Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 21.02.2019 v Kordíkoch
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program : 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 za rok 2018
7. Správy hlavnej kontrolórky obce
8. Rôzne

K bodu č. 1 : Starosta obce privítal prítomných poslancov a občanov, oboznámil ich
s programom zasadnutia a navrhol za zapisovateľku Ivetu Tučekovú a za overovateľov
zápisnice Ján Donovala a Mgr. Barboru Bariakovú.
K bodu č. 2: Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh zmluvy
„Zmluva o zriedení združenia obcí“. Obec Kordíky bola v takomto združení aj doteraz (kde
boli členmi takmer všetky obce Banskobystrického okresu), ale nakoľko sa menili stanovy
a predseda združenia, názov a adresa, je potrebné podpísať túto zmluvu na novo. Prítomní
poslanci schválili zmluvu o zriadení združenia obcí s názvom „Banskobystrické regionálne
združenie obcí“ a podľa ust. § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov účasť obce Kordíky v združení obcí s názvom „Banskobystrické
regionálne združenie obcí“.
K bodu č. 3: Starosta obce predložil prítomným poslancom žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku pána J. Daubnera KN-C 850 s výmerou 6 m2. Pán Daubner si podal túto žiadosť už
druhý raz a keďže bol prítomný na obecnom zasadnutí, vysvetlil poslancom, prečo má o túto
kúpu záujem. Dôvodom jeho záujmu o tento pozemok sú susedské nezhody s pánom
Ľ.Chladným. Pán Daubner povedal, že sa jedná iba o vodu z rúry, že to nie je prameň a túto
vodu využíva iba pán Ľ.Chladný a cez zimné mesiace im tam pán Ľ. Chladný hrnie sneh. Ďalej
argumentovali tým, že tam parkujú autá a stalo sa aj to, že ich tam aj umývali. Na to sa
prihovoril prítomný poslanec pán J. Donoval, ktorý povedal, že táto voda tam bola roky
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prístupná pre všetkých občanov a myslí si, že by to tak malo aj ostať. Starosta obce povedal,
že ak by obec mala tento pozemok predať, tak to skôr vlastníkom rodinného domu č. 44,
keďže uvedený pozemok je ohraničený z troch strán pozemkami vlastníkov rodinného domu
č. 44. Tiež bude potrebné prezistiť u vodární, či sa jedná o prameň, alebo prepad, prípadne
prípojku z vodojemu. Po búrlivej debate žiadateľov a poslancov obecného zastupiteľstva,
starosta obce navrhol odložiť hlasovanie na budúce zastupiteľstvo s tým, že sa poslanci
oboznámia s problémom priamo na mieste a na budúce zastupiteľstvo prizvať občanov,
ktorých sa to týka: J. Daubner, Ľ. Chladný a vlastníci rodinného domu č. 44 – p. Ujváry
a slečna Šramová.
K bodu č. 4: Starosta obce predložil prítomným poslancom žiadosť paní Z. Bažíkovej
o prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce. Ide o pozemok KN-E 620 o výmere 262 m2,
ktorý je na LV obce Kordíky a je vo dvore pri rodinnom dome č. 76. Rodičia paní Bažíkovej
tento pozemok užívajú približne od roku 1950 a je súčasťou nádvoria rodinného domu.
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili s odpredajom pozemku KN-E 620 za
podmienok, že všetky náklady spojené s odpredajom, vrátane vypracovania znaleckého
posudku bude znášať žiadateľka na vlastné náklady..
K bodu č. 5: Starosta obce informoval prítomných poslancov o výzve Environmentálneho
fondu na zatepľovanie obecných budov (obecný úrad). Obec začne pripravovať projekt
a všetky potrebné doklady k žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Ak bude výzva
vyhlásená, podá obec žiadosť o NFP. Prítomní poslanci súhlasili s podaním žiadosti o NFP
z Environmentálneho fondu.
K bodu č. 6: Starosta obce vyzval pracovníčku obecného úradu Ivetu Tučekovú ,aby
prítomným poslancom predložila Inventarizačný zápis obce Kordíky k 31.12.2018. Prítomní
poslanci boli s inventarizačným zápisom oboznámení vopred emailom a berú ho na vedomie.
K bodu č. 7: Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce Ing. J.Sigetyovú, aby predložila
prítomným poslancom správy:





Správa o stave ochrany majetku obce za rok 2018 č. 1/2019/SJ
Správa o správe pohľadávok za predchádzajúci rok č. 2/2019/SJ
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 č. 3/2019/SJ
Záznam o štvrťročnej kontrole dokladov č. 4/2019/SJ

Prítomní poslanci boli so správami oboznámení vopred a všetky správy zobrali na vedomie.
K bodu č. 8: V bode rôzne sa na podnet prítomnej poslankyne obecného zastupiteľstva B.
Bariakovej začala debata o tom, či by sa mohla miestna komunikácia v zimných mesiacoch
udržiavať solením, namiesto inertného posypu (teda cesta, ktorú má v správe obec). Nakoľko
to tam veľmi namŕza, keďže cez deň sú plusové teploty, sneh sa topí a v noci pri mínusových
teplotách cesta opäť namŕza. Na niektorých úsekoch je to až nebezpečné životu a prítomní
občania z druhej strany dediny a z Rovienky žiadajú nejaké riešenie tohto problému.
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Prítomný občan pán P. Adámek priniesol aj prospekty násypníkov a prívesu, ktoré by sa
možno dali využiť na posýpanie soli – videl to v Rakúsku. Požiadal starostu obce, či by sa na
to pozrel a popýtal sa v okolitých dedinách, či nemajú so solením nejaké skúsenosti, ako to
robia, kde objednávajú soľ, či by tie násypníky pasovali na obecný traktor. Do debaty sa
zapojila poslankyňa obecného zastupiteľstva J. Bobáková, ktorá sa obáva toho, že táto soľ
zničí rôzne predzáhradky pri rodinných domoch a v okrasných jazierkach, ktoré majú občania
v blízkosti cesty uhynú rybky. Starosta prítomným prisľúbil, že sa touto problematikou bude
zaoberať a zistí, či by bola možnosť kupovať už namiešaný štrk so soľou, ale do praxe to vie
obec praktikovať až od budúcej zimnej sezóny. Prítomný poslanec D. Tuček navrhol skúsiť to
ešte túto sezónu s tým, že by sa štrk zmiešal so soľou ručne.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov ,aby mu oznámili členov svojich komisií. Komisie
obce Kordíky boli zriadené v takomto zložení:
Poriadková komisia:
Ján Donoval – predseda
Ján Donoval – člen
Ing. Petra Polončíková - člen
Finančná komisia a správa majetku obce komisia:
RNDr. Jaroslava Bobáková – predseda
Ing. Petra Polončíková – člen
Ing. Roman Komžík - člen
Stavebná komisia:
JUDr. Marek Donoval – predseda
Mgr. Róbert Kačík – člen
Tomáš Klinec - člen
Kultúrno - športová komisia:
Mgr. Barbora Bariaková PhD. – predseda
Ing. Petra Polončíková – člen
Ján Murgaš – člen
RNDr. Jaroslava Bobáková – člen
Dušan Tuček – člen
Nikola Donovalová – člen
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V bode rôzne starosta obce s prítomným občanom Jánom Murgašom informoval o pláne
vytvorenia dreveného súsošia na česť našim starým a prastarým mamám. Pán Murgaš v tejto
súvislosti oslovil rezbára pána Kalmana z Polomky, ktorý by mal toto súsošie zhotoviť. Rezbár
by mal začať pracovať na tomto súsoší v marci a malo by byť hotové na čerešňovú hostinu.
Umiestnené bude pri pamätnej izbe pri drevenej soche kordíckeho drevorubača. Cena
súsošia by mala byť približne 1500,- Eur a súsošie bude spolufinancované čiastočne zo zisku
z predaja knihy o Kordíkoch, čiastočne z rozpočtu obce a čiastočne z dobrovoľných
príspevkov občanov.
Ďalej v tomto bode starosta obce informoval o plánovanej kultúrnej akcii – Fašiangová
zabíjačka.
Na podnet poslankyne obecného zastupiteľstva B. Bariakovej sa v obci 10.3. 2019 o 14-tej
v klube mládeže uskutoční MDŽ v spolupráci s firmou Mary Kay, kde sa ženy budú môcť dať
nalíčiť a dostanú malý darček. Na túto akciu je však potrebné vopred sa prihlásiť. Ďalej sa
27.04.2019 bude v obci Kordíky konať „Uvítanie detí do života obce Kordíky“. Naposledy sa
toto uvítanie robilo v roku 2017 a za tieto dva roky sa v obci Kordíky narodilo 11 detí.
Ďalej v tomto bode J. Bobáková pripomenula problém s túlavými psami. V obci dlhšie
pobehovali dva cudzie psy (asi z Tajova) a potom je zo pár nezodpovedných občanov, ktorým
psy buď stále utekajú alebo ich dobrovoľne púšťajú. V tomto prípade navrhli poslanci poslať
4 občanom, o ktorých má obec vedomie, že ich psy pobehujú po dedine, upozornenie na
túto skutočnosť a v prípade ďalšieho voľného pobehovania budú riešení sankciou.
A v poslednej rade sa obecné zastupiteľstvo zhodlo na tom, že 2.zasadanie obecného
zastupiteľstva v roku 2019 bude vo štvrtok 02.05.2019 o 17:00 hodine na obecnom úrade
Kordíky.
Starosta obce na záver zasadnutia poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva
a hosťom za účasť a ukončil toto zasadnutie.
V Kordíkoch 21.02.2019
Zapisovateľka zápisnice: Iveta Tučeková
Overovatelia zápisnice: Mgr. Barbora Bariaková
Ján Donoval

Ján Záchenský
starosta obce
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