Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 05.09.2019 v Kordíkoch
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program : 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
5. Žiadosť o doplnok územného plánu – A. Murgaš, A. Murgašová
6 . 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 RNDr. Jaroslava Bobáková a Ján Donoval.
K bodu č. 2: Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 2/2019 o ochrane drevín, ktoré
sú súčasťou verejnej zelene . Poslanci boli s VZN č. 2/2019 vopred oboznámení emailom
a VZN č. 2/2019 bolo zverejnené spôsobom v mieste obvyklým dňa 20.8.2019.
Prítomní poslanci VZN č. 2/2019 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
schválili.
K bodu č. 3 : Starosta obce vyzval pracovníčku obecného úradu, aby predložila prítomným
poslancom rozpočtové opatrenie č . 1/2019. Rozpočet bol upravený v niektorých položkách
Poslanci boli s rozpočtovým opatrením č. 1/2019 vopred oboznámení emailom a bolo
zverejnené spôsobom v mieste obvyklým dňa 20.8.2019. Na obecnom zastupiteľstve bola
upravená jedna položka rozpočtu obce Kordíky vo finančných príjmových operáciách a to
„Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov“ na 65 262,09 Eur. Táto suma 65 262,09
Eur je zložená zo zostatku financií na bankových účtoch obce a z hotovosti v pokladni ku
dátumu 31.12.2018.
Prítomní poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 1/2019.
K bodu č. 4: Starosta obce predložil prítomným poslancom „Správu o plnení úloh
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kordíky za rok 2018“. Komunitný plán sociálnych
služieb bol obcou Kordíky schválený 14.6.2018 a obec je povinná vypracovať každý rok
správu o plnení úloh KPSS.
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Prítomní poslanci „Správu o plnení úloh KPSS obce Kordíky za rok 2018“ berú na vedomie .
K bodu č. 5: Starosta obce predložil prítomným poslancom 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.
A ďalej starosta obce predložil prítomným poslancom 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.
V tomto bode vznikla búrlivá debata, nakoľko je v tejto lokalite potok a niektorí poslanci si
myslia, že Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v tejto oblasti výstavbu
nepovolí. Majitelia pozemkov budú upozornení, že je možnosť ,že doplnok územného plánu
nemusí byť schválený kvôli situovaní pozemku pri vodnom toku a miestach pravidelne
podmáčaných. Napokon sa prítomní poslanci obecného zastupiteľstva zhodli, že súhlasia
s obidvomi žiadosťami, ak sa bude doplnok v týchto miestach tvoriť spoločne aj pre p. J.
Donovala a pre pani J. Matejovú, ktorým už obecné zastupiteľstvo na minulom zasadnutí
schválilo žiadosť o začatie obstarávania zmeny a doplnku územného plánu obce Kordíky.
Prítomní poslanci žiadosť o schválenie začatia obstarávania zmeny a doplnku územného
plánu obce Kordíky na pozemok 1019/28 a 1019/28 schvaľujú.
K bodu č. 6: V bode rôzne starosta obce predložil prítomným poslancom obecného
zastupiteľstva protokol s laboratórnymi výsledkami od Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva. Vzorka odobratej vody bola z prameňa pod rodinným domom č. 71 v obci
Kordíky, kde bolo podozrenie na únik domovej ČOV z rodinného domu č. 66. Vo vzorke boli
mierne prekročené limitné hodnoty koliformných baktérií, enterokokov a Eschericia coli. Voda
v ostatných stanovených ukazovateľoch vyhovuje požiadavkám na kvalitu pitnej vody podľa
vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. Na základe týchto výsledkov nie je predpoklad, že je voda
znečisťovaná domovou ČOV. Pred pravidelným užívaním vody je potrebné vodu prevariť.
Prítomní poslanci „Protokol o skúškach č. 7778/2019“ berú na vedomie .
Ďalej v tomto bode starosta informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva
o doručení „Vyjadrenia k návrhu územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce
Kordíky, Zmeny a doplnky č.1“ od JUDr. T. Klinka. Vyjadrenie bolo doručené zhotoviteľovi
návrhu doplnku ÚP č. 1, ktorý určí termín prerokovania pripomienok na tunajšom obecnom
úrade.
Prítomní poslanci berú na vedomie.
Ďalej v tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva
o Medzinárodnom FIS preteku v behu na kolieskových lyžiach, ktorý sa uskutoční 8.9.2019.
Počas tréningu 7.9. 2019 v čase 15:30-16:30 a počas preteku 8.9.2019 v čase 9:30 – 11:30
bude úplná uzávera cesty II/578 od križovatky s III/2434 v obci Tajov po obec Kordíky.
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Prítomní poslanci berú na vedomie.

Ďalej v tomto bode starosta obce pripomenul prítomným poslancom, že október je mesiac
úcty starším a navrhuje spraviť dôchodcom a jubilantom v roku 2019 príjemné posedenie
v kultúrnom dome. Aktívnejší dôchodcovia navrhujú zopakovať nejaký výlet. Treba obidve
varianty prezistiť finančne a rozhodnúť, čo sa spraví...či aj výlet, aj posedenie alebo len
posedenie.
Prítomní poslanci berú na vedomie.
Ďalej v tomto bode sa obecného zastupiteľstva zúčastnil pán Ľubomír Chladný, ktorému dňa
11.7.2019 obec odoslala výzvu na odpratanie prebytočných strojov a vecí po rôznych
pozemkoch v obci Kordíky. Keďže sa výzva vrátila na obec ako nedoručená, bola opätovne
odoslaná dňa 12.8.2019 a vrátila sa na obec aj tá. Pán Chladný si túto výzvu prebral v deň
konania obecného zastupiteľstva 5.9.2019. Po búrlivej debate pán Chladný prisľúbil
odstránenie motorového vozidla Avia, vlečky, miešačky a ostatných strojov do budúceho
obecného zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 21.11.2019.
Prítomní poslanci berú na vedomie.
A v poslednej rade sa obecné zastupiteľstvo zhodlo na tom, že 5.zasadanie obecného
zastupiteľstva v roku 2019 bude vo štvrtok 21.11.2019 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 05.09.2019

Zapisovateľka zápisnice: Iveta Tučeková

Overovatelia zápisnice: RNDr. Jaroslava Bobáková

Ján Donoval

Ján Záchenský
starosta obce
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