
                       Uznesenia 

2.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Kordíky konaného dňa 20.05.2021  

   

                                 Uznesenie č. 10/2021 

K bodu č. 1 :  Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) schvaľuje 

program obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.05.2021: 

1. Otvorenie 

2. Program rozvoja obce Kordíky 2021-2028 – prieskum verejnej mienky, tvorba stratégie 

a návrh smerovania obce do roku 2028 

3. Záverečný účet obce Kordíky za rok 2020 

4. Výročná správa obce za rok 2020 

5. Správy hlavnej kontrolórky obce Kordíky 

6. Majetkové priznanie starostu obce a kontrolórky obce 

7. Schválenie zámeru v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 previesť majetok 

KN-C 3/2 – rodina Tkáčová 

8. Schválenie previesť majetok v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. KN-

C 1026/117 – Ing. T. Kapusta 

9. Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 15.12.2020 v rozsahu 

jej úplného znenia – dopravné stavby 

10. Rôzne 

b)  určuje 

Ivetu Tučekovú  za zapisovateľku zápisnice 

Za overovateľov zápisnice Mgr. Barboru Bariakovú a Dušana Tučeka. 

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. 11/2021 

 

K bodu č. 2 : Program rozvoja obce Kordíky 2021-2028 – prieskum verejnej mienky, tvorba stratégie 

a návrh smerovania obce do roku 2028   

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

berie na vedomie 

návrh Programu rozvoja obce Kordíky 2021-2028 

 

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. 12/2021 

K bodu č. 3 : Záverečný účet obce Kordíky za rok 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) schvaľuje  

celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad 

 b) schvaľuje  

použitie 10% prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 426,54 Eur  

c) schvaľuje  

použitie zostatku prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020 vo výške 3 838,81 Eur 

použiť ako príjem finančných operácií rozpočtu 2020  

d) berie na vedomie 

správu nezávislej audítorky Ing. Daniely Cibulovej 

 

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. 13/2021 

K bodu č. 4 : Výročná správa obce Kordíky za rok 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

výročnú správu obce Kordíky za rok 2020 

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. 14/2021 

K bodu č. 5 : Správy hlavnej kontrolórky obce Kordíky 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

 a) berie na vedomie  

 správu č. 5/2021/SJ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Kordíky za rok 

2020                                                                                                                                                                            

 správu č. 6/2020/SJ záznam o štvrťročnej kontrole dokladov 

b) schvaľuje 

 správu č. 7/2021/SJ Návrh kontrolnej činnosti na druhý polrok roku 2021 

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. 15/2021 

K bodu č. 6 : Majetkové priznanie starostu obce a kontrolórky obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

berie na vedomie 

 podanie majetkového priznania do 31.3.2021 starostu obce Kordíky a hlavnej kontrolórky obce 

Kordíky 

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. 16/2021 

K bodu č.7 : Schválenie zámeru v zmysle § 9a ods. 8písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

previesť majetok KN-C 3/2 – rodina Tkáčová 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) schvaľuje 

zámer previesť majetok v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/19991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov pozemok KN-C3/2,  druh pozemku záhrada o výmere 38 m2 za 

kúpnu cenu 836 Eur ( 22 Eur/m2) paní Mgr. Alexandre Tkáčovej s manželom Martinom Tkáčom, 

obaja trvalým pobytom Kordíky č.63, 976 34 Kordíky do bezpodielového vlastníctva  1/1 

Dôvody hodné osobitného zreteľa sú, že pre obec Kordíky je uvedený pozemok nepotrebný a jedná 

sa o priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctva žiadateľov. 

b) poveruje 

starostu obce s vypracovaním zámeru na prevod majetku v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 8 písm. e) 

zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

 

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. 17/2021 

K bodu č.8 : Schválenie previesť majetok v zmysle § 9a ods. 8písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí KN-C 1026/117 – Ing. T. Kapusta 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) schvaľuje 

prevod majetku v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/19991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov pozemok KN-C 1026/117,  druh zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 

29 m2 za kúpnu cenu 870 Eur ( 30 Eur/m2) Ing. Tomášovi Kapustovi, trvalo bytom Na Čiertolí 2, 

Banská Bystrica 

Dôvody hodné osobitného zreteľa sú, že pre obec Kordíky je uvedený pozemok nepotrebný, tvorí 

prístup k jeho pozemkom a stavbám a jedná sa o priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctva 

žiadateľa. 

 
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. 18/2021 

K bodu č.9 : Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa15.12.2020 

v rozsahu jej úplného znenia – dopravné stavby 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

dodatok č.1 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 15.12.2020 v rozsahu jej 

úplného znenia 

 
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.19/2021 

K bodu č.10 : Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) berie na vedomie 

  Cenovú ponuku na rekonštrukciu elektroinštalácie v klube mládeže 

  3 emaily občana Mgr. Juraja Kundratu 

 Informácie ohľadom podnájmu poľnohospodárskej pôdy 3.osobe od MVDr. Viktora 

Oláha 

 Informácie ohľadom uhynutej ovce od pána Ing. Ivana Beňa 

 Podnet hlavnej kontrolórky obce k umiestňovaniu kamier na rodinných domoch v obci 

Kordíky 

 Informácie ohľadom kultúrnych akcií v obci Kordíky  

 Informácie ohľadom pripravovaného passportu cintorína 

 Termín nasledujúceho obecného zastupiteľstva na 05.08.2021 o 17:00  

b) schvaľuje 

 Začatie obstarávania Zmeny a doplnku Územného plánu, kde sa zmení lokalita rekreačného 

bývania R2 na lokalitu vhodnú na trvalé bývanie pre žiadateľov Jakuba Kováča a Veroniku 

Bodnárikovú 

 Prenájom pozemku KN-E 754/2 v zmysle § 9a ods. 9písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obci v znení neskorších predpisov pre Ľubomíra Chladného od 1.1.2022 

 Prenájom pozemku KN-E 682/2 v zmysle § 9a ods. 9písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obci v znení neskorších predpisov OZ Kordícky Hrebenák v zmysle platného 

územného plánu obce Kordíky 

 Rekonštrukciu elektroinštalácie v klube mládeže 

 Navýšenie finančných prostriedkov pre priamu dispozíciu starostu obce na 2000 Eur 

c) poveruje 

 Starostu obce s vypracovaním zámeru prenajať pozemok KN-E 754/2 pre pána Ľubomíra 

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

neskorších predpisov od 1.1.2022 

 Starostu obce s vypracovaním zámeru prenajať pozemok KN-E 682/2 pre OZ Kordícky 

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

neskorších predpisov v zmysle platného územného plánu obce Kordíky 

 Starostu obce s vypracovaním usmernenia pre občanov ako majú postupovať pri inštalovaní 

kamerového systému na svoj majetok 

 

 

 

 



 

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 20.05.2021 

 

 

 

 

                                                                                                                      Ján Záchenský   

                                                                                                                       starosta obce 


