
                       Uznesenia 

3.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Kordíky konaného dňa 18.08.2021  

   

                                 Uznesenie č. 20/2021 

K bodu č. 1 :  Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) schvaľuje 

program obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.08.2021: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie „Program rozvoja obce Kordíky 2021-2028“  

3. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

4. Správy hlavnej kontrolórky obce 

5. Schválenie prevodu majetku v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

previesť majetok KN-C 3/2 – rodina Tkáčová 

6. Schválenie prenájmu majetku v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

KN-C 682/2 – OZKH 

7. Schválenie prenájmu majetku v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

KN-C 754/2 – SHR Ľubomír Chladný 

8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kordíky na obdobie 2021-2027 

9. Rôzne 

b)  určuje 

Petru Záhorovú  za zapisovateľku zápisnice 

Za overovateľov zápisnice RNDr. Jaroslavu Bobákovú 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. 21/2021 

K bodu č. 2 : Schválenie „Program rozvoja obce Kordíky 2021-2028“  

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

Program rozvoja obce Kordíky 2021-2028 

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. 22/2021 

K bodu č. 3 : Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 1/2021 (úprava rozpočtu v niektorých položkách) 

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. 23/2021 

K bodu č. 4 : Správy hlavnej kontrolórky obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

 berie na vedomie  

 správu č. 8/2021/SJ záznam o štvrťročnej kontrole dokladov 

 správu č. 9/2020/SJ o kontrole plnení uznesení obecného zastupiteľstva obce Kordíky za 2.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. 24/2021 

K bodu č. 4 : Správy hlavnej kontrolórky obce Kordíky 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

zrušenie uznesenia č. 49/2018 zo dňa 20.09.2018 ohľadom predaja časti obecného pozemku KN-C 

1026/111 o výmere 4 m2 pre manželov Škulcovcov, nakoľko nebolo naplnené (t.j. nebola podpísaná 

kúpno-predajná zmluva zo strany kupujúcich) 

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. 25/2021 

K bodu č. 5 : Schválenie prevodu majetku v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

previesť majetok KN-C 3/2 – rodina Tkáčová 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

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 PhDr. 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. 

 

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. 26/2021 

K bodu č.6 : Schválenie prenájmu majetku v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. KN-C 682/2 – OZKH 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

prenajať majetok v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/19991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov pozemok KN-E 682/2,  druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 840 

m2 za cenu 30,- Eur na rok pre Občianske združenie Kordícky Hrebenák, Kordíky č. 182, IČO: 45 793 

247 

Dôvody hodné osobitného zreteľa sú, že obec Kordíky nevyužíva vyššie uvedený pozemok a OZKH je 

organizácia, ktorá sa v obci stará o rozvoj turistického ruchu, o úpravu turistických, cyklistických 

a bežeckých tratí v okolí obce Kordíky a tým prispieva ku kultúrnemu rozvoju turistického ruchu 

a k zvyšovaniu vedomia o obci 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. 27/2021 

K bodu č.6 : Schválenie prenájmu majetku v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. KN-C 754/2 – SHR Ľubomír Chladný 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

prenajať majetok v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/19991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov pozemok KN-E 754/2,  druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 

9776 m2 za cenu 30,- Eur na rok pre samostatne hospodáriaceho roľníka pána Ľubomíra Chladného, 

Kordíky č.50, 976 34 Kordíky 

Dôvody hodné osobitného zreteľa sú, že obec Kordíky nevyužíva vyššie uvedený pozemok a nájomca, 

ktorý je samostatne hospodáriaci roľník bude na pozemku hospodáriť (kosiť, spracovávať seno do 

balíkov) z čoho bude mať obec úžitok 

 

 

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. 28/2021 

K bodu č.8 : Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kordíky 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   berie na vedomie 

blížiaci sa koniec funkčného obdobia hlavnej kontrolórky obec Ing. Júlie Sigetyovej k dátumu 

27.11.2021 

b)   vyhlasuje 

voľbu hlavného kontrolóra obce Kordíky na funkčné obdobie 2021-2027 na deň 11.11.2021 

 
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.29/2021 

K bodu č.9 : Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) berie na vedomie 

  Žiadosť o prenájom časti obecného pozemku KN-C 1098/2 o výmere 30 m2 pre pána 

Mariána Kubašku 

  Informácie ohľadom príjazdovej cesty k cintorínu a plochy na parkovanie pred 

cintorínom 

 Žiadosť miestneho občana pána Jána Murgaša o vyplatení mzdy za odpracované 

hodiny v roku 2021 

 Informácie ohľadom Vatry SNP – ukončenie letných prázdnin 28.8.2021  

 Termín nasledujúceho obecného zastupiteľstva na 11.11.2021 o 17:00  

b) schvaľuje 

 Prenájom časti pozemku KN-C 1098/2 v zmysle § 9a ods. 9písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obci v znení neskorších predpisov pre Mariána Kubašku s manželkou 

c) poveruje 

 Starostu obce s vypracovaním zámeru prenajať časť pozemku KN-C 1098/2 o výmere 30 m2 

pre pána Mariána Kubašku s manželkou v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov za sumu 1,- Eur za 1 m2 na rok 

 Starostu obce s vykonaním potrebných krokov k vysporiadaniu príjazdovej cesty k cintorínu 

a plochy na parkovanie pred cintorínom 

 

 

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 18.08.2021       

                                                                                                                      Ján Záchenský   

                                                                                                                       starosta obce 


