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                                                   Zápisnica                                                                                 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 13.05.2020 v Kordíkoch  

 

Prítomní  : podľa prezenčnej listiny 

 

Program :    1.   Otvorenie  

2.   Zloženie sľubu novo menovaného poslanca OZ Ing. P. Polončíková 

                      3.   Záverečný účet obec Kordíky za rok 2019 

          4.   Výročná správa obce za rok 2019 

                      5.  Správy hlavnej kontrolórky obec Kordíky 

                      6.   Majetkové priznanie starostu obce a kontrolóra obce 

                      7.   Žiadosť o prenájom obecných pozemkov Ľ. Chladný 

                      8.   Prejednanie petície za zachovanie platného územného plánu obce Kordíky 

                     9.    Rôzne 

 

K bodu č. 1 : Starosta obce privítal prítomných poslancov a občanov, oboznámil ich 

s programom zasadnutia a navrhol za zapisovateľku Petru Záhorovú a za overovateľov 

zápisnice Mgr. Barbora Bariaková PhD. a Dušan Tuček. 

 

K bodu č. 2:  Starosta obce informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva o tom, 

že poslanec obecného zastupiteľstva obce Kordíky JUDr. Marek Donoval sa dňa 20.02.2020 

písomne vzdal svojho mandátu. Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámil starosta obce 

nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca obecného zastupiteľstva obce Kordíky. 

Náhradným kandidátom v zmysle zápisnice miestnej volebnej komisie o hlasovaní o voľbách 

do obecného zastupiteľstva obce Kordíky podľa počtu získaných hlasov je Ing. Petra 

Polončíková s platnosťou vyhlásenie a tj. 27.02.2020. 

Starosta obce vyzval novo menovanú poslankyňu Ing. Petru Polončíkovú na zloženie sľubu 

v zmysle § 26 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
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ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem  uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. „ 

Zloženie sľubu potvrdila svojim podpisom pod text sľubu napísaný na osobitnom liste.  

Starosta obce po zložení sľubu poslankyne konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé 

rokovať a je schopné uznášať sa. 

 

K bodu č. 3 : Starosta obce vyzval pracovníčku obecného úradu Ivetu Tučekovú, aby 

poslancom obecného zastupiteľstva predložila návrh záverečného účtu obce za rok 2019. 

Návrh záverečného účtu obce Kordíky za rok 2019 bol zverejnený 15 dní pred 

zastupiteľstvom spôsobom v mieste obvyklým a poslanci obecného zastupiteľstva boli 

s týmto návrhom vopred oboznámení. 

Pracovníčka obecného úradu oboznámila poslancov obecného úradu aj s výsledkom 

rozpočtového hospodárenia za rok 2019, ktorý je prebytkový vo výške 77 628,32 EUR(bez 

finančných operácií). Následne navrhla prebytok rozpočtového hospodárenia po odrátaní 

10% tvorby rezervného fondu ( tj. 7 762,83 €) vo výške 69 865,49 EUR  použiť ako príjem 

finančných operácií rozpočtu roku 2020. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú použitie 10% prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 7 762,83€. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú použitie zostatku prebytku rozpočtového 

hospodárenia za rok 2019 vo výške 69 865,49€ ako príjem finančných operácií rozpočtu roku 

2020 na kapitálové výdavky. 

 

K bodu č.4 : Starosta obce vyzval pracovníčku obecného úradu Ivetu Tučekovú, aby 

poslancom obecného zastupiteľstva predložila návrh Výročnej správy obce za rok 2019. 

Návrh Výročnej správy obce Kordíky za rok 2019 bol zverejnený 15 dní pred zastupiteľstvom 

spôsobom v mieste obvyklým a poslanci obecného zastupiteľstva boli s týmto návrhom 

vopred oboznámení. 

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Kordíky berú na vedomie výsledok rozpočtového 

hospodárenia za rok 2019, ktorý je prebytkový vo výške 77 628,32Eur a výročnú správu 

schvaľujú. 
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K bodu č.5: Hlavná kontrolórka obce Kordíky Ing. Júlia Sigetyová predložila prítomným 

poslancom obecného zastupiteľstva správy. Poslanci obecného zastupiteľstva boli vopred 

oboznámení s týmito správami a stanoviskom: 

 Správa č. 5/2020/SJ záznam o štvrťročnej kontrole dokladov 

 Správa č. 6/2020/SJ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce 

Kordíky za rok 2019 

 Správa č. 7/2020/SL správa o kontrole plnení uznesení obecného zastupiteľstva obce 

Kordíky za 2.polrok 2019  

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie. 

Ďalej v tomto bode hlavná kontrolórka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva 

správu č. 8/2020/SJ Návrh kontrolnej činnosti na druhý polrok roku 2020.“ 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili Návrh kontrolnej činnosti na druhý polrok roku 

2020. 

 

K bodu č.6: Starosta obce informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva 

o doručení majetkového priznania hlavnej kontrolórky Ing. Júlii Sigetyovej a starostu obce 

Jána Záchenského. Obidvaja si musia túto povinnosť splniť do 31.3. v kalendárnom roku. 

Obidvaja si túto povinnosť splnili v danom termíne. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie. 

 

K bodu č.7: Starosta obce informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva 

o doručení žiadosti o prenájom obecných pozemkov pre pána Ľubomíra Chladného 

a o doručení žiadosti o prenájom obecných pozemkov pre Občianske združenie Kordícky 

hrebenák. V obidvoch žiadostiach sa jedná o tie isté pozemky „Na Hrbočkách“. Doteraz tieto 

pozemky KN-E 754/2 TTP o výmere 9 776m2, KN-E 753 TTP o výmere 1190 m2, KN-E 682/3 

TTP o výmere 988m2 a KN-E 682/2 TTP o výmere 840 m2 spásal pán Krnáč ovcami, aj keď 

nemal uzavretú nájomnú zmluvu s obcou. Pán Ľ. Chladný žiada o prenájom týchto pozemkov 

za účelom poľnohospodárske obhospodarovania a OZKH za účelom poľnohospodárskeho 

obhospodarovania a udržiavania bežkárskych a peších tratí. Na obecnom zastupiteľstve bol 

prítomný pán Ľ. Chladný, ktorý vysvetlil, prečo si podal túto žiadosť. Jedná sa tam hlavne 

o to, že sa pán Chladný nevie dohodnúť s pánom Krnáčom ohľadom výmeny pozemkov. Pán 

Chladný ponúkal 30,-€ za hektár prenajatých pozemkov. Za OZKH bol prítomný predseda OZ 

pán Jaroslav Murgaš, ktorý sa k danej téme tiež vyjadril. OZKH nemá dobré skúsenosti 

s pánom Chladný a preto si vlastne aj žiadosť podali. Po búrlivej debate a vyjadrení svojho 

názoru obidvoch strán ,starosta obce povedal, že najskôr by OZ malo hlasovať o tom, či sa 

tieto pozemky vôbec niekomu prenajmú a ak áno, tak či sa prenajmú pánovi Chladnému 
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alebo OZKH. Prenájmom jednej alebo druhej strane by sa situácia iba vyhrotila a nič sa tým 

nevyrieši. Následne dal starosta obce hlasovať za to, či sa obecné pozemky na Hrbočkách KN-

E 754/2 TTP o výmere 9 776m2, KN-E 753 TTP o výmere 1190 m2, KN-E 682/3 TTP o výmere 

988m2 a KN-E 682/2 TTP budú prenajímať.  

Poslanci obecného zastupiteľstva neschválili tento prenájom obecných pozemkov. 

V tomto bode poslanec obecného zastupiteľstva Dušan Tuček povedal pánovi Chladnému, že 

by bolo dobré, aby sa kolíky so šnúrkami na elektrický oplotok vždy na zimu odstránili, 

nakoľko to môže byť pre bežkárov a skialpinistov v zime veľmi nebezpečné. 

K bodu č.8: Starosta obce informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva 

o podaní petície „Vyjadrenie občanov k plánovaným zmenám a doplnkom územného plánu, 

Petícia za zachovanie platného územného plánu obce Kordíky“, ktorá bola na obecný úrad 

doručená 14.4.2020 so 48 podpismi a zároveň bola zástupcom signatárov JUDr. Tomášom 

Klinkom rozposlaná občanom obce Kordíky emailom a bola zverejnená aj na stránke 

peticie.com a do 11.5.2020 petíciu ešte elektronicky podpísalo ďalších 21 občanov. V zmysle 

§ 5d ods. 2 zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve ide o petíciu, ktorú podporilo aspoň 8 % 

osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce a preto ju v zmysle § 5d ods. 3 o 

petičnom práve prerokuje Obecné zastupiteľstvo. Starosta obce dal slovo zástupcovi 

signátov JUDr. Tomášovi Klinkovi, aby sa vyjadril k danej téme.  

Pán JUDr. Tomáš Klinka oslovil všetkých prítomných a povedal: „Už dlhšie si myslím, že treba 

vyjadriť a prejaviť svoj názor k územnému plánu obce Kordíky. Hlavným spúšťačom tejto 

petície boli štyri schválené predbežné žiadosti na začatie obstarávania zmeny a doplnku 

územného plánu obce v roku 2019 . Momentálne máme schválený doplnok č. 1 k územnému 

plánu obce Kordíky, ktorý bol schválený ako určitý kompromis, kde sa menila textová časť 

územného plánu v časti R2. V tejto petícii odôvodňujeme náš postoj, ktorého cieľom nie je 

bojovať proti určitým osobám, ale proti plánovaným zásahom do platného územného plánu. 

Územný plán obce Kordíky bol dokončený a schválený v roku 2017 a považujeme za 

kompromis pre všetkých občanov. Žiadame veľmi citlivo zvažovať a s ohľadom na verejný 

záujem aj túto petíciu posudzovať. Nechcem rozdeľovať občanov na Kordíčanov, 

prisťahovalcov a iné. V podstate máme štyri základné požiadavky a to: 

1. chránenie verejného záujmu uvedenom v územnom pláne obce Kordíky 

2. neschválenie predbežných žiadostí o začatie obstarávania zmeny a doplnku územného 

plánu, ktoré boli predbežne schválené OZ ako uznesenia č. 15/2019, 16/2019, 17/2019 

a 35/2019 

3. neschválenie akýchkoľvek ďalších návrhov zmien a doplnení platného územného plánu 

obce Kordíky bez toho, aby boli preukázateľne splnené zákonné podmienky vyjadrené v § 30 

stavebného zákona 
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4. rozhodovať v územnom konaní a stavebnom konaní dôsledne a bezvýnimočne v súlade so 

stavebným zákonom a v súlade s platným územným plánom obce Kordíky.“ 

Starosta obce súhlasí s nerozdeľovaním občanov na kordíčanov a nekordíčanov. Priestor na 

pripomienkovanie a hľadanie kompromisov vidí pri konaní všetkých účastníkov pri 

spracovaní a vyhotovení doplnku územného plánu pre už schválené žiadosti. Nemôžeme 

ľudom brániť prejaviť slobodnú vôľu a vlastnícke práva, ktoré im zaručuje ústava Slovenskej 

republiky. 

Ďalej sa o slovo prihlásila paní Jana Matejová a povedala: „Ja som si dala túto petíciu 

preskúmať právnikovi a jednoznačne s ňou nesúhlasím, nakoľko by zamedzila akejkoľvek 

výstavbe na základe doplnku územného plánu obce Kordíky. Na základe platného uznesenia  

č. 15/2019 mi obecné zastupiteľstvo obec Kordíky dňa 2.5.2019 schválilo žiadosť na začatie 

obstarávania zmeny a doplnku územného plánu na pozemok KN-C 1010/11 na výstavbu 2 

chát. Na základe platného uznesenia  č. 16/2019 mi obecné zastupiteľstvo obec Kordíky dňa 

2.5.2019 schválilo žiadosť na začatie obstarávania zmeny a doplnku územného plánu na 

pozemok KN-C 208/4 na výstavbu 1 rodinného domu. Uznesenie č. 16/2019 bolo uznesením 

č. 30/2019 v plnom rozsahu zmenené na takéto znenie: „ Obecné zastupiteľstvo obce 

Kordíky schvaľuje žiadosť pani Jany Matejovej na začatie obstarávania zmeny a doplnku 

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

Do búrlivej debaty sa postupne zápajali aj ostatní prítomní občania a následne sa vyjadrila 

slečna Anna Murgašová a povedala: „Ja som s bratom pozemky KN-C 1019/27 a 1019/28 

zdedila po mojich predkoch a som naozaj veľmi sklamaná z toho, že sa tu vôbec niečo takéto 

rieši. Mrzí ma, že keď sa deti, vnúčatá a pravnúčatá plánujú vrátiť sa do obce Kordíky 

a postaviť si v budúcnosti na rodinnom dedičstve rodinný dom a ľudia, ktorí tu nemajú 

žiadne korene, idú spisovať petície, aby sa na tých či iných pozemkoch nestavalo. My sme 

tieto pozemky zdedili po starých rodičoch a obhospodarovali sme tieto pozemky. Väčšina 

občanov, ktorí túto petíciu podpísala, majú svoje rodinné domy postavené na základe 

doplnkov k územnému plánu obce Kordíky. A keby v tej dobe sa občania a vlastníci okolitých 

pozemkov postavili k danej veci ako vy – signatári, nebol by tu asi ani jeden z daných 

rodinných domov. My túto prírodu nechceme zničiť, ale nakoľko sme tu vyrastali, chceme sa 

sem raz vrátiť a bývať tu.“  

Do debaty sa zapojila prítomná občianka Lucia Bírešová, ktorá povedala: „ ja tomu naozaj 

nerozumiem.....My sme vás tu privítali, keď ste sem prišli stavať a vy teraz bránite ľuďom, 

ktorí tu pozemky zdedili po predkoch, aby sa sem vrátili a postavili si rodinný dom. Na 

lúkach, kde stojí dom pána Drahoša, pána Klinku sme my ako deti hrabali a tiež to kedysi boli 

lúky/pasienky a tiež sa na tých pozemkoch porušila krajina a príroda tým, že sa tam rodinné 

domy postavali...ale nikto z toho nerobil vedu. 

Do debaty sa zapojil poslanec obecného zastupiteľstva Dušan Tuček a povedal: „ Tomáš 

Klinka povedal si, že nechceš občanov deliť na Kordíčanov a nekordíčanov, ale takýmto 
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spôsobom to presne robíš/robíte. Je to tá istá situácia ako pred 3-4 rokmi, keď sa 

prerokovával územný plán , sú to veľmi citlivé veci a vy-signátri týmto robíte presne opačný 

efekt. 

Starosta sa snažil nájsť nejakú spoločnú reč a nemá názor , že by táto petícia bránila 

akejkoľvek ďalšej výstavbe nad rámec územného plánu. Územný plán bol schválený v lete 

2017 a každý územný plán by mal byť cca každé 4 roky obnovený/aktualizovaný. Keďže teraz 

títo žiadatelia žiadajú zmenu územného plánu majú na to dôvod – či už sociálny, majetko-

právny......my im nemôžeme povedať mal si si podať žiadosť pred tromi rokmi. Ústava 

Slovenskej republiky zaručuje všetkým občanom rovnaké práva. Obecné zastupiteľstvo má 

momentálne dve možnosti: 1. túto petíciu posúdiť ako neopodstatnenú a uznesenia 

obecného zastupiteľstva ponechať alebo za 2. túto petíciu akceptovať a tým pádom sa 

uznesenia č. 15/2019, 16/2019, 17/2019 a 35/2019 musia prehodnotiť/zrušiť. 

Do rozhovoru sa zapojil prítomný občan a signatár petície Mgr. Juraj Kundrata a povedal: „ 

Keď som bol v roku 2014 zvolený ako poslanec obecného zastupiteľstva v obci Kordíky na 

obecnom úrade a okresnom úrade sme nikde nenašli platný územný plán, iba asi 15 

dodatkov k územnému plánu, ktorý bol platný, no fyzicky neexistoval. Preto obec hľadala 

možnosť ako dať vyhotoviť nový územný plán, na čo sa nám podarila získať aj dotácia. 

Územný plán robil Ing.doc. Coplák a skoro všetky návrhy na zaradenie boli do územného 

plánu zahrnuté. Podľa mňa nie je dobré, aby sa územný plán menil. Územný plán sa tvoril 

takmer 3 roky a bol otvorený pre všetkých majiteľov ale aj budúcich majiteľov, ktorí mohli 

požiadať o zahrnutie do tohto územného plánu. Doplnky územného plánu majú byť tvorené 

v zmysle zákona podľa § 30 ods. 1 a 2 stavebného zákona a podľa mňa je aj 1. dodatok 

k územnému plánu protiprávny. Povedzte mi koľko bolo petícií v obci Kordíky za posledných 

20 rokov? Bola asi jedna kvôli lyžiarskemu vleku. Viem, že je veľa občanov, ktorí by radi túto 

petíciu podpísali, ale nepodpíšu ju, aby sa nedostali do nejakého sporu s ostatnými občanmi. 

"„V tomto bode sa prihovorila prítomná občianka Lucia Bírešová a spýtala sa Mgr. Juraja 

Kundratu: „ No a teraz mi Juraj vysvetli...pýtam sa len ako laik....máš nejaký územný plán ,po 

celej vrchnej strane sú rodinné domy, po spodnej časti je do budúcna úzky pás schválený na 

výstavbu rodinných domov a teraz to proste takto niekde skončí...aj keď ku tomu ešte ako 

keby pokračujú iné parcely...prečo tie tam nemôžu byť??“  

Aj naďalej sa zapájali do rozhovorov aj ostatní prítomní občania a vymieňali si názory. 

Následne starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o ich vyjadrenie sa 

k petícii.  

Prvý si zobral slovo poslanec Ján Donoval, ktorý povedal toto: „Ja som tu asi najstarší 

z poslancov momentálne a poviem otvorene – ja delím ľudí na Kordíkoch na Kordíčanov a na 

prisťahovalcov a delím aj ľudí na dobrých a zlých. Takže sa na mňa nehnevajte, keď niekomu 

poviem, že je prisťahovalec. Žil som tu už dávno a Juraj ako si povedal, kto tu za posledných 

20 rokov spísal petíciu – no nikto, lebo sa ľudia vedeli dohodnúť a vyšli si v ústrety jeden 

druhému, že ja som si postavil a po mne už nikto? Príde doba, keď vaše deti dospejú 
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a možno tu budú chcieť stavať...ako sa ku tejto situácii postavíte? Kompromisný územný plán 

máme...áno, máme. Vždy som si želal, aby aj moje deti žili na Kordíkoch a momentálne má 

môj syn problém s výstavbou rodinného domu kvôli metrom štvorcovým...jednoduchá vec- 

to je ten kompromis...ktorý nespravili kordíčania, ale prisťahovalci. Naozaj sa zamyslite nad 

tým, či budete chcieť mať deti raz pri sebe v dedine, alebo niekde ďaleko vo svete .“  

Na základe tohto sa zapojil do debaty poslanec Dušan Tuček a povedal: „ K Tebe, Juraj, lebo 

si obhajoval nový územný plán aký bol veľkorysý...no ,nebol by taký veľkorysý, keby sa tu 

neudiali určite veci a keby sa nestrhla búrlivá debata opäť medzi kordíčanmi 

a prisťahovalcami. Nechcete aby sa dedina delila na Kordíčanov a prisťahovalcov, ale aj vtedy 

keď sa robil nový územný plán, ste vy-prisťahovalci chceli aby sa v časti Širiny, územie 4 a 5 

vôbec nestavalo a veľa z tých žiadostí, ktoré boli podané, by ani neboli zahrnuté, keby sa 

kordíčania neozvali. Aj vtedy ste vy-prisťahovalci rozvírili celú dedinu a opäť rozdelili na 

prisťahovalcov a Kordíčanov. A to isté robíte aj teraz.“ 

Ing. Petra Polončíková povedala, že nemá čo dodať, nakoľko už bolo povedané všetko, čo by 

ona chcela povedať a súhlasí s poslancom Jánom Donovalom. 

RNDr. Jaroslava Bobáková sa vyjadrila nasledovne: „Mám pocit, že sa to tu trošku zvrháva na 

boj medzi dvomi stranami. Nemám pocit, že by táto petícia bola mierená priamo proti tým 

žiadateľom doplnkov územného plánu a chápem ich, že to berú osobne. Skôr si myslím, že je 

určitá skupina ľudí-občanov, ktorí nechcú aby sa zasahovalo do platného územného plánu 

obce Kordíky. Nechceme aby tu bolo veľa dodatkov k územnému plánu a samozrejme ku 

každému dodatku sa vyjadruje množstvo úradov, ktoré môžu obec usmerniť pri 

vyhotovovaní dodatkov. Treba nájsť nejaký kompromis.“ 

Starosta obce si myslí, že obec Kordíky má momentálne takmer dokonalý územný plán s 1 

doplnkom, kde sa zmenila len textová časť v lokalite R2 ohľadom počtu chát a zastavaných 

metrov štvorcových v záväznej časti. Nový doplnok treba prejednať s dotknutými orgánmi a 

účastníkmi a to bude trvať možno 1-2 roky. Kvôli geologickým podmienkam a iným 

podmienkam ostatných dotknutých občanov a účastníkov konania, ktoré budú zapojené do 

tohto procesu, môže nastať aj situácia, že doplnok nebude môcť byť schválený. 

Poslankyňa Mgr. Barbora Bariaková PhD. Sa vyjadrila takto: „Ja túto petíciu samozrejme 

rešpektujem, nakoľko má každý nárok na svoj názor. Nie každý má možnosť bývať 

v rodinnom dome v dedine, kde sa dá momentálne stavať a chápem ľudí, ktorí chcú stavať 

a nemyslím si, že je na škodu, aby sa územný plán obce rozrastal a robili sa doplnky.“ 

Do rozhovoru sa zapojil prítomný občan Matúš Chudík, ktorý povedal, že veľa ľudí pri novej 

výstavbe namieta to, že miestny vodojem nestíha, čo však podľa neho nie je pravda. 

Vodojem stíha, ale sú úzke rúry na prietok vody.  

JUDr. Tomáš Klinka po týchto všetkých pripomienkach povedal: „Naozaj by som chcel nájsť 

nejakú rovinu v obci a vážim si každý názor a prosím obecné zastupiteľstvo, aby brali v úvahy 



8 
 

aj názory občanov pri tvorbe dodatku územného plánu obce Kordíky.  Ak by obecné 

zastupiteľstvo túto petíciu uznalo ako neopodstatnenú ,tak žiadam o zaradenie tejto petície 

do požiadaviek, ktoré sa budú posudzovať pri vyhotovovaní dodatku územného plánu. Keďže 

má petícia štyri body, ja by som navrhol hlasovať za jednotlivé body v petícii a nie za petíciu 

ako celok. Zoberte si napríklad bod č. 4 petície – rozhodovať v územnom konaní a stavebnom 

konaní dôsledne a bezvýnimočne v súlade so stavebným zákonom a v súlade s platným 

územným plánom obce Kordíky.“ 

Starosta obce teda ešte raz prečítal všetky štyri body petície a povedal, že sa bude hlasovať 

o petícii ako o celku. Bod č. 4 petície obec dodržiava, preto nie je nutné hlasovať za 

jednotlivé body petície samostatne.  

Následne dal starosta obce hlasovať o tom, či je petícia za zachovanie územného plánu 

opodstatnená vo všetkých bodoch. 

Poslanci obecného zastupiteľstva neschválili túto petíciu ako opodstatnenú vo všetkých 

bodoch. 

 

K bodu č.9 Rôzne :  

Kultúrne akcie : Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ o tom , že od 10.3.2020 

platia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19  , ktoré 

boli vydané Ústredným krízovým štábom, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej 

republiky, v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení 

COVID-19 spôsobených koronavírusom. Medzi tieto opatrenia, ktoré boli vydané najskôr na 

obdobie 14 dní a následne predĺžené do odvolania, patrí zákaz organizovať a usporadúvať 

hromadné podujatia alebo akcie, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Na 

základe týchto opatrení sa nebude v našej obci tento rok konať MDD, Čerešňová hostina ani 

Kordícky extrém. Na obecný úrad prišla informácia pre žiadateľov dotácií z BBSK, že BBSK 

nebude  poskytovať dotácie, ktoré boli požadované za účelom organizovania alebo 

usporadúvania hromadného podujatia, akcie, stretnutia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či 

inej povahy s termínom konania od 10.3.2020 do 31.8.2020. 

V mesiaci apríl bola plánovaná výstava krojov, ktorá bola kvôli COVID-19 bola zrušená. Bolo 

by dobré naplánovať nový termín na cca júl/august 2020. Budú musieť byť dodržané všetky 

hygienické opatrenia. Nový termín výstavy krojov pripraví a naplánuje poslankyňa Mgr. 

Barbora Bariaková PhD. a pánom Jánom Murgašom. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie. 

Email občana Mgr. Juraja Kundratu : Starosta obce oboznámil prítomných poslancov OZ ,že  

dňa 6.5.2020 bol na obecný úrad doručený email od Mgr. Juraja Kundratu s návrhmi do bodu 

rôzne: 1. oprava poškodených komunikácií stavebnou činnosťou (uvedenie do pôvodného 
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stavu investorom, resp. stavebníkom), 2. dodržiavanie územného plánu  a stavebného 

zákona, zamedzenie tolerancii čiernych stavieb v Kordíkoch (aj výkopové a iné zemné práce 

sú už stavebná činnosť), 3. návrh na opätovné zriadenie odbornej stavebnej komisie v obci 

(hlavne ako prevencia pred rozporuplnými povoleniami a ohláškami). Prítomný občan Mgr. 

Juraj Kundrata vysvetlil prítomným poslancom svoje požiadavky.  

K bodu č.1 emailu povedal starosta obce, že do termíny 22.5. 2020 vyzve listom stavebníka, 

ktorý je zodpovedný za prvú prekopávku cesty smerom na Harmanec, v ktorom ju bude 

urgovať s touto opravou komunikácie. Vo druhom prípade tiež smerom na Harmanec 

stavebník túto prekopávku komunikácie opraví, ale nakoľko je táto prekopávka čerstvá, treba 

ešte počkať kým sadne zemina a štrk. 

K bodu č. 2 občan Mgr. Juraj Kundrata už nechcel, aby sa obecné zastupiteľstvo vyjadrovalo, 

nakoľko petíciu za zachovanie územného plánu schválili ako neopodstatnenú. 

K bodu č. 3 starosta obce povedal, že preveríme...stavebnú komisiu má obec zriadenú 

a viedol ju poslanec JUDr. Marek Donoval, ktorý sa 20.2.2020 vzdal mandátu poslanca 

obecného zastupiteľstva. Treba na budúcom obecnom zastupiteľstve rozhodnúť, kto túto 

stavebnú komisiu povedie a akých členov si zvolí do komisie. 

Termín zastupiteľstva sa určil na 22.07.2020  17:00 na obecnom úrade. 

Starosta obce na záver zasadnutia poďakoval prítomných poslancom obecného 

zastupiteľstva  a hosťom za účasť a ukončil toto zasadnutie.  

 

V Kordíkoch 13.05.2020 

 

Zapisovateľka zápisnice: Petra Záhorová 

 

Overovatelia zápisnice:    Mgr. Barbora Bariaková PhD. 

 

                                              Dušan Tuček 

 

                                                                                                            

                                                                                                             Ján Záchenský 

                                                              starosta obce 


