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Obec Kordíky – hlavná kontrolórka obce 

Kordíky 59, 976 34 Tajov 

________________________________________________________________ 

Číslo: 7/2020/SJ       Kordíky 4. máj 2020 

 

SPRÁVA 

o kontrole plnení uznesení obecného zastupiteľstva obce Kordíky  

za 2. polrok 2019 

 

Z funkcie hlavného kontrolóra obce Kordíky bola 4. mája 2020 vykonaná kontrola plnení 

uznesení obecného zastupiteľstva v obci Kordíky za 2. polrok 2019. 

 

Uznesenia, ktoré neustanovili žiadne úlohy ani povinnosti Obecnému úradu, starostovi 

ani obecnému zastupiteľstvu: 

uznesenia za 2. polrok 2019 č.: 

31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,44,45 

Splnené uznesenia: 

uznesenia za 2. polrok 2018 č.: 

50 – doriešenie vyjadrenia z úradu štátnej ochrany prírody pre možnú výstavbu na parcele KN 

C 1010/20 pre p. Grundlinga – odstúpil od odkúpenia a kúpil pozemok inde. 

46 – doriešenie dokončenia stavby p. Macko- platné stavebné povolenie  

Uznesenia na doriešenie: 

uznesenia za 2. polrok 2019 č.: 

37- doriešenie odpratania majetku p. Ľ. Chladného na svoje pozemky 

42 – obnova inventáru v kultúrnom dome, vypracovanie a prezentovanie zámeru využitia 

pozemkov v nájme firmy Herba Flora s.r.o. 

43 – vybudovanie osvetlenia v časti Zázrakovo, zistenie možností finančného postihu pre p. 

Ľ. Chladného 

46 – vypracovanie smernice protispoločenskej činnosti 

uznesenia za 2. polrok 2018 č.: 

43 a 49 – zámer a predaj pozemku manželom Škulcovcom.  

45 – predaj HON 050 
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uznesenia za 2. polrok 2016 č.:  

75 – kontrola kníh ubytovávateľov. Nerealizuje sa.  

76 – zistenie možností legalizácie mostíka pod dedinou. Nerealizuje sa 

uznesenia za 1. polrok 2017 č.: 

12 – zrealizovanie prívodu vody a elektriky na cintorín. Nerealizuje sa  

45 – umiestnenie vysielača ST mimo zastavaného územia obce. Celý proces je v štádiu, že 

Slovak telekom podal podnet na súd ohľadom preskúmania rozhodnutia Okresného úradu, 

ktorý potvrdil zrušenie stavebného povolenia vydaného obcou. 

 

 

 

Správu vyhotovila:  

Ing. Júlia Sigetyová – hlavná kontrolórka obce Kordíky             ...................................

                podpis 

S obsahom správy bol oboznámený: 

Ján Záchenský – starosta obce   .......4.5.2020................             ........................................... 

            dátum              podpis 

Obecné zastupiteľstvo      ......13.5.2020...............                

                dátum               

 

Kontrolovaný subjekt svojim podpisom potvrdzuje, že mu bol odovzdaný jeden výtlačok správy. 


