
                       Uznesenia 

             3.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Kordíky konaného dňa 13.06.2019   

   

                                 Uznesenie č. 22/2019 

K bodu č. 1 :  Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) schvaľuje 

program obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.06.2019: 

1. Otvorenie 

2. Správy hlavnej kontrolórky 

3. Schválenie výročnej správy obce za rok 2018 

4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 a správa nezávislej audítorky 

5. Schválenie prebratie kotolne do majetku obce 

6. Schválenie zámeru odpredaja pozemku Z. Bažíková v zmysle ust. § 9 a ods. písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb o majetku obcí 

7. Žiadosť o doplnok územného plánu J. Török 

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku P.Styk 

9. Rôzne 

b)  určuje 

Ivetu Tučekovú za zapisovateľku zápisnice 

Za overovateľov zápisnice JUDr. Marek Donovala a Mgr. Barbora Bariaková PhD. 

 

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. 23/2019 

 

K bodu č. 2 : Správy hlavnej kontrolórky  

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   berie na vedomie 

 Správu č. 5/2019/SJ Záznam o štvrťročnej kontrole 

 Správa č. 6/2019/SJ o kontrole plnení uznesení obecného zastupiteľstva obce Kordíky za 

2.polrok 2018 

 Správa č. 8/2019/SJ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Kordíky 

za rok 2018 

b)   schvaľuje 

 Správu č. 7/2019/SJ Návrh kontrolnej činnosti na druhý polrok roku 2019 

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. 24/2019 

K bodu č. 3 : Schválenie výročnej správy obce za rok 2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

výročnú správu obce za rok 2018 

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. 25/2019 

K bodu č. 4 : Schválenie záverečného účtu obce Kordíky za rok 2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)    schvaľuje 

celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad 

b)    schvaľuje 

vykrytie schodku rozpočtu v sume 87 311,67 Eur v rozpočtovom roku z prebytkov finančných 

prostriedkov minulých rokov obce 

c)    berie na vedomie 

správu z auditu účtovnej závierky obce za rok 2018 nezávislej audítorky Ing. Daniely Cibulovej 

 

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. 26/2019 

K bodu č. 5 : Schválenie prebratie kotolne do majetku obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby a zariadenia kotolne v celkovej účtovnej cene 

157 451,17 Eur (budova kotolne, súpisné číslo 177 v cene 42 064,20 Eur a technológia a strojné 

vybavenie kotolne v cene 115 386,97 Eur) a zaraďuje do evidencie majetku obce od 1.6.2019 

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. 27/2019 

K bodu č. 6 : Schválenie zámeru odpredaja Z. Bažíková v zmysle ust. § 9a písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

previesť majetok obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí odpredaj 

pozemok KN-E 620, záhrady o výmere 262m2  na kupujúcu Zdenka Bažíková, rodená 

Donovalová, narodená .................., rodné číslo ..................., trvalo bytom Sitnianská 12, 974 

11 Banská Bystrica  za cenu za 3,-€ za m2, t.j. celková suma 786,- Eur za 262 m2 

 

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. 28/2019 

K bodu č. 7 : Žiadosť o doplnok územného plánu J. Török 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   schvaľuje 

 žiadosť o schválenie začatia obstarávania zmeny a doplnku územného plánu obce pána J. Töröka 

s manželkou s požadovanou veľkosťou zastavanej plochy 85 m2 

b)    schvaľuje 

návrh rozšírenia zastavanej plochy zo 60 m2 na 85 m2 v celej lokalite R2 časť Širiny, ktorej súčasťou 

sú aj plochy č. 18 a 19 

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. 29/2019 

K bodu č. 8 : Žiadosť o odkúpenie pozemku P. Styk 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

neschvaľuje 

Žiadosť p. P. Styka o odkúpenie časti pozemku (o výmere cca 20m2) KN-E 1280/401 za účelom 

vybudovania výpusti  

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. 30/2019 

K bodu č. 9 : Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   berie na vedomie 

 Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu na pozemok KN-C 1120/6 pre pána M. Gajdoša 

 Pokračovanie prípravy projektu zvod dažďovej kanalizácie v dolnej časti obce 

 Informácie ohľadom pripravovaných kultúrnych podujatiach – čerešňová hostina, Kordícky 

extrém a „Šteiger SLP beh na kolieskových lyžiach Tajov – Kordíky“ 

 Poďakovanie poslankyňa J. Bobákovej za pomoc pri realizácii kultúrnej akcie MDD  

 Žiadosť OZ Kordícky Hrebenák o prenájom obecných pozemkov v časti „V záhradách“ za 

účelom starostlivosti o pozemky 

 termín 4 .zasadnutia obecného zastupiteľstva 05.09.2019 

b)   poveruje starostu obce 

 s pokračovaním prípravy projektu zvod dažďovej kanalizácie a s prípravou projektovej 

dokumentácie na dažďovú kanalizáciu a následné podanie žiadosti o NFP 

 so zaslaním výziev pánovi Ľubomírovi Chladnému ohľadom odstránenia vlečky pri altánku na 

Hrbočkách a nákladného automobilu Avia pri multifunkčnom ihrisku 

c)   schvaľuje 

 opravu uznesenia č. 16/2019 zo dňa 02.05.2019 na takéto znenie: „Obecné zastupiteľstvo 

obce Kordíky schvaľuje žiadosť p. J. Matejovej na začatie obstarávania zmeny a doplnku 

územného plánu na pozemok KN-C 208/4 na výstavbu 2 rodinných domov“ 

 so zaslaním výziev pánovi Ľubomírovi Chladnému ohľadom odstránenia vlečky pri altánku na 

Hrbočkách a nákladného automobilu Avia pri multifunkčnom ihrisku 

 

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 13.06.2019                                                                           Ján Záchenský   

                                                                                                                       starosta obce 


