
                       Uznesenia 

             4.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Kordíky konaného dňa 05.09.2019   

   

                                 Uznesenie č. 31/2019 

K bodu č. 1 :  Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) schvaľuje 

program obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.09.2019: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie návrhu VZN č. 2/2019 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene 

3. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

4. Schválenie hodnotiacej správy Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kordíky  

5. Žiadosť o doplnok územného plánu  - A. Murgaš, A. Murgašová 

6. Rôzne 

b)  určuje 

Ivetu Tučekovú za zapisovateľku zápisnice 

Za overovateľov zápisnice RNDr. Jaroslavu Bobákovú a Jána Donovala. 

 

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. 32/2019 

 

K bodu č. 2 : Schválenie návrhu VZN č. 2/2019 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

Schvaľuje 

VZN č. 2/2019 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene 

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. 33/2019 

K bodu č. 3 : Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 1/2019 s úpravou niektorých položiek rozpočtu a úpravu vo finančných 

príjmových operáciách položku „Zostatok z predchádzajúcich rokov“  na 65 262,09 Eur 

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. 34/2019 

K bodu č. 4 : Schválenie hodnotiacej správy Komunitného plánu sociálnych služieb obce  

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

Berie na vedomie 

hodnotiacu správu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kordíky za rok 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. 35/2019 

K bodu č. 5 : Žiadosť o doplnok územného plánu – A. Murgaš, A. Murgašová 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

žiadosť p. Andreja Murgaša o schválenie začatia obstarávania zmeny a doplnku územného plánu obce 

Kordíky na zaradenie pozemku KN-C 1019/28 do územného plánu za účelom výstavby rodinného 

domu za podmienky, že sa tento doplnok bude realizovať spoločne s už schválenou žiadosťou 

o začatie obstarávania zmeny a doplnku územného plánu obce Kordíky pre pána Jána Donovala 

a pani Janou Matejovú 

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. 36/2019 

K bodu č. 5 : Žiadosť o doplnok územného plánu – A. Murgaš, A. Murgašová 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

žiadosť p. Anny Murgašovej o schválenie začatia obstarávania zmeny a doplnku územného plánu 

obce Kordíky na zaradenie pozemku KN-C 1019/27 do územného plánu za účelom výstavby 

rodinného domu za podmienky, že sa tento doplnok bude realizovať spoločne s už schválenou 

žiadosťou o začatie obstarávania zmeny a doplnku územného plánu obce Kordíky pre pána Jána 

Donovala a pani Janou Matejovú 

 

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. 37/2019 

K bodu č. 6 : Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

berie na vedomie 

 Protokol o skúškach č. 7778/2019 od RÚVZ ohľadom rozboru prameňa pri rodinnom dome č. 

71 

 Vyjadrenie k návrhu územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán obce Kordíky, Zmeny 

a doplnky č. 1  

 Informácie ohľadom pripravovaných Medzinárodného FIS preteku v behu na kolieskových 

lyžiach a s tým aj spojenou uzáverou cesty II/578 od križovatky s III/2434 

 Informácie ohľadom plánovaných kultúrnych akciách pri príležitosti mesiaca úcty starším 

 Informácie ohľadom odoslanej výzvy pre pána Ľubomíra Chladného a prísľub p. Chladného na 

odstránenie motorového vozidla Avia, vlečky, miešačky a ostatných strojov do budúceho 

obecné zastupiteľstva 21.11.2019 

 

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 - - 

 

 

V Kordíkoch 05.09.2019                                                                           Ján Záchenský   

                                                                                                                       starosta obce 


