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Ako voliť?
Komunálne voľby sa konajú dňa 15. novembra 2014 od 7.00 hod do 20.00 hod v miestnom zdravotnom
stredisku. Pred volebným aktom je potrebné preukázať sa preukazom totožnosti. Od členov komisie obdržíte
dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
Na hlasovacom lístku pre voľbu starostu si vyberáte z kandidátov na starostu obce – zakrúžkovaním si
zvolíte len jedného kandidáta.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov do zastupiteľstva si vyberáte z kandidátov na poslancov –
zakrúžkovaním poradových čísel si zvolíte maximálne piatich vami vybraných kandidátov.
Oba hlasovacie lístky vložíte do obálky a túto do volebnej schránky.

Do občasníka si svoj volebný program mohli dobrovoľne zaslať všetci kandidáti na starostu / poslanca
obecného zastupiteľstva. Kto tak neurobil do stanoveného termínu, v zozname kandidátov je uvedené len
jeho meno a príslušnosť k strane v abecednom poradí.

KANDIDÁTI NA STAROSTU OBCE KORDÍKY
Ing. Júlia Sigetyová, vek 31 rokov, nezávislá kandidátka
Som absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore verejná správa, so zameraním na
rozvoj miest a obcí. Mojím aktuálnym zamestnávateľom je obecný úrad Kordíky, kde mojou náplňou práce
bolo zabezpečenie administratívy, účtovníctva a úkonov súvisiacich s činnosťou obecného úradu. Aktuálne
som na rodičovskej dovolenke, počas ktorej sa venujem práci v oblasti účtovníctva ako aj aktivitám
súvisiacim s fungovaním občianskeho združenia Kordícka podkova.
Volebný program: O pozíciu starostky obce sa uchádzam pretože mám záujem prispieť svojou prácou k
rozvoju našej obce tak, aby bola nezávislá, ekonomicky zdravá a prosperujúca v rámci možností efektívneho
využitia rozpočtu malej obce a hlavne, aby som tu bola pre potreby jej obyvateľov.
• Mojím cieľom je hľadanie spôsobov a riešení, ktoré budú prínosom do budúcna. Zároveň verím, že
skúsenosti získané počas pôsobenia na obecnom úrade mi pomôžu v pokračovaní rozvoja obce tak,
aby sa zachovalo to, čo je a bolo v obci dobré a zároveň sa hľadali možnosti ďalšieho zlepšenia.
• Ekonomické zdravie, prosperovanie a rozvoj našej obce by som chcela dosiahnuť prostredníctvom
svojich odborných a ekonomických znalostí v spolupráci s obecným zastupiteľstvom tak, aby sme
vedeli okamžite riešiť potreby a vzniknuté situácie potrebné pre správne fungovanie obce a
spokojnosť našich obyvateľov.
• Okrem ekonomického hľadiska je mojim cieľom aj pokračovanie v kultúrnom a spoločenskom
živote našej obce spoluprácou s členmi občianskeho združenia a ochotnými dobrovoľníkmi pri
organizácii kultúrnych podujatí a aj tým prispievať k rozvoju vzájomných medziľudských vzťahov a
budovaniu dobrého mena našej obce, ako aj vytváranie vzťahov s návštevníkmi z okolitých obcí, tak
ako sa nám to darilo v predchádzajúcich rokoch.
Za Vašu priazeň a podporu Vám vopred ďakujem a v prípade získania Vašej dôvery budem funkciu
vykonávať dôsledne a svedomito s jasným cieľom zabezpečenia prosperity obce.

Ján Záchenský, 49 rokov, vodič MKD, nezávislý kandidát
Volám sa Ján Záchenský, som nezávislý kandidát na post starostu v obci Kordíky.
Mám 49 rokov, som rodák zo Seliec a na Kordíkoch žijem už 25 rokov.
Mám ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Po škole som začal pracovať ako zámočník, neskôr ako
SZČO a v súčasnosti pracujem ako vodič MKD.
V roku 1998 som bol zvolený za jedného z poslancov obce Kordíky a v roku 2002 som sa stal zástupcom
terajšieho starostu obce.
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Volebný program:
V súčasnosti som sa rozhodol kandidovať na post starostu obce a tak sa uchádzať o Vaše hlasy.
• V prípade úspešného zvolenia, sa budem predovšetkým snažiť vyhovieť Vašim požiadavkám a
postrehom na zlepšenie kvality života v našej obci.
• Zároveň v rámci svojich možností a finančných prostriedkov obce riešiť súčasné problémy a
nedostatky, ktoré obec trápia.
Vážení spoluobčania, budem veľmi rád, keď moju kandidatúru na post starostu obce Kordíky podporíte
svojim hlasom vo voľbách.
Ján Záchenský, nezávislý kandidát na post starostu obce Kordíky.

KANDIDÁTI NA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
RNDr. Jaroslava Bobáková, 32 rokov, nezávislá kandidátka
Vzdelanie: vyštudovaný odbor Environmentálny manažment na Fakulte Prírodných vied UMB Banská
Bystrica, absolventská prax a krátkodobé zastupovanie pracovníčky na Obecnom úrade v Kordíkoch, v
súčasnosti zamestnaná ako botanička v múzeu v Banskej Bystrici, toho času na materskej dovolenke.
Moji starí rodičia pochádzajú a bývajú v Kordíkoch, takže som tu trávila veľkú časť prázdnin. Je to už
takmer trinásť rokov, čo sme sa s rodičmi presťahovali na Kordíky. Teraz tu spolu s manželom vychovávame
dve deti. Čas strávený na Kordíkoch je preto dosť dlhý na spoznanie potrieb obce a jej obyvateľov.
Volebný program: dôvod mojej kandidatúry sa dá zhrnúť do troch hlavných oblastí – ochrana životného
prostredia, deti a mládež, občasník Kordičan.
• Chcem podporiť aktivity, ktoré budú zohľadňovať a rešpektovať zásady ochrany životného
prostredia a krajiny, ako aj zachovanie tradičných hodnôt v obci. V rámci mojich možností, ako
poslankyne obecného zastupiteľstva, nadväzovať na úspešný projekt rekonštrukcie Kordíckeho
rodinného chodníka, ktorý som podala za OZ Kordícka podkova a bol schválený v roku 2009. Mojou
snahou je vyhľadávať podobné výzvy na projekty a aktívne sa podieľať na ich realizácii a podávaní.
• Aktuálnou témou sú pre mňa deti a aktivity spojené s ich voľným časom. Chcem naďalej
podporovať a zúčastňovať sa podujatí organizovanými obcou alebo OZ KP, v ktorom si svoje miesto
nájdu najmenší a vytvárať priestor pre deti a mládež na ich voľnočasové aktivity.
• Ako spoluzakladateľka občasníka Kordičan, aj pod novým vedením obce, sa budem snažiť zachovať
vydávanie obecného časopisu a motivovať občanov k aktívnejšej spolupráci na jeho tvorbe.
Považujem ho za výborný komunikačný prostriedok medzi obcou a obyvateľmi, ako aj zdroj
informácií pre budúce generácie, keďže sa každé číslo archivuje na obecnom úrade.

Vladimír Donoval, 32 rokov, nezávislý kandidát
Pracujem pri výrobe hygienických výrobkov.
Volebný program:
• zachovať tradičný dedinský život,
• zlepšiť kvalitu života občanov,
• podporiť cestovný ruch.
Držím sa hesla: človek sa má prispôsobiť dedine a nie dedina človeku.

Ing. Pavol Drábik, 44rokov, nezávislý kandidát
Ukončené vzdelanie: vysokoškolské, Stavebná fakulta STU Bratislava 1993
Rodinný stav: ženatý, manželka Elena, 1 dieťa – Tereza 12r.
Povolanie: 1993-1995 stavebný technik, THP pracovník stavebnej spoločnosti v Banskej Bystrici
1995-1998 obchodný zástupca spol. ISOVER SLOVAKIA – tepelné a zvukové izolácie
1998 - 2014 živnostník v oblasti stavebno-obchodnej činnosti potom obchodný vedúci spoločnosti, ktorá sa
zaoberá výrobou a predajom plastových fólií pre domácnosti a všetky odvetvia priemyslu.
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V obci Kordíky bývame od roku 2006 v jej dolnej časti, na začiatku, v najväčšom stúpaní. Tam sa v zime
každý z nás poteší keď to má za sebou. Prisťahovali sme sa z Banskej Bystrice, kde sme predtým žili a
snívali o lepšom a krajšom domove. Manželkine korene sú z Kordík od Hríbikovcov a preto sme sa rozhodli
pre prostredie, v ktorom vyrastali jej generácie. Ako rodina máme radi krásnu prírodu, v ktorej aktívne
trávime voľný čas a to je dôvod prečo sa nám na Kordíkoch páči a prečo tu bývame.
Volebný program: V komunálnych voľbách kandidujem ako nezávislý poslanec, pretože chcem, aby sa
zlepšila spolupráca obyvateľov obce Kordíky, zvolených poslancov a starostu pri skrášľovaní prírodného
prostredia, estetického a funkčného vzhľadu obce a riešení verejných problémov ako sú:
• úprava trávnatých porastov a verejných plôch(parkovisko s kontajnermi na triedený zber),
• oprava miestnych komunikácií,
• doriešenie kamerového systému na vstupoch do obce,
• vypúšťanie splaškových vôd zo žúmp a septikov do miestnych tokov,
• pomoc pri organizovaní kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci,
• v spolupráci s BBRSC a VUC kompletná oprava príjazdovej cesty do Kordík,
• fungovanie stavebného úradu k spokojnosti občanov.
Verím, že podobných problémových a kritických stavov v obci Kordíky je oveľa viac a bude len na všetkých
zainteresovaných a každého z nás ako sa vyriešia. Budem rád, ak sa nám spolu podarí uskutočniť a
zrealizovať len samé dobré nápady.

Mgr. Iveta Holbíková, vek 46 rokov, nezávislá kandidátka
Som absolventkou Slovenskej Zdravotníckej Univerzity v Bratislave v odbore ošetrovateľstvo. Mojím
aktuálnym zamestnávateľom je Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici, kde pracujem
ako detská sestra.
Volebný program: Na pozíciu poslankyne obecného zastupiteľstva som sa rozhodla kandidovať z dôvodu, že
som rodená kordičanka, žijem tu dlhé roky a záleží mi na tom, aby sa v našej obci žilo aspoň tak dobre a
spokojne ako doteraz.
Mojim prianím je, aby sa zachovala história obce, tradičné akcie ako aj vzhľad a nenarušená príroda okolo
nás. Som členkou občianskeho združenia Kordícka podkova, ktorá spolupracuje aj s mládežou, ktorú aktívne
zapája do diania v obci. Chcem aj touto formou priložiť ruku k dielu pri rozhodovaní o ďalšom rozvoji a
smerovaní našej obce. Ďakujem za Vašu podporu.

Mgr. Juraj Kundrata, 42 rokov, nezávislý kandidát
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 1994, pedagóg, obchodný manažér a riaditeľ. Nezávislý na politike,
závislý na občanoch.
Bývam s manželkou a synom v Kordíkoch 4 roky. Ako dieťa som veľa času trávil na Donovaloch a hory a
príroda mi prirástli k srdcu.
Kandidujem na poslanca, lebo mám pocit a presvedčenie, že obec pre svojich občanov robí málo a v
neposlednom rade, samotní občania robia pre obec ešte menej.
Keď sme sa s manželkou rozhodli bývať v malebnej dedinke na úpätí nádherných Kremnických vrchov,
pýtal som sa a pýtam sa stále: "Čo môžem ja, urobiť pre Kordíky?“ Jednotlivec sám veľa neurobí, ale keď
každý urobí niečo a v konečnom dôsledku sa my občania spojíme, môžu byť Kordíky ešte krajšie, čistejšie,
bezpečnejšie a ľudia sa na seba budú viac usmievať a zdraviť nahlas.
Volebný program: Ako poslanec sa budem snažiť hájiť záujmy všetkých občanov rovnako. Budem počúvať
názory, pripomienky a návrhy po celej obci a predkladať ich na riešenie zastupiteľstvu obce.
V prvom roku by som rád inicioval a spolu s ostatnými členmi obecného zastupiteľstva dosiahol:
• Demontáž stožiara T- COM (27 metrov)
• Premiestnenie smetných košov pod obecným úradom na vhodnejšie miesto s prestrešením.
Prestrešením riešiť aj ostatné obecné smetné nádoby.
• Vybudovanie parkoviska pod obecným úradom pre návštevníkov obce.
• Zjednotiť fasády obecných budov.
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•

Minuloročnú rekonštrukciu cesty dotiahnuť až do Kordík. Cestu vyznačiť vodorovným dopravným
značením.
• Vytvoriť jedinečný bezpečnostný systém s kamerami pri vstupe a výstupe z obce. Identifikáciou
EVČ v prípade potreby a v spolupráci s políciou budeme vedieť odhaliť prípadných páchateľov...
• V spolupráci s mestom a SAD Zvolen v letných mesiacoch iniciovať novú linku pre cyklobus na
trase Banská Bystrica - Kordíky. Vyznačiť cyklotrasy.
• V zimných mesiacoch pripraviť pre bežkárov bežecké trasy v okolí Kordík s napojením na Králiky a
Kremnický hrebeň.
• Zriadiť v obci obecnú požičovňu strojov a náradia pre potreby obce a občanov ( prívesný vozík,
cirkulár, miešačka, snežná fréza ......)
Milí susedia a spoluobčania, svoje dlhoročné manažérske skúsenosti a znalosti chcem použiť a využiť na
prospech nás všetkých – Kordíčanov.
V neposlednom rade budem presadzovať, aby pre všetkých občanov platili rovnaké pravidlá, povinnosti, ale
aj výhody, ktoré nám bývanie v Kordíkoch prináša.
S úctou váš sused a možno poslanec Juraj Kundrata

Ján Murgaš, 62 rokov, nezávislý kandidát
Dôchodca . Vzdelanie: SPŠS-všeobecné strojárenstvo.
Volebný program:
Zlepšovanie životného prostredia:
1.presadzovať riešenie kanalizácie a úpravu rigolov popri cestách,
2.presadzovať odstránenie skládok „SKANZENOV“ v intraviláne a extraviláne obce,
3.presadzovať prísnejšie dodržiavanie a sankcionovanie nevykášania lúk v intraviláne obce ich majiteľmi
alebo podielnikmi,
4.požadovať prísnejšie dodržiavanie povinnosti nájomníkov obecných pozemkov v likvidácii náletových
drevín, aby nedochádzalo k znižovaniu hodnoty prenajímaných pozemkov,
5.za účelom lepšieho zviditeľnenia histórie obce Kordíky presadzovať obnovenie inštalácie výstavy
fotografii z r.2010 z doplnením artefaktov zo života našich predkov = využitie priestoru starej sály.

Andrea Púchyová, vek 43 rokov, nezávislá kandidátka
Som absolventkou Strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave v odbore reprodukčný grafik - kreslič.
V súčasnosti pracujem ako živnostníčka v oblasti obchodu a služieb.
V roku1999 sme kúpili dom na Kordíkoch a v roku 2002 sme sa nasťahovali. Vtedy som sa začala aj s mojou
rodinou zapájať do spoločenského života obce.
Volebný program: O pozíciu poslankyne obecného zastupiteľstva sa uchádzam preto, že mám záujem aktívne
spolupracovať pri rozvoji obce prijímaním správnych rozhodnutí a riešením podnetov na zlepšenie života v
našej obci. Zároveň je pre mňa veľmi dôležité zachovávanie tradícií obce a pokračovanie kultúrneho a
spoločenského života.
Som členkou občianskeho združenia Kordícka podkova, v ktorom sa snažíme vzájomnou spoluprácou s
občanmi a mládežou prispievať k rozvoju spoločenského života a tiež zachovaniu tradičných akcií a
podujatí.
V prípade získania Vašej dôvery verím, že svojim dielom, názormi a skúsenosťami prispejem k rozvoju našej
obce do budúcna.

Ján Donoval, 63 rokov, dôchodca, nezávislý kandidát
Ing. Petra Polončíková, 35 rokov, stredný manažment, nezávislá kandidátka
Zdeno Valuška, 53 rokov, automechanik, KDH
Ján Žabka - Gondas, 38 rokov, živnostník, SMER
Martin Žabka, 31 rokov, živnostník, KDH
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Predpokladané dátumy blížiacich sa podujatí
8. 11. 2014 Pečenie kysnutých koláčov v Riečke
Navštívte obec Riečka, ktorá organizuje súťaž mikroregiónu v pečení kysnutých koláčov a povzbuďte náš
kordícky tím, ktorý sa bude snažiť svojim pekárenským umením osloviť návštevníkov aj porotu. Čaká na vás
veľa chutných dobrôt.

29. 11. 2014 Od 14.30 hod Súťaž v pletení adventných vencov a vianočného stolovania
Okrem ukážok aranžovania súťažných družstiev mikroregiónu (obcí Kordíky, Králiky, Tajov, Riečka) čaká
divákov aj tombola a pre deti výroba sviečok z včelieho vosku. Príďte si vychutnať začiatok adventu a
predvianočnú atmosféru do kultúrneho domu v Kordíkoch. Súťažné družstvá sa môžu prihlásiť najneskôr do
stredy 26. 11. 2014 na obecnom úrade alebo na e-mailových adresách sigetyovajulia@ovbmail.eu alebo
obeckordiky@lifepc.sk .

6. 12. 2014

Mikuláš

Na deti čaká príjemný program plný prekvapení. Detičky, ktoré nemajú trvalý pobyt v Kordíkoch, môžete
nahlásiť na obecný úrad do štvrtku 4. decembra 2014 do 17.00 hod na obecnom úrade. Cena balíčka je 5 eur.
Od 15.00 hod (smer od kultúrneho domu popred kostol a okolo dediny a na Harmanec) pôjde Mikuláš na
koni a bude rozdávať balíčky priamo pred domom vašich detí (deťom, ktoré nemajú trvalý pobyt na
Kordíkoch balíček odovzdá pred domom starých rodičov resp. príbuzných a známych, ktorí ich prihlásili).
V prípade nepriaznivého počasia alebo nepredvídaných udalostí budeme informovať o zmene programu a
program sa uskutoční v kultúrnom dome. V sobotu 6.12.2014 to bude ešte vyhlásené aj v miestnom rozhlase.
Na balíčky od obce majú nárok deti do 12 rokov dosiahnutých v roku 2014.

25. 12. 2014 Živý Betlehem (presný čas sa ešte upresní)
Vychutnajte si príjemnú vianočnú atmosféru v prístrešku rodiny Komžíkovej na Gavalove a zaželajte svojim
susedom, známym a priateľom šťastné a veselé Vianoce.
24. 1. 2015 alebo 31. 1. 2015

Kordícky ples

(ak pripadne termín krňačiek na 31.1. budeme posúvať o týždeň skôr, inak záväznejší je 31.1.)
Termín sa ešte upresní a potvrdí v e-mailoch, ktoré budú zasielané občanom po krňačkovej rade
(predpokladám polovica decembra) a stanovení termínu na Krňačky. Prihlasovanie bude možné po zaslaní
informácie do e-mailov a lístky budú k dispozícií na zakúpenie od 7.1.2015 – 16.1.2015, aby sme vedeli
osloviť aj náhradné páry. V e-mailoch budú aj všetky informácie týkajúce sa vstupného podľa finančnej
náročnosti na dohodnutý program a stravy, ktorú plánujeme zmeniť na teplú večeru. Návrhy na program tiež
radi uvítame na e-mailovej adrese sigetyovajulia@ovbmail.eu alebo obeckordiky@lifepc.sk .

Krňačkové preteky
O termíne budete včas informovaní podľa rozhodnutia krňačkovej rady a aktuálnych snehových podmienok.

14. 2. 2015 Obecná Fašiangová zabíjačka
ELEKTRONICKÚ VERZIU ČASOPISU KORDIČAN NÁJDETE NA OBECNEJ STRÁNKE
www.kordiky.ocu.sk, KDE NÁJDETE AJ MNOŽSTVO INÝCH INFORMÁCIÍ A FOTOGRAFIÍ
Z JEDNOTLIVÝCH OBECNÝCH PODUJATÍ.
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 2014

