
                       Uznesenia 

4.   zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Kordíky konaného dňa 23.09.2020   

   

                                 Uznesenie č. 24/2020 

K bodu č. 1 :  Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) schvaľuje 

program obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.09.2020 

1. Otvorenie 

2. Správy hlavnej kontrolórky obce Kordíky 

3. Finančná výpomoc pre obce a mesta z Ministerstva financií 

4. Rôzne 

b)  určuje 

Ivetu Tučekovú  za zapisovateľku zápisnice 

Za overovateľov zápisnice Ing. Petru Polončíkovú a Jána Donovala. 

 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVÁLENÉ 

RNDr. Jaroslava Bobáková áno - - 

Ján Donoval áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

                           

 

 

 

 



                                                              Uznesenie č. 25/2020 

K bodu č. 2 : Správy hlavnej kontrolórky obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

berie na vedomie 

Správy hlavnej kontrolórky obce Kordíky č. 9/2020/SJ záznam o štvrťročnej kontrole dokladov a č. 

10/2020/SJ správa o kontrole plnení uznesení obecného zastupiteľstva obce Kordíky za 1.polrok 2020 

 

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 - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

        

                                                          Uznesenie č. 26/2020 

K bodu č. 3 : Finančná výpomoc pre obce a mestá z Ministerstva financií 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

podať žiadosť o návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií vo výške 6782,-€ 

 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVÁLENÉ 

RNDr. Jaroslava Bobáková áno - - 

Ján Donoval áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 



                                                                  Uznesenie č. 27/2020 

 

K bodu č. 4 : Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

 

a)   berie na vedomie 

  Žiadosť firmy HerbaFlora s.r.o. o ukončenie nájomnej zmluvy na obecné pozemky 

  Žiadosť Ľubomíra Chladného o odkúpenie/prenájom pozemku KN-E 682/3 

 Hrubé zostavenie rozpočtu obce pre rok 2021 a naplánovanie väčších výdavkov do 

konca roka 2020 

 Ústnu žiadosť a pripomienku Ing. Tomáša Uhliara ohľadom vypracovania inžiniersko-

geologického prieskumu na pozemok KN-E 785 

 Pripomienku ohľadom stavieb a plotov stojacich v priamej blízkosti cesty, kde môže 

hlavne v zimných mesiacoch dôjsť k problémom pri zimnej údržbe ciest 

 Termín nasledujúceho obecného zastupiteľstva na 26.11.2020 o 17:00 

  

b)  schvaľuje   

 Ukončenie nájomnej zmluvy na obecné pozemky s firmou HerbaFlora k 31.12.2020 

 Začatie obstarávania doplnku územného plánu obce Kordíky k výstavbe rodinného domu 

na parcele KN-E 785 kú Kordíky s podmienkou inžiniersko-geologického prieskumu pred 

vydaním stavebného povolenia 

 

c)  poveruje  

 Zástupcu starostu obce vypracovať zámer na prenájom obecných pozemkov pod dedinou 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 Zástupcu starostu obce vypracovať zámer na prenájom obecného pozemku KN-E 682/3 

k.ú.Kordíky z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Ľubomíra Chladného za 

sumu 50,-€ na rok 

 

 

 



 

Poslanec OZ 

Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVÁLENÉ 

RNDr. Jaroslava Bobáková áno - - 

Ján Donoval áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

 

V Kordíkoch 23.09.2020  

 

 

                                                                                                                     Ján Záchenský   

                                                                                                                      starosta obce 


