
                       Uznesenia 

1.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Kordíky konaného dňa 08.03.2021  

   

                                 Uznesenie č. 01/2021 

K bodu č. 1 :  Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) schvaľuje 

program obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.03.2021: 

1. Otvorenie 

2. Správy hlavnej kontrolórky obce Kordíky 

3. Inventarizačným zápis obce Kordíky za rok 2020 

4. Schválenie prenájmu v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 – prenájom 

OZKH 

5. Schválenie odpredaja v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 – odpredaj A. 

Murgašová 

6. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku KN-C 1026/98 – T. Kapusta 

7. Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru p. Styk 

8. Prenájom obecných pozemkov 

9. Rôzne 

b)  určuje 

Ivetu Tučekovú  za zapisovateľku zápisnice 

Za overovateľov zápisnice Jána Donovala a Ing. Petru Polončíkovú. 

 

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. 2/2021 

K bodu č. 2 : Správy hlavnej kontrolórky obce Kordíky   

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

berie na vedomie 

 Záznam o štvrťročnej kontrole dokladov 4.Q. 2020 

 Správa o stave ochrany majetku obce za rok 2020 

 Správu o pohľadávkach za predchádzajúci rok  

 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 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. 3/2021 

K bodu č. 3 : Inventarizačný zápis obce Kordíky za rok 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

berie na vedomie 

Inventarizačný zápis obce za rok 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. 4/2021 

K bodu č. 4 : Schválenie prenájmu v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 – 

prenájom OZKH 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

prenajať v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov majetok – Klub mládeže, súpisné číslo 120, na parcele KN-C 390/3 na LV č. 367 – 

Občianskemu združeniu Kordícky Hrebenák so sídlom Kordíky č.182, 976 34 Kordíky, IČO: 45 793 247 

za sumu 50,00 Eur ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Dôvody hodného osobitného zreteľa sú, že Obec Kordíky nevyužíva vyššie uvedenú nehnuteľnosť, 

ktorá je obcou v súčasnosti nevyužívaná. Občianske združenie Kordícky Hrebenák je organizácia, 

ktorá sa v obci Kordíky stará o rozvoj turistického ruch, o úpravu turistických, cyklistických 

a bežkárskych tratí v okolí obce Kordíky a tým prispieva ku kultúrnemu rozvoju turistického ruch obce 

kordíky a k zvyšovaniu vedomia o obci Kordíky. 

 

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. 5/2021 

K bodu č. 5 : Schválenie odpredaja v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 – odpredaj 

A.Murgašová 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

previesť v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov pozemok KN-E 1252/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 1624 m2 v k.ú. Kordíky 

pani Anne Murgašovej, rod. Murgašová, Trvalo bytom Kordíky č.119, 976 34 Kordíky za sumu 30,00 

Eur/m2   (t.j. 48 720,00 Eur) v podielu 1/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Dôvody hodného osobitného zreteľa sú, že pre Obec Kordíky je uvedený pozemok nepotrebný a pre 

žiadateľa uvedený pozemok tvorí prístup k jeho pozemkom a stavbám a zároveň ide o priľahlý 

pozemok k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. 

 

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. 6/2021 

K bodu č. 6 : Žiadosť o odkúpenie časti pozemku KN-C 1026/98 – T. Kapusta 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) berie na vedomie 

žiadosť o odkúpenie časti pozemku KN-C 1026/98 za účelom lepšieho prístupu ku garáži a dorovnanie 

pozemku v prospech žiadateľa  Ing. Tomáš Kapusta, Na Čiertolí 2, Banská Bystrica 

b) poveruje 

starostu obce s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a zámeru odpredaja časti 

pozemku KN – C 1026/98  

 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO  

SCHVALENÉ 

RNDr. Jaroslava Bobáková áno - - 

Ján Donoval áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček - - áno 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Uznesenie č. 7/2021 

K bodu č.7 : Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru Peter Styk 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) berie na vedomie 

žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru – vybudovať kompletnú infraštruktúru a následne 

vybudovať rekreačné chaty v k.ú. Kordíky na parcelách:  

KN-E 1473, 1474, 1475, 1476, 1478, 1479, 1482, 1511  a  

KN-C 1087/95, 1087/10, 1087/9, 1087/73, 1087/92, 1087/102. 

b) neschvaľuje 

investičný zámer žiadateľa Petra Styka – vybudovať kompletnú infraštruktúru a následne vybudovať 

rekreačné chaty v k.ú. Kordíky na parcelách:  

KN-E 1473, 1474, 1475, 1476, 1478, 1479, 1482, 1511  a  

KN-C 1087/95, 1087/10, 1087/9, 1087/73, 1087/92, 1087/102, 

nakoľko investičný zámer nie je v súlade s územným plánom obce Kordíky. 

 

 

Poslanec OZ 

Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková - áno -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVALENÉ 

RNDr. Jaroslava Bobáková - áno - 

Ján Donoval - áno - 

Ing. Petra Polončíková - áno - 

Dušan Tuček - áno - 

 

                                                         

 

 

 

 



  Uznesenie č. 8/2021 

K bodu č. 8 : Prenájom obecných pozemkov 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) berie na vedomie 

žiadosti o prenájom obecných pozemkov : 

 pozemok registra „E“ parcelné číslo 1280/1, trvalé trávne porasty o výmere 444.883 m² 

 pozemok registra „E“ parcelné číslo 1280/12, trvalé trávne porasty o výmere 8.051 m², 

 pozemok registra „E“ parcelné číslo 1284, trvalé trávne porasty o výmere 11.376 m² 

 pozemok registra „E“ parcelné číslo 1286, trvalé trávne porasty o výmere 67.416 m², 

 pozemok registra „E“ parcelné číslo 1288, trvalé trávne porasty o výmere 6.428 m², 

 pozemok registra „E“ parcelné číslo 1285, lesný pozemok o výmere 11.111 m², 

 pozemok registra „E“ parcelné číslo 1305, trvalé trávne porasty o výmere 2.994 m², 
 
od žiadateľov: Ľubomír Chladný, SHR František Krnáč, MVDr. Viktor Oláh a Natural Management s.r.o. 
 
b) schvaľuje 
 
prenajať majetok v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov : 

 pozemok registra „E“ parcelné číslo 1280/1, trvalé trávne porasty o výmere 444.883 m² 

 pozemok registra „E“ parcelné číslo 1280/12, trvalé trávne porasty o výmere 8.051 m², 

 pozemok registra „E“ parcelné číslo 1284, trvalé trávne porasty o výmere 11.376 m² 

 pozemok registra „E“ parcelné číslo 1286, trvalé trávne porasty o výmere 67.416 m², 

 pozemok registra „E“ parcelné číslo 1288, trvalé trávne porasty o výmere 6.428 m², 

 pozemok registra „E“ parcelné číslo 1285, lesný pozemok o výmere 11.111 m², 

 pozemok registra „E“ parcelné číslo 1305, trvalé trávne porasty o výmere 2.994 m², 
 
v k.ú. Kordíky, vedené na LV č. 367 v prospech MVDr. Viktor Oláh, Kordíky č.119, Kordíky za sumu 33,00 
Eur za hektár z dôvodu osobitného zreteľa. Dôvody hodné osobitného zreteľa sú . že Obec kordíky 
nevyužíva vyššie uvedené pozemky a sú obcou v súčasnosti nevyužívané. Obec v súčasnosti nemá o iné 
využitie týchto pozemkov záujem a obec bude mať z tohto prenájmu úžitok. 
 
Uznesenie bolo schválené tajným hlasovaním trojpätinovou väčšinou v prospech MVDr. Viktora Oláha. 
 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková - - -  

UZNESENIE BOLO SCHVALENÉ RNDr. Jaroslava Bobáková - - - 

Ján Donoval - - - 

Ing. Petra Polončíková - - - 

Dušan Tuček - - - 

 



           Uznesenie č.9/2021 

K bodu č.9 : Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

berie na vedomie 

  Informácie ohľadom celoplošného testovania v obci Kordíky 

  Informácie ohľadom triedenia kuchynského odpadu 

 Informácie ohľadom zimnej údržby v obci kordíky 

 Informácie ohľadom plánovanej akcie SZPB „Spoznaj región obce“ 

 Termín nasledujúceho obecného zastupiteľstva na 20.5.2021 o 17:00  

 

 

 

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 - - 

 

V Kordíkoch 08.03.2021 

 

 

 

 

                                                                                                                      Ján Záchenský   

                                                                                                                       starosta obce 


