
                       Uznesenia 

             1.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Kordíky konaného dňa 21.02.2019   

   

                                 Uznesenie č. 1/2019 

K bodu č. 1 :  Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) schvaľuje 

program obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.02.2019: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie vstupu obce Kordíky do „Banskobystrického regionálneho združenia obcí“ 

3. Žiadosť o odkúpenie pozemku Daubner 

4. Žiadosť o prevod nehnuteľnosti Bažíková 

5. Schválenie podania žiadosti o NFP – zateplenie OÚ 

6. Inventarizačný zápis 

7. Správy hlavnej kontrolórky obce 

8. Rôzne 

b)  určuje 

Ivetu Tučekovú za zapisovateľku zápisnice 

Za overovateľov zápisnice Jána Donovala a Mgr. Barboru Bariakovú 

 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ 

RNDr. Jaroslava Bobáková áno - - 

Ján Donoval áno - - 

JUDr. Marek Donoval áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

                           

                                                      



 

                                                                Uznesenie č. 2/2019 

 

K bodu č. 2 : Schválenie vstupu obce Kordíky do „Banskobystrického regionálneho združenia obcí“  

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)    schvaľuje 

zmluvu o zriadení združenia obcí s názvom „Banskobystrické regionálne združenie obcí 

b)    schvaľuje 

podľa ust. § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov účasť obce Kordíky v združení s názvom „Banskobystrické regionálne združenie obcí“ 

 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ 

RNDr. Jaroslava Bobáková áno - - 

Ján Donoval áno - - 

JUDr. Marek Donoval áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Uznesenie č. 3/2019 

K bodu č. 3 : Žiadosť o odkúpenie pozemku Daubner 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   berie na vedomie 

žiadosť pána Jána Daubnera o odkúpenie obecného pozemku KN-C 850 o výmere 6m2 

b)   poveruje 

starostu obce s prizvaním občanov Ľubomír Chladný a pána Stanislava Ujváryho so slečnou Šramovou 

spolu so žiadateľmi na budúce obecné zastupiteľstvo 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO 

ZOBRATÉ NA VEDOMIE 

RNDr. Jaroslava Bobáková áno - - 

Ján Donoval áno - - 

JUDr. Marek Donoval áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Uznesenie č. 4/2019 

K bodu č. 4 : Žiadosť o prevod nehnuteľnosti Bažíková 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   berie na vedomie 

žiadosť Paní Zdenky Bažíkovej o prevod nehnuteľnosti KN-E 620 o výmere 262 m2 

b)   poveruje  

starostu obce vypracovaním zámeru na odpredaj  pozemku KN-E 620 o výmere cca 262 m2 kupujúcej 

Zdenke Bažíkovej za podmienok vypracovania znaleckého posudku (na náklady kupujúceho)  

 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ 

RNDr. Jaroslava Bobáková áno - - 

Ján Donoval áno - - 

JUDr. Marek Donoval - - áno 

Dušan Tuček áno - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Uznesenie č. 5/2019 

K bodu č. 5 : Schválenie podania žiadosti o NFP – zateplenie OÚ 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na zateplenie 

obecnej budovy Obecný úrad 

 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ 

RNDr. Jaroslava Bobáková áno - - 

Ján Donoval áno - - 

JUDr. Marek Donoval áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

                                                        Uznesenie č. 6/2019 

K bodu č. 6 : Inventarizačný zápis 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

berie na vedomie 

Inventarizačný zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na 

Obecnom úrade Kordíky k 31.12.2018 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO 

ZOBRATÉ NA VEDOMIE 

RNDr. Jaroslava Bobáková áno - - 

Ján Donoval áno - - 

JUDr. Marek Donoval áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 



                                                        Uznesenie č. 7/2019 

K bodu č. 7 : Správy hlavnej kontrolórky obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

berie na vedomie 

 č. 1/2019/SJ Správa o stave ochrany majetku obce za rok 2018 

 č. 2/2019/SJ Správa o správe pohľadávok za predchádzajúci rok 

 č. 3/2019/SJ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 

 č. 4/2019/SJ Záznam o štvrťročnej kontrole dokladov 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO 

ZOBRATÉ NA VEDOMIE 

RNDr. Jaroslava Bobáková áno - - 

Ján Donoval áno - - 

JUDr. Marek Donoval áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Uznesenie č. 8/2019 

K bodu č. 8 : Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   berie na vedomie 

 pripomienky občanov ohľadom potreby solenia miestnej komunikácie na druhej strane 

dediny 

 členov a zloženie jednotlivých komisií zriadených v obci Kordíky 

 prípravu výroby súsošia venované našim starým mamám a prastarým mamám 

 plánovanie kultúrnych akcií 

 problém s túlavými psami v dedine 

 termín 2 .zasadnutia obecného zastupiteľstva 02.05.2019 

b)   poveruje starostu obce 

 so zaslaním upozornenia občanov, ktorým sa po dedine voľne pohybujú psy 

c)   schvaľuje 

 prispieť z rozpočtu obce na výrobu dreveného súsošia 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ 

RNDr. Jaroslava Bobáková áno - - 

Ján Donoval áno - - 

JUDr. Marek Donoval áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

V Kordíkoch 21.02.2019 

 

    

 

                                                                                                                      Ján Záchenský   

                                                                                                                       starosta obce 


