE: obeckordiky@lifepc.sk 
 
 
Aj naďalej očakávame Vaše príspevky do občasníka na e-mailovej adrese: obeckordiky@lifepc.sk alebo 
vhodením do zelenej poštovej schránky pri Obecnom úrade. 
vydáva: © Obecný úrad Kordíky 2011  


